






CTY COÅ PHAÀN DÖÔÏC ÑOÀNG NAI COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
 _______________ Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 
  _____________ 
 
 Bieân Hoøa, ngaøy 12 thaùng 04 naêm 2019 

CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2019  
COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC ÑOÀNG NAI 

 (Thôøi gian: buoåi saùng ngaøy 12 thaùng 04 naêm 2019)  
THÔØI GIAN NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN 

Nghi leã: 
8h0 – 8 h 30 

 
Ñoùn tieáp Ñaïi bieåu, coå ñoâng, kieåm tra thuû tuïc, phaùt taøi lieäu 

 
Ban toå chöùc 

8 h 30– 8 h 40 Chaøo côø, tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ñaïi bieåu, thaønh phaàn tham döï Ban toå chöùc 
8 h 40– 8 h 45 Baùo caùo kieåm tra tö caùch coå ñoâng vaø ñieàu kieän tieán haønh Ñaïi hoäi Ban kieåm tra 
8 h 45 – 8 h 50 Thoâng qua thaønh phaàn Ñoaøn Chuû tòch, BanThö kyù, Ban Bầu cử và 

Kiểm phiếu 
Ban toå chöùc 

Noäi dung:   
8 h 50 – 9 h 00 -Thoâng qua chöông trình laøm vieäc cuûa Ñaïi hoäi 

-Thoâng qua Quy cheá laøm vieâc cuûa Ñaïi hoäi 
Ñoaøn Chuû tòch 

9 h 00 – 9 h 30 - Baùo caùo keát quả saûn xuaát kinh doanh naêm 2018  - phöông höôùng 
naêm 2019. 
- Baùo caùo hoaït ñoäng cuûa HÑQT năm 2018 – Phöông höôùng nhieäm 
vụ năm 2019 

Ñoaøn Chuû tòch 
 
Ñoaøn Chuû tòch 

9 h 30– 9 h 40 Baùo caùo taøi chính – DT - LN,  naêm 2018. Phoøng KTTC 
1 9 h 40 – 9h 50 Baùo caùo hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt naêm 2018. Ban kieåm soaùt 
  9h50 – 10h10 Baàu boå sung thaønh vieân  HĐQT 

- Thoâng qua tôø trình veà baàu boå sung thaønh vieân HÑQT  
- Baùo caùo toùm taét lyù lòch öùng vieân 
- Ñaïi hoäi tieán haønh baàu cöû 

Ñoaøn Chuû tòch 

10h10 – 10h30 Nghæ giaûi lao  
10h30 – 10h35 Coâng boá keát quaû baàu cöû boå sung thaønh vieân HÑQT Ban baàu cöû 
10 h 35 – 11h 10 

 
Ñaïi hoäi thaûo luaän vaø thoâng qua caùc tôø trình: 
1-Keát quaû SXKD naêm 2018, keá hoaïch SXKD naêm 2019;  
2-Baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn; 
3-Baùo caùo hoaït ñoäng cuûa HÑQT vaø BKS naêm 2018, keá hoaïch 
naêm 2019; 
4-Thoâng qua phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2018;  
5-Thuø lao HÑQT, BKS vaø Quản trị  coâng ty naêm 2018, keá hoaïch 
naêm 2019; 
6- Thoâng qua vieäc choïn ñôn vò kieåm toaùn naêm 2019; 
7. Thoâng qua việc chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang quỹ đầu tư 
phát triển 
8- Sửa đổi, bổ sung  Ñieàu leä Coâng ty; 
9- Veà việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng , giao dịch với 
những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 
với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. 

Ñoaøn Chuû tòch 

11 h 10 – 11 h 20 Thoâng qua Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñoaøn Thö kyù 
11 h 20 – 11 h 30 Beá maïc Ñaïi hoäi  

 

BAN TOÅ CHÖÙC 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2019 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 
 
 

A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 
I. Tình hình chung 

Ngành dược phẩm Việt Nam hiện nay đạt được một số thành tựu nhất 
định nhưng vẫn còn non trẻ, có tiềm năng tăng trưởng nhưng cần được đầu tư 
nhiều. Hơn một nửa thị trường nguyên liệu và thuốc thành phẩm phụ thuộc vào 
nhập khẩu. Đa số các thuốc sản xuất trong nước là thuốc phiên bản (Generic), 
chủ yếu dùng cho các bệnh thông thường, trong khi thuốc bản quyền là các 
thương hiệu lớn nước ngoài. Dù vậy các nhà máy dược trong nước hiện đã có 
thể sản xuất nhiều dạng bào chế và bắt đầu được quan tâm đầu tư hạ tầng sản 
xuất nhiều hơn. Xu hướng tiêu thụ thuốc ngày một tăng được duy trì liên tục 
trong các năm qua trong khi tiền chi phí dược phẩm bình quân đầu người vẫn 
cho thấy khả năng tăng trưởng nếu so với mức trung bình của các thị trường mới 
nổi. Nước ta đang trong xu hướng kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu 
người tăng, dân số đông và bắt đầu có dấu hiệu già hóa cộng với các vấn đề sức 
khỏe phát sinh do môi trường và quá trình công nghiệp hóa có thể là những yếu 
tố thúc đẩy tăng trưởng ngành. Tuy nhiên làm thế nào để đưa ra các thuốc 
Generic mới một cách nhanh chóng, gia tăng tỷ lệ thuốc có giá trị cao và nâng 
cao niềm tin của người tiêu dùng cũng như khả năng cạnh tranh sẽ là thách thức 
cho các nhà sản xuất trong nước trong đó có Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. 

Nhiều công ty dược trong nước đã mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, 
bao gồm các tổ chức tài chính và đối tác chiến lược, một vài công ty đã nâng tỷ 
lệ sở hữu nước ngoài lên trên 49% thậm trí 100% như Domesco, DHG (dược 
Hậu Giang), PMP (dược Phú Yên),…Việc tương tác với đối tác nước ngoài 
cũng phần nào hỗ trợ các doanh  nghiệp trong nước ở một khía cạnh nhất định. 
Với sự hỗ trợ tích cực của các động lực tăng trưởng, thị trường dược phẩm được 
kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 
Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện đạt kết quả kinh doanh như sau 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ (%) 
Doanh thu Tỷ đồng 200,00 253,24 126,62 
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,00 6,271 104,51 
Cổ tức  % Tới thiểu 12 Dự kiến 12 100,00 

Đánh giá chung về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh: 
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 Doanh thu: đạt 126,26% kế hoạch và tăng 56,17% so với năm 2017, do có 
tăng trưởng mạnh mảng nhập khẩu trực tiếp nguyên liệu cho một số đối tác 
trong nước.  Lợi nhuận trước thuế: Hoàn thành vượt kế hoạch 4,51% kế hoạch do 
Công ty tiết kiệm triệt để các khoản chi phí và nguồn lợi nhuận mang về do tăng 
trưởng hàng sản xuất;  Đầu tư phát triển: đã tiến hành đầu tư một số máy móc thiết bị theo 
phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2017, tuy nhiên còn chậm so với 
yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;  Tài chính: Công ty đáp ứng đủ nguồn vốn cho quả sản xuất kinh doanh 
của Công ty. 

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 
I. Nhân sự Hội đồng quản trị 

HĐQT gồm 5 thành viên, đến thời điểm trước đại hội, HĐQT Công ty hiện 
có 4/5 thành viên: 

1. Ông Nguyễn Cao Nhơn Chủ tich HĐQT 
2. Bà Đỗ Thị Nga                      Phó Chủ tịch HĐQT 
3. Ông Nguyễn Hiếu Lộc Thành viên HĐQT 
4. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân Thành viên HĐQT 

 Một thành viên còn lại là Ông Hoàng Văn Phục, vì lý do cá nhân, đã có 
đơn xin từ nhiệm tại kỳ họp lần thứ 20 nhiệm kỳ III ngày 09 tháng 03 năm 2019. 

II.Hoạt động của Hội đồng quản trị 
Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong 
năm 2018 Hội đồng quản trị đã có 13 cuộc họp, ban hành 14 nghị quyết. Tất cả 
các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực đều thuộc thẩm quyền của 
HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và có sự hiện diện của Trưởng 
ban kiểm soát, tất cả các phiên họp đều thể hiện nhất trí 100% của các thành 
viên HĐQT, các quyết định dựa trên Nghị quyết của HĐQT đã mang lại hiệu 
quả cho hoạt động của Công ty. 

III.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành 
Trong năm qua các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban 

hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết 
định đúng chiến lược phát triển của Công ty. Năm 2018 HĐQT đã rà soát lại 
toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của 
Công ty, có đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn. 

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc 
thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Do vậy các nội dung nghị quyết, văn bản 
của HĐQT đều được Ban điều  hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 

Trong năm 2018, HĐQT đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết 
các hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, các hồ sơ vay vốn với ngân hàng 
Thương mại cổ phần Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) 
với hạn mức tín dụng là 16 tỷ đồng. 
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HĐQT giao cho Ban điều hành tập trung mọi điều kiện và nguồn lực hoàn 
thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đầu tư trang thiết bị, máy móc 
phục vụ SXKD theo đúng tiến độ đề ra. 

HĐQT đã định hướng Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạnh 
SXKD, kế hoạch tài chính năm 2018, bàn các giải pháp thực hiện lấy sản xuất 
làm trụ cột chính, ưu tiên giữ vững và phát triển thị phần trong và ngoài tỉnh. 

IV. Công tác quản trị Công ty 
 Công bố thông tin: Việc công bố thông tin trong thời gian qua được thực 

hiện tốt, đảm bảo đúng quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 
01/01/2016 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng chưa niêm yết. 

 Phát triển nguồn nhân lực: Năm 2018 HĐQT đã rà soát lại toàn bộ việc bố 
trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, có đề 
ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn, trong năm Công ty 
đã tuyển dụng được 16 lao động, trong đó: Dược sỹ đại học 03, Dược sỹ trung 
học và lao động phổ thông 13. 

-  Công tác kiểm tra, kiểm soát: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, 
kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Do vậy các 
nội dung nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được Ban điều  hành thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả. 

 Tăng vốn điều lệ: Công ty đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công 
chúng và đăng ký tăng vốn điều lệ, 100% số cổ phiếu được phân phối hết, tổng 
số tiền thu về là: 10.145.630.000 đồng. 

 
Một số khó khăn tồn tại 

1. Việc tìm kiếm đối tác để liên doanh, liên kết đầu tư cho sản xuất còn 
nhiều hạn chế. 

2. Nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng khu đất trụ sở Công ty 
hiện nay đang tiết hành nhưng tiến độ còn chậm chưa chọn được phương án khả 
thi nhất; 

3. Một số khu đất Công ty đang sử dụng cho việc kinh doanh hết thời hạn 
thuê, nay Công ty đã làm công văn xin gia hạn nhưng chưa có kết quả; 

4. Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn ngày càng thiếu, tầm nhìn chưa 
đáp ứng được yêu cầu so với quy mô và định hướng phát triển Công ty, chưa có 
chính sách phù hợp để  thu hút nguồn nhân lực có năng lực để đáp ứng yêu cầu 
phát triển Công ty lâu dài. 
 

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 
     I. Các mục tiêu chủ yếu 

 Doanh thu: 240 tỷ đồng 
 Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng 
 Chia cổ tức: 12% (1.200đ/CP)  
II.Các giải pháp 
1. Sản xuất kinh doanh: Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo Ban 

điều hành củng cố và phát triển thị trường trong tỉnh nhất là đối với các sản 
phẩm do Công ty sản xuất, tiếp tục phát triển thị trường ngoài tỉnh, đẩy mạnh 
công tác đấu thầu thuốc, tăng tỷ trọng doanh thu hàng Công ty sản xuất trong 
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tổng doanh thu chung của Công ty. Xây dựng và hoàn thiện chính sách bán hàng 
phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và màng lưới phân phối theo hướng 
chuyên nghiệp. 

2. Chuẩn bị cho việc tái xét nhà máy GMP-WHO: HĐQT giao cho Ban điều 
hành tập trung mọi điều kiện và nguồn lực hoàn thành công tác chuẩn bị cho tái 
xét nhà máy GMP-WHO vào tháng 03/2020; 

3. Đầu tư phát triển:  
Tiếp tục đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu, 

kiểm tra chất lượng, cải tiết quy trình quản lý sản xuất đẩy mạnh quy mô và hiệu 
quả của nhà máy hiện có. Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu về năng 
lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

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

Thực hiện việc chuyển đổi công năng khu vực đất văn phòng công ty, tìm 
kiếm đối tác để khai thác có hiệu quả cao nhất. 

Lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm mới tại Đồng Nai, hiện đại, 
đạt tiêu chuẩn EU-GMP với Tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng và trình đại 
hội cổ đông trong lần đại hội tới; 

Xây dựng cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại cơ sở trên đường 
30/4 thành phố Biên Hòa 

4. Tài chính: 
Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, sát thực tế đảm bảo cho khâu sản 

xuất, kinh doanh đủ vốn hoạt động. Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử 
dụng có hiệu quả và minh bạch nguồn vốn thu được do đợt phát hành tăng vốn 
điều lệ; 

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các quầy, các đơn vị trực 
thuộc đảm bảo quay vòng vốn nhanh. 

Tìm kiếm các các tổ chức tín dụng tài trợ nguồn vốn để xây dựng nhà máy 
sản xuất dược phẩm tại Đồng Nai  

5. Quản trị Công ty 
 Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ 

sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo 
điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Tiếp tục 
hoàn thiện Quy chế  hoạt động của HĐQT và hệ thống văn bản nội bộ.  

 Tập trung xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn 
cao, ưu tiên cho các dược sĩ đại học, trong năm 2019 tuyển dụng từ 2 tới 4 dược 
sĩ  bố trí cho các khâu quan trọng đang thiếu như: NCPT, đảm bảo chất lượng, 
đào tạo lực lượng lao động hiện có ngày càng đáp ứng tốt hơn cho hoạt động 
SXKD. 

 Tăng cường công tác giám sát nhất là giám sát chiều sâu theo chuyên đề, 
theo các dự án cụ thể. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành thực hiện các nghị 
quyết, quyết định của HĐQT. 
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D. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 
Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chính như 
doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập cho người lao động. Công tác giám sát 
Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, kịp thời đưa ra các 
chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh 
doanh. Các thành viên HĐQT đều phát huy được tính chủ động, tích cực trong 
việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên do điều kiện khách quan 
nên chưa thực hiện được 100% công việc tại nội dung các nghị quyết HĐQT, 
kính mong quý vị cổ đông tham dự Đại hội có những ý kiến đóng góp vào báo 
cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019. 

Trân trọng kính chào 
 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Cao Nhơn 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 Số: 1526/BC.CTCPD                             Biên Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2019 
 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2019 

 
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 
III (2016-2020), nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời đề ra phương hướng cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019. Thay mặt Ban điều hành Công 
ty, Tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. 

 

I. Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư năm 2018:  
1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: 
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 
         Đơn vị tính: đồng VN 

S 
TT 

 
Chỉ tiêu 

 
Năm 2018 

 
Năm 2017 

So với 
2017 (%) 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 253.437.179.548 162.385.005.421  156,07 
2 Các khoản giảm trừ 196.980.760       438.633.930  44,91 
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
 

253.240.198.788 
 

161.946.371.491  156,37 
4 Giá vốn hàng bán 232.307.706.681 142.760.686.421  162,73 
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
 

20.932.492.107 
 

19.185.685.070  109,10 
6 Doanh thu hoạt động tài chính 847.282.938       234.396.348  361,47 
7 Chi phí tài chính 1.493.352.014        543.710.508  274,66 
 Trong đó: Chi phí lãi vay 539.396.384        403.386.785  133,72 
8 Chi phí bán hàng 7.421.596.556     7.223.241.529  102,75 
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.881.737.678     6.477.972.240  106,23 
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5.983.088.797 5.175.157.141  115,61 
11 Thu nhập khác 316.617.335        293.760.698  107,78 
12 Chi phí khác 28.414.099          41.328.758  68,75 
13 Lợi nhuận khác 288.202.236        252.431.940  114,17 
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6.271.292.033     5.427.589.081  115,54 
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1.226.431.225    1.144.639.140  107,15 
16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại    
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 5.044.860.808    4.282.949.941  117,79 
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.682                   2.157  77,98 
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2. Tình hình tài chính 

 Năm 2018 
(đồngVN) 

Năm 2017 
(đồngVN) 

% so 
với 

cùng kỳ 
Tổng tài sản doanh nghiệp 91.734.953.130 67.607.100.412 135,69 
- Tài sản ngắn hạn 75.472.955.944 50.544.883.678 149,32 
Gồm: + Tiền và các khoản tương đương Tiền 7.583.665.411   1.060.526.625  715,08 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn 15.953.974.617 18.217.410.254  87,58 
+ Hàng tồn kho 50.283.069.339 30.706.000.473  163,76 
+ Tài sản ngắn hạn khác 1.652.246.577      560.946.326  294,55 

- Tài sản dài hạn 16.261.997.186 17.062.216.734  95,31 
Gồm: + Tài sản cố định 16.099.915.995 16.710.056.040  96,35 

+ Các khoản phải thu dài hạn 11.400.000       11.400.000  100,00 
+ Tài sản dài hạn khác 150.681.191  340.760.694  44,22 
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 00 00  

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp 91.734.953.130 67.607.100.412 135,69 
- Nợ phải trả 49.235.400.876 36.630.680.540 134,41 
Gồm: + Nợ ngắn hạn 48.971.650.876 36.358.930.540 134,69 

+ Nợ dài hạn 263.750.000      271.750.000  97,06 
- Vốn chủ sở hữu 42.499.552.254 30.976.419.872  137,20 
Gồm: + Vốn chủ sở hữu 42.420.243.117 30.897.110.735  137,30 

+ Nguồn kinh phí và quỹ khác 79.309.137        79.309.137  100,00 
 
3. Công tác nhân sự 
Trong năm sử dụng tổng số lao động là 107 người/kế hoạch 155 # 69%:  24 Đại 

học; 08 Cao đẳng; 50 Trung cấp còn lại 18 công nhân có trình độ sơ cấp, kỹ thuật và 
lao động khác 7 người. Thu nhập bình quân năm 2018 10,44 triệu đồng/người/tháng. 

4. Đầu tư trang thiết bị 
Đã đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất 1,112 tỷ đồng mua máy sản xuất. 
5. Kết quả đạt được 
- Doanh thu thực hiện: 253,24 tỷ đồng/kế hoạch 200 tỷ đồng đạt 126,62% (tăng 

so với cùng kỳ 56,17%), trong đó doanh thu bán hàng Công ty sản xuất 88,528 tỷ 
đồng (tăng 6,45 % so với cùng kỳ 83,165 tỷ ). 

+ Kim ngạch nhập khẩu 8,816 triệu USD/Kế hoạch 6 triệu USD đạt 146,93% kế 
hoạch chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu và một số  hàng thuốc thành phẩm thiết bị 
nha khoa. 

Trong đó: Nhập khẩu thành phẩm 1,215 triệu USD, doanh thu 27,941 tỷ đồng; 
                Nhập khẩu nguyên liệu 6,103 triệu USD.  
 + Doanh thu từ bán nguyên liệu nhập khẩu là 107,68 tỷ đồng, tương đương 

4,917 triệu USD. 
 + Nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất 1,186 triệu USD tương đương 27,318 tỷ 

đồng, so với năm 2017: nhập 4,796 triệu USD tương đương 97,825 tỷ đồng. Trong đó 
bán cho các nhà máy 3,926 triệu USD tương đương 78,1 tỷ đồng, dùng trong sản xuất 
870.520 USD tương đương 19,745 tỷ đồng. 

+ Nhập khẩu ủy thác 1,498 triệu USD, trong đó phí UT: 590.424.227 đồng 
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- Giá trị sản lượng sản xuất nhập kho: 73,06 tỷ đồng/80 tỷ kế hoạch đạt 91,33% 
(so với cùng kỳ là 67,94 tỷ đồng, tăng 107,54%). 

- Sản phẩm nhập kho 471,88 triệu đơn vị sản phẩm kế hoạch 418 triệu đơn vị 
sản phẩm đạt 112,89%  

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 20,91%/ kế hoạch 30,22% đạt 69,20% (so với 2017 
là 27,34% giảm 23,52% do trong năm có tăng vốn 10 tỷ), lợi nhuận trước thuế thực 
hiện được 6,271 tỷ đồng/kế hoạch là 6 tỷ đồng đạt 104,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 
2017 là 5,427 tỷ đồng, đạt 115,55% so năm 2017). 

 Quỹ tiền lương thực hiện: 12,87 tỷ đồng/ kế hoạch 18,6 tỷ, đạt 69,19%. 
 Dự kiến chi cổ tức: 12%/Kế hoạch ≥ 12% đạt 100%.  
- Đã được cấp mới 06 số đăng ký cấp lại 5 số đăng ký, gia hạn 15 số đăng ký. 

Số đăng ký còn hiệu lực: 111 số đăng ký. 
- Thuốc SX được tiêu thụ ở nhiều cơ sở là khách hàng mới tại các tỉnh thành 

trong cả nước, thường xuyên đặt hàng và mong muốn thiết lập quan hệ kinh doanh. 
- Chất lượng thuốc được tăng cường kiểm soát, theo dõi. 
- Một số máy móc sản xuất được sử dụng hết công suất thiết kế, cải tạo cho phù 

hợp với điều kiện thực tế của nhà máy cũng làm tăng sản lượng. 
- Máy móc thiết bị được bảo trì, sửa chữa kịp thời, rút ngắn thời gian chờ việc, 

tiết kiệm chi phí so với thời gian trước. 
- Đã xét Điều kiện kinh doanh phạm vi sản xuất thuốc thuộc danh mục kiểm 

soát đặc biệt (thuốc dạng phối hợp gây nghiện, tiền chất, hướng thần; thuốc độc; 
thuốc thuộc danh mục cấm trong một số ngành, lĩnh vực;) và được Bộ Y tế cấp Giấy 
đủ điều kiện kinh doanh phạm vi sản xuất thuốc (bao gồm thuốc kiểm soát đặc biệt) 
vào tháng 11/2018.  

- Công ty cũng đã xét và được cấp giấy đủ ĐKKD phạm vi bán buôn thuốc 
(gồm thuốc kiểm soát đặc biệt). 

- Đã thực hiện xong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với kết quả 
như sau: 

Đối với các cổ đông lớn và cổ đông đã lưu ký, tỷ lệ thực hiện quyền mua, quyền 
chuyển nhượng đạt tỷ lệ cao, cụ thể: 

- Tổng số CP phát hành: 1.014.563 cổ phiếu; 
- Tổng số Cp đã bán: 1.014.563 cổ phiếu (đã bán hết) 
- Tổng số cổ đông trước khi phát hành: 133 cổ đông  
- Tổng số Cổ đông sau đợt chào bán cổ phiếu 137 cổ đông. 
- Tổng trị giá phát hành: 10.145.630.000 đồng 
- Tổng Vốn Điều lệ sau phát hành: 30.000.100.000 đồng 
- Trong đó:  

+ Công ty Cổ phần Donafoods: 51,5% 
+ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tín Đức: 13,5% 
+ Các cổ đông khác: 35 % 

6. Thuận lợi và khó khăn 
Năm 2018, trong bối cảnh ngành dược ngày càng khó khăn khi hàng loạt các 

văn bản dưới Luật như Nghị định, Thông tư có hiệu lực. Rất nhiều quy định chuyên 
môn ràng buộc về điều kiện kinh doanh, kiểm soát danh mục, thu hẹp chỉ định điều 
trị và quản lý chất lượng thuốc ngày càng chặt chẽ. 
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Từ tháng 07/2018, áp dụng quy định về sản xuất kinh doanh thuốc kiểm soát 
đặc biệt. Nhiều khách hàng bỏ hoặc chưa đủ Điều kiện kinh doanh nhóm thuốc trên  
dẫn đến giảm sút cả về sản lượng sản xuất và doanh thu hàng sản xuất, một số chỉ 
tiêu cơ bản như doanh thu, lợi nhuận đạt kế hoạch nhưng chưa tăng cao như kỳ vọng 
và nhu cầu kinh doanh thực tế. Do những thuận lợi và khó khăn sau: 

Thuận lợi 
- Về cơ bản các Điều kiện kinh doanh của Công ty có hiệu lực, đã bổ sung kịp 

thời theo yêu cầu của Bộ Y tế nên đã tận dụng cơ hội để nhập khẩu thuốc và nguyên 
liệu làm thuốc, là điều kiện chủ yếu tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2018. 

-  Khách hàng ngoài tỉnh, các đối tác bán buôn tăng, độ phủ của thuốc sx trên cả 
nước ngày càng nhiều. 

- Thiết bị sản xuất mới đầu tư bắt đầu được khai thác và phát huy hiệu quả. 
Khó khăn 
- Nhân lực cho nghiên cứu phát triển, đảm bảo chất lượng, kiểm nghiệm, xây 

dựng tiêu chuẩn và quy trình sản xuất yếu về chuyên môn và thiếu về số lượng, tuyển 
dụng nhân sự có kinh nghiệm và năng lực khó do điều kiện tỉnh và khả năng phát 
triển nghề nghiệp. Lao động trẻ biến động nhiều, chi phí lương, các khoản BHXH 
tăng cao. 

- Nhiều thuốc sản xuất hết hạn hiệu lực, chưa có nhiều số đăng ký mới thay thế. 
- Quy trình sản xuất chưa ổn định theo tiêu chuẩn cập nhật nên vẫn có sự cố 

trong sản xuất làm giảm hiệu quả và cơ hội kinh doanh. 
- Do quản lý chất lượng thuốc theo quy định mới, nhiều rủi ro trong lưu hành và 

phân phối thuốc.  
- Doanh thu phí ủy thác hầu như không tăng do khách hàng hết visa nhập khẩu, 

một số hàng nhập khẩu như vật tư nha khoa phải có hạn ngạch nhập khẩu được cấp 
phép, có người phụ trách có chứng chỉ quản lý vật tư y tế.  

- Doanh thu nhập khẩu nguyên liệu tăng nhưng tỷ lệ lãi theo mặt bằng chung và 
cạnh tranh gay gắt từ các Công ty trong ngành nên hiệu quả chưa cao. 

-Tỷ giá ngoại tệ biến động tăng liên tục chứa đựng nhiều bất ổn và rủi ro tài 
chính, hiệu quả kinh doanh giảm trong điều kiện không thể linh hoạt giá bán bởi quy 
định của ngành dược về kê khai giá. 

- Luật Dược quy định quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt trong đó có một số 
kháng sinh và chất cấm sử dụng trong nông nghiệp làm nản lòng những khách hàng 
truyền thống phân phối nhóm hàng này những thuốc chứa nguyên liệu nhạy cảm do 
báo cáo nhiều. 

- Nhà máy GMP với dây chuyền nhỏ, máy móc lạc hậu và cũ, máy thay mới 
chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh. Thiết bị kiểm nghiệm cũ, hay hỏng hóc, 
thiếu theo quy định. 

- Một số khu đất do Công ty thuê của Nhà nước chưa được gia hạn hợp đồng 
gây khó khăn cho kế hoạch kinh doanh và sử dụng đất lâu dài.  

Để đạt được những kết quả nêu trên trong điều kiện khó khăn của năm 2018, 
Công ty đã rất nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tiết kiệm trong 
chi phí, vượt khó khăn trong điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự và vốn của 
còn nhiều hạn chế để tăng lợi nhuận. 

+ Trong sản xuất: 
 - Công ty luôn lấy sản xuất làm nền tảng phát triển lâu dài, là cơ sở để mở rộng 

thị trường trong và ngoài tỉnh đồng thời đẩy mạnh việc nhập khẩu trực tiếp nguyên 
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phụ liệu phục vụ sản xuất thuốc thành phẩm để tăng doanh thu và tăng hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh.  

- Bổ sung thiết bị hoàn thiện dây chuyền sản xuất, thiết bị kiểm nghiệm, thiết bị 
phục vụ công tác nghiên cứu – Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có yêu cầu kỹ 
thuật cao, có bí quyết nhằm tăng thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

- Tập trung đẩy mạnh xúc tiến hợp tác, liên kết trong đầu tư phát triển công 
nghệ, mở rộng sản xuất, ưu tiên cho các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo đúng xu 
thế phát triển của ngành Dược Việt Nam tầm nhìn đến 2030.  

+ Trong kinh doanh:  
- Ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ cao hơn trong quản lý hàng hóa, 

khách hàng, quản lý Công ty. 
- Rà soát, tổ chức lại mạng lưới kinh doanh, xây dựng chính sách tiếp thị, quảng 

bá, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường hầu hết các tỉnh thành trên cả nước để 
bán hàng sản xuất. 

+ Lao động: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, chú trọng 
chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản lý giỏi đi đôi 
với việc bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực hiện có tâm huyết với việc phát triển 
Công ty. 

Ngoài các công tác cơ bản trên, Công ty luôn duy trì thực hiện triệt để áp dụng 
các nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP-WHO), thực hành tốt kiểm 
nghiệm thuốc (GLP), thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối 
thuốc (GDP) và thực hành tốt nhà thuốc (GPP) trong các hoạt động sản xuất kinh 
doanh và quản lý Công ty và nhất là nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản lý tài 
chính, tranh thủ vốn đầu tư và vốn kinh doanh của đối tác. 

- Trong tổ chức lãnh đạo điều hành: Bộ máy lãnh đạo điều hành luôn được 
củng cố, cập nhật kiến thức quản lý, chuyên môn. Điều kiện làm việc tốt, an toàn vệ 
sinh lao động – Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước đối với người lao 
động – Thu nhập bình quân của người lao động được tăng hơn từ  8,8 triệu đồng năm 
2017 lên 10 triệu năm 2018 (tăng 13,64%). 

Trong năm qua với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thuốc phục vụ phòng và chữa 
bệnh cho nhân dân, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về vốn lưu động, thị trường thì 
cạnh tranh khốc liệt nhất là thị trường trong Tỉnh và tình hình số đăng ký lưu hành 
thuốc của Công ty hết hiệu lực lưu hành đồng loạt, đăng ký thuốc theo quy định mới 
có nhiều khó khăn, các văn bản pháp luật quy định hoạt động sản xuất, kinh doanh 
dược có nhiều bổ sung, sửa đổi ngày càng chặt chẽ hơn. Ban Tổng Giám đốc Công ty 
bám sát quy định pháp luật, quy chế chuyên môn của ngành, tìm nhiều giải pháp để 
lãnh đạo điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 
nhiệm vụ chính trị của Công ty trong năm. Ngoài việc cố gắng giữ ổn định thị trường 
và khách hàng truyền thống, Công ty đã chọn thêm giải pháp: Nhập khẩu trực tiếp 
nguyên liệu sản xuất thuốc để kinh doanh. Công ty đã tận dụng tốt uy tín Công ty, 
mối quan hệ với các Công ty Dược khác, với khách hàng và đặc biệt là tận dụng 
nguồn vốn đối tác trong và ngoài nước để khai thác thị trường. Trọng điểm trong năm 
là xét bổ sung điều kiện sản xuất kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt, tái xét GDP 
cho chi nhánh Trảng Bom và xét mới cho Chi nhánh Long Thành, với sự nỗ lực rất 
cao của tập thể cán bộ, người lao động Công ty đã hoàn thành việc xét cho 2 chi 
nhánh và đã được Giấy chứng nhận GDP. 
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Tóm lại, trong năm 2018 Công ty đã rất cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong điều 
kiện nhiều khó khăn với công nghệ lạc hậu, cạnh tranh thị trường nhưng đã đạt được 
kết quả đáng khích lệ, những chỉ tiêu quan trọng như lợi nhuận, chi cổ tức, nộp ngân 
sách và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt kế hoạch. 

 
II- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 
Năm 2019 kỳ vọng tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như thế giới có 

nhiều chuyển biến tích cực. Nhà nước đang tìm các giải pháp tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp phát triển nhất là ngành y tế, là những động lực thúc đẩy cho ngành sản xuất 
dược phẩm trong nước được ổn định và phát triển.  

Tuy nhiên khó khăn thách thức vẫn còn rất nhiều, cụ thể: 
- Nhiều mặt hàng hết hiệu lực số đăng ký không tiếp tục được gia hạn do quy 

định về dạng phối hợp dược chất, công thức gốc, thu hẹp chỉ định điều trị, không có 
dây chuyền sản xuất phù hợp..., việc được cấp lại số đăng ký còn chậm. Thuốc đăng 
ký mới chậm thẩm định do những lý do từ chủ quan của cơ quan quản lý như thiếu 
chuyên gia đọc hồ sơ, dự án Đăng ký thuốc online cấp độ 4 phá sản, nhiều mặt hàng 
đăng ký mới theo cách trực tuyến đã 2 năm không được thẩm định phải làm hồ sơ lại 
theo hình thức nộp bản cứng truyền thống tăng chi phí và thời gian. 

- Những quy định chặt chẽ của Bộ Y tế về quy trình nghiên cứu, thực nghiệm 
làm cho việc đăng ký thuốc ngày càng khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc lập 
và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong dài hạn. 

- Các văn bản dưới luật và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược mới ban 
hành về sản xuất thuốc, quản lý dược chất kiểm soát đặc biệt, về kinh doanh thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc, về các điều kiện kinh doanh mới ngày càng chặt chẽ, khó 
khăn và tăng chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Thông tư đấu thầu thuốc, đăng ký thuốc, kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm 
thuốc có nhiều thay đổi so với Luật Dược cũ làm gia tăng chi phí hoạt động, giảm cơ 
hội kinh doanh. 

- Giá nguyên liệu biến động tăng ở tất cả các nguồn cung chủ yếu do chính sách 
đánh thuế môi trường của các chính phủ sản xuất nguyên liệu nên nhà sản xuất giảm 
sản lượng, tăng chi phí kiểm soát và xử lý môi trường làm giá tăng rất nhiều. Những 
yếu tố này ảnh hưởng đến giá thành sản xuất làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường. 
Việc giá trúng thầu thuốc ngày càng giảm của các công ty lớn đang là thách thức 
không nhỏ đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của những đơn vị sản xuất nhỏ trong đó 
có Công ty. 

- Các quy định mới về lương, bảo hiểm xã hội... làm tăng chi phí không nhỏ, 
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Phát huy kết quả đạt được của năm 2018, khắc phục những khó khăn trước mắt 
với mục tiêu xây dựng Công ty luôn hoạt động ổn định và từng bước phát triển. Công 
ty đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau: 

- Đăng ký mới 8 đến 10 số đăng ký, gia hạn và duy trì các số hết hiệu lực theo 
quy định của Cục Dược. 

- Doanh thu 240 tỷ đồng, 
Trong đó: + Doanh thu kinh doanh 140 tỷ đồng; 
 + Doanh thu hàng Công ty sản xuất 100 tỷ đồng. 

- Giá trị tổng sản lượng nhập kho 80 tỷ đồng; 
- Nộp ngân sách Nhà nước 2,685 tỷ đồng; 
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- Lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng; 
- Số đơn vị sản phẩm sản xuất 450 triệu; 
- Kim ngạch nhập khẩu 7 triệu USD. 
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 6 tỷ đồng (Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sẽ 

rà soát và cụ thể hóa danh mục thiết bị đầu tư phù hợp). 
- Chia cổ tức năm 2019: ≥ 12%. 
 

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 
Tiếp tục duy trì và phát huy những thuận lợi để đạt kết quả tốt, Công ty cũng 

cần triển khai một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch được 
giao, cụ thể: 

Năm 2019 còn nhiều khó khăn phải đối mặt, trước hết, điều chỉnh hoạt động 
sản xuất, kinh doanh theo các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể như Nghị định 
54, NĐ 155 của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế về đấu thầu, về đăng 
ký thuốc, về thuốc kiểm soát đặc biệt, giá thuốc...  

a,  Về sản xuất: 
- Tiến hành đồng bộ các khâu trong hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện cả 

sản xuất và kinh doanh.  
- Chuẩn bị các điều kiện về tài chính, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, 

hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, huấn luyện nhân sự cho việc nộp hồ sơ tái xét nhà máy 
GMP, kho nhập khẩu GSP vào cuối tháng 12/2019 trên cơ sở góp ý của đợt kiểm tra 
năm 2016 và cập nhật quy định mới về GMP.  

- Tiếp nhận, huấn luyện vận hành và sớm đưa vào sản xuất đối với một số máy 
móc, thiết bị đang đầu tư theo phương án sử dụng vốn phát hành năm 2018 

- Tập trung năng lực để sản xuất, tận dụng số đăng ký có sẵn, triển khai số đăng 
ký mới, đáp ứng nhanh các đơn đặt hàng. Từng bước hoàn thiện và tối ưu hóa quy 
trình sản xuất, nâng cỡ lô sản phẩm đối với một số sản phẩm. Phấn đấu tăng giá trị 
sản lượng nhập kho theo kế hoạch. 

- Tăng cường các mối quan hệ với cơ quan quản lý để đẩy mạnh tiến độ thẩm 
định Hồ sơ đăng ký thuốc, bổ sung cập nhật tiêu chuẩn chất lượng trong hồ sơ đăng 
ký thuốc còn hiệu lực;  

- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thay đổi nguồn gốc dược chất, lập danh mục 
dược chất đã đăng ký trong hồ sơ và được phép lưu hành để thuận tiện trong nhập 
khẩu nguyên liệu; Thực hiện ghi chép hồ sơ lô sản phẩm theo đúng hồ sơ đăng ký 
thuốc, cập nhật thay đổi theo hướng tối ưu hóa công thức và quy trình sản xuất, xin 
phép thay đổi ngay khi hoàn tất thực nghiệm và thẩm định; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định GPs, đảm 
bảo sản xuất trong điều kiện quy định với chất lượng tương ứng; tăng cường giám sát, 
kiểm tra các thuốc kiểm soát đặc biệt cả trong sản xuất và tiêu thụ. 

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, nhất 
là một số chỉ tiêu chất lượng mới theo quy định. Thẩm định, theo dõi độ ổn định của 
các thuốc sản xuất còn hiệu lực lưu hành. Hoàn thiện quy trình, cải tiến quy trình, 
công thức bào chế một sô thuốc theo hướng dẫn đảm bảo chất lượng hiện hành. 

- Hợp tác nghiên cứu sản phẩm mới với các đối tác hồ sơ sản phẩm, nghiên cứu 
phát triển mới từ 8-10 sản phẩm, hoàn thiện hơn 10 hồ sơ đăng ký lại, bổ sung thay 
đổi trong hồ sơ đăng ký thuốc, chuẩn bị lập hồ sơ gia hạn một lần các số đăng ký sắp 
hết hiệu lực không có thay đổi theo luật dược mới. 
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b, Về kinh doanh 
- Đẩy mạnh bán hàng sản xuất ra ngoài tỉnh, củng cố một số khu vực trong 

tỉnh, xét bổ sung điều kiện kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt tại 2 chi nhánh. 
Triển khai cập nhật nội dung mới của Nghị định 155 của Chính phủ.  

- Hoàn thiện hợp đồng đấu thầu nhà thuốc bệnh viện thuộc Sở Y tế. Đấu thầu 
năm 2018 - 2019 tại Sở Y tế Đồng Nai, Bình Dương. 

- Tiếp tục tìm đối tác nhập khẩu để khai thác thêm doanh thu nhập khẩu 
nguyên liệu và nhập khẩu ủy thác hàng Septodont; 

- Xây dựng chương trình khuyến mãi, phương thức bán hàng mới, nhất là 
hàng sản xuất. 

- Có phương án sử dụng đất hợp lý hoặc hợp quy hoạch tại những cơ sở đã hết 
hạn thuê đất năm 2018 để trình UBND Tỉnh thuê lại. 

c, Về nguồn vốn 
- Quản lý, bảo tồn sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đúng quy định có hiệu quả. 
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cho UBCK Nhà nước theo quy 

định 
- Khai thác linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tín dụng thương mại và tín dụng 

ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tăng cường thu hồi nợ. 
 

d, Về tổ chức, quản lý điều hành 
- Tuân thủ triệt để quy định pháp luật về quản lý vốn, quản lý chuyên môn, 

tuân thủ Luật Dược, các quy định về bảo vệ môi trường, PCCC, lao động. 
- Rà soát lực lượng lao động hiện có của các bộ phận để bố trí sắp xếp hợp lý, 

bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn thiếu để đảm bảo thực hiện tốt chức năng 
nhiệm vụ của cơ sở... 

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao 
động đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Tăng cường tập huấn để cập nhật các quy định 
pháp luật mới về Dược cho người lao động đặc biệt là các bộ phận SX, kinh doanh. 
Tăng cường trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ 
được giao. 

- Rà soát và thực hiện quy hoạch cán bộ theo quy định. Sắp xếp bộ máy tổ 
chức phù hợp yêu cầu thực tế. 

e, Công tác kiểm tra, giám sát 
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy lao động, Quy chế nội bộ Công 

ty, An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy 
định khác của Công ty. 

 

Trên cơ sở những kết quả hoạt động năm 2018, Ban điều hành Công ty cổ 
phần Dược Đồng Nai sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội để tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu 
Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT năm 2019. 

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 Đỗ Thị Nga 



 CÔNG TY CP DƯỢC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2019
                                                                                            

Đơn vị tính: Đồng
I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:
1. Tổng doanh thu 253.240.198.788     
2. Tổng chi phí 246.968.906.763     
3. Tổng lợi nhuận trước thuế 6.271.292.025         
4. Tổng lợi nhuận sau thuế 5.044.860.800         
II/ Phân phối lợi nhuận:
1. Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang 663.020.030            
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 5.044.860.800         
3. Trích lập các quỹ 25% 1.261.215.200         
Trong đó:    - Quỹ đầu tư phát triển : 10% 504.486.080            
                    - Quỹ khen thưởng : 5% 252.243.040            
                    - Quỹ phúc lợi  : 10% 504.486.080            
4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ ( 4 = 2-3) 3.783.645.600         
5. Tổng số lợi nhuận để chia cổ tức (5 = 4 +1) 4.446.665.630         
    Dự kiến chi cổ tức 2018 (1.200đ/1 cổ phần = 12%) 3.600.012.000         
6. Thưởng phần lợi nhuận vượt kế hoạch 10% năm 2018 27.129.202              
      Năm 2018: Lợi nhuận vượt (6.271.292.025 - 6.000.000.000 = 271.292.025 ) 27.129.202              
7. Lợi nhuận còn lại 819.524.428            
III/ Giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ:
1. Tổng giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ (31/12/2017) 42.499.552.248       
    - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. 30.000.100.000       
    - Thặng dư vốn cổ phần
    - Vốn khác của chủ sỡ hữu 2.917.157.439         
    - Cố phiếu ngân quỹ
    - Quỹ đầu tư phát triển. 3.795.104.841         
2. Giá trị kế toán một cổ phần 14.166                     
3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá một cổ phần. 4.166                       

Đỗ Thị Nga

DỰ THẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Kính gởi: Các Cổ đông Công ty Cổ Phần Dược Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Đồng Nai đã họp đánh giá tình tình hoạt động sản xuất kinh
doanh, kết quả hoạt động tài chính và quyết định chi trả cổ tức năm 2018 bao gồm các nội dung sau:

TỔNG GIÁM ĐỐC



                  + Cổ đông Donafoods   ( = 1.544.988 CP x 1.200 đ/1 CP)
                  + Cổ đông khác           ( =   1.455.022 CP x 1.200 đ/1 CP)



 CÔNG TY CP DƯỢC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2019
                                                                                            

Đơn vị tính: Đồng
I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:
1. Tổng doanh thu 253.240.198.788     
2. Tổng chi phí 246.968.906.763     
3. Tổng lợi nhuận trước thuế 6.271.292.025         
4. Tổng lợi nhuận sau thuế 5.044.860.800         
II/ Phân phối lợi nhuận:
1. Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang 663.020.030            
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 5.044.860.800         
3. Trích lập các quỹ 25% 1.261.215.200         
Trong đó:    - Quỹ đầu tư phát triển : 10% 504.486.080            
                    - Quỹ khen thưởng : 5% 252.243.040            
                    - Quỹ phúc lợi  : 10% 504.486.080            
4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ ( 4 = 2-3) 3.783.645.600         
5. Tổng số lợi nhuận để chia cổ tức (5 = 4 +1) 4.446.665.630         
    Dự kiến chi cổ tức 2018 (1.200đ/1 cổ phần = 12%) 3.600.012.000         
6. Thưởng phần lợi nhuận vượt kế hoạch 10% năm 2018 27.129.202              
      Năm 2018: Lợi nhuận vượt (6.271.292.025 - 6.000.000.000 = 271.292.025 ) 27.129.202              
7. Lợi nhuận còn lại 819.524.428            
III/ Giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ:
1. Tổng giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ (31/12/2017) 42.499.552.248       
    - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. 30.000.100.000       
    - Thặng dư vốn cổ phần
    - Vốn khác của chủ sỡ hữu 2.917.157.439         
    - Cố phiếu ngân quỹ
    - Quỹ đầu tư phát triển. 3.795.104.841         
2. Giá trị kế toán một cổ phần 14.166                     
3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá một cổ phần. 4.166                       

Đỗ Thị Nga

DỰ THẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Kính gởi: Các Cổ đông Công ty Cổ Phần Dược Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Đồng Nai đã họp đánh giá tình tình hoạt động sản xuất kinh
doanh, kết quả hoạt động tài chính và quyết định chi trả cổ tức năm 2018 bao gồm các nội dung sau:

TỔNG GIÁM ĐỐC



4. các tờ trình.doc  1 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 

 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của 

HĐQT  
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ 
đông Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của 
HĐQT  

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

 
 

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
       
              Nguyễn Cao Nhơn 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 
 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 

 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông   
Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 cụ thể 
như sau: 
     + Tổng doanh thu: 253.240.198.788 đồng 
     + Tổng lợi nhuận trước thuế:         6.271.292.025 đồng 
     + Chia cổ tức 12%/VĐL:         3.600.012.000 đồng 
     + Trích lập các quỹ  25%: 1.261.215.200 đồng 
         Trong đó:        

- Quỹ đầu tư phát triển  10%  504.486.080 đồng  
- Quỹ khen thưởng 5%          252.243.040 đồng 
- Quỹ phúc lợi 10% 504.486.080 đồng 

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

 
             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

      Nguyễn Cao Nhơn 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 
 
 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 

 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông  
Thông qua số liệu tại báo cáo của BKS năm 2018. 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết  thông qua.  

 
             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Nguyễn Cao Nhơn 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13  ngày 26/11/2014 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai 
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT   ngày 08 tháng 

03 năm 2019 về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông 
Hoàng Văn Phục; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội 
đồng cổ đông cho ý kiến: 

1. Miễn nhiệm tư thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Văn Phục;  
2. Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu ông Phạm Thứ Triệu để Đại hội 

đồng cổ đông năm 2019 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 
 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Cao Nhơn 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 
 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019  

 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông   
thông qua kế hoạch SXKD và chia cổ tưc năm 2019 cụ thể như sau 
+ Tổng doanh thu:  240,00 tỷ đồng 
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:     5,60 tỷ đồng 
+ Cổ tức 12%/VĐL 

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

 
             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Nguyễn Cao Nhơn 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Phụ trch quản trị Cơng ty năm 

2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Phụ trch quản trị Cơng ty năm 2019 
 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ 
đông biểu quyết thông qua  

1. Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, Phụ trch quản trị Cơng ty năm 2018 : 
+ Thù lao chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng 
+ Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng 
+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trch quản trị Cơng ty: 2.000.000đ/tháng 
+ Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng 

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trch quản trị Cơng ty năm 2019: 
 + Thù lao chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng 

+ Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng 
+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trch quản trị Cơng ty: 2.000.000đ/tháng 
+ Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng 

3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, thư ký và ban điều hành năm 2019: 
 Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch, cụ thể do 
HĐQT quyết định. 
 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Cao Nhơn 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 
 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 

 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ 
đông biểu quyết thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính 
tại ngày 31/12/2018 đã được công ty TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC kiểm 
toán 
 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết  thông qua.  

 
 

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

     Nguyễn Cao Nhơn 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 
 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 

 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông  
thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 
2019. 

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

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
                             Nguyễn Cao Nhơn 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang quỹ đầu tư phát triển 

 
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13  ngày 26/11/2014; 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai; 
 Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; 
 Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua việc chuyển vốn khác của chủ sở hữu 2.917.157.439 
đồng (số dư tài khoản 4118) sang quỹ đầu tư phát triển (tài khoản 414) 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 
 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Cao Nhơn 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 
 

TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY  
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và  các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi 
một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 
Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong 

thời gian qua, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung một 
số nội dung trong Điều lệ Công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các 
điểm sửa đổi, bổ sung đối vối Điều lệ Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính 
kèm tờ trình này. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ 
mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có 
hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại và các bản sửa đổi, bổ 
sung kèm theo. Giao cho HĐQT Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Cao Nhơn 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

   Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13  ngày 26/11/2014 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai 
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng , giao 
dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh 
nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Cao Nhơn 
 
 
 
 
 
 
 



 

Điều 
khoản 
tham 
chiếu 

Nội dung Điều lệ hiện hành Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung Ghi chú 

Điều 2 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi 
nhánh, văn phòng đại diện và thời 
hạn hoạt động của Công ty 
1. Tên Công ty 
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ 
PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI 
Tên giao dịch: DONG NAI 
PHARMACEUTICAL JOINT 
STOCK  COMPANY 
 Tên viết tắt: DONAIPHARM 
2. Công ty là công ty cổ phần có tư 
cách pháp nhân phù hợp với pháp 
luật hiện hành của Việt Nam. 
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 
- Địa chỉ: 221B, đường Phạm Văn 
Thuận, phường Tân Tiến, thành phố 
Biên Hòa,         tỉnh Đồng Nai. 
- Điện thoại: (0251) 3822691 – 
3823107 – 3822218. 
- Fax: (0251) 3821608 – 3818300. 
- Email: donai_pharm@yahoo.com 
- Website: Donaipharm.com.vn 
5. Công ty có thể thành lập thêm các 
chi nhánh và văn phòng đại diện tại 
địa bàn kinh doanh để thực hiện các 
mục tiêu hoạt động của Công ty phù 
hợp với quyết định của Hội đồng 
quản trị và trong phạm vi luật pháp 
cho phép. 
6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước 
thời hạn theo khoản 2 Điều 52 hoặc 
gia hạn hoạt động theo Điều 53 Điều 
lệ này, thời hạn hoạt động của Công 
ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô 
thời hạn. 

 
 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng 
đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 
1. Tên Công ty 
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG 
NAI 
Tên giao dịch: DONG NAI PHARMACEUTICAL 
JOINT STOCK  COMPANY 
Tên viết tắt: DONAIPHARM 
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù 
hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 
- Địa chỉ: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa,         tỉnh Đồng Nai. 
- Điện thoại: (0251) 3822691 – 3823107 – 3822218. 
- Fax: (0251) 3821608 – 3818300. 
- Email: donai_pharm@yahoo.com 
- Website: Donaipharm.com.vn 
4. Các chi nhánh: 
- Chi nhánh Trảng Bom 
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 5, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: 0251 3866 248 
- Chi nhánh Long Thành 
Địa chỉ: đường Nguyễn An Ninh, khu Phước Hải, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: 0251 3844 167 
5. Công ty có thể thành lập thêm các chi nhánh và văn 
phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các 
mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định 
của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho 
phép. 
6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo 
khoản 2 Điều 52 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 53 
Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ 
ngày thành lập và là vô thời hạn. 
 

Theo điểm a 
Khoản 1Điều 
25 Luật 
Doanh 
nghiệp 2014 
- Bổ sung về 
tên, địa chỉ 
Chi nhánh  

Điều 4 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của 
Công ty 
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty 
-Sản xuất, mua bán và kinh doanh 
xuất nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, 
mỹ phẩm, thuốc thực phẩm, nguyên 
phụ liệu, vật tư và thiết bị ngành y tế, 
sinh phẩm y tế, nước uống đóng chai. 
- Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, các 
sản phẩm mỹ phẩm, thuốc thực 
phẩm, vật tư thiết bị ngành y tế, 
nguyên liệu và bao bì phục vụ cho 
việc kinh doanh thuốc. Đầu tư kinh 
doanh nuôi trồng và chế biến các loại 
cây con làm thuốc. 
- Dịch vụ thương mại và dịch vụ cho 
thuê Văn phòng, kho bãi. 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty  

STT Tên ngành, nghề kinh 
doanh Mã ngành 

1 

Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình 
Chi tiết: Bán buôn dược 
phẩm, các sản phẩm mỹ 
phẩm, sinh phẩm y tế 

4649 
(Chính) 

2 

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, 
mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, 
các sản phẩm mỹ phẩm, sinh 

4772 

Theo quy 
định tại điểm 
b Khoản 1 
Điều 25 Luật 
Doanh 
nghiệp 2014 
- Bổ sung 
ngành nghề 
kinh doanh 



2. Mục tiêu hoạt động của Công ty  
Huy động và sử dụng đồng vốn có 
hiệu quả nhất, không ngừng phát triển 
các nguồn lực, cải tiến chất lượng, 
nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm 
thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của 
khách hàng, cải thiện điều kiện làm 
việc, ổn định cuộc sống cho người lao 
động, bảo đảm lợi ích hợp pháp của 
các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ đối 
với nhà nước. 
 
 
 
 

phẩm y tế 

3 

Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác 
Chi tiết: Bán buôn vật tư 
thiết bị ngành y tế 

4659 

4 

Bán buôn chuyên doanh 
chuyên doanh khác chưa 
được phân vào đâu 
Chi tiết: Bán buôn nguyên 
phụ liệu và bao bì phục vụ 
cho việc kinh doanh thuốc 

4669 

5 

Sản xuất mỹ phẩm, xà 
phòng, chất tẩy rửa, làm 
bóng và chế phẩm vệ sinh 
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm 

2023 

6 

Sản xuất thuốc, hóa dược và 
dược liệu 
Chi tiết: Sản xuất dược 
phẩm, thuốc thực phẩm, sinh 
phẩm y tế 

2100 

7 

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y 
tế, nha khoa, chỉnh hình và 
phục hồi chức năng 
Chi tiết: Sản xuất vật tư và 
thiết bị ngành y tế 

3250 

8 
Bán buôn thực phẩm 
Chi tiết: Bán buôn thuốc thực 
phẩm 

4632 

9 

Bán lẻ thực phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết: Bán lẻ thuốc thực 
phẩm 

4722 

10 

Kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê 
Chi tiết: Cho thuê văn phòng 

6810 

11 

Trồng cây gia vị, cây dược 
liệu 
Chi tiết: Đầu tư nuôi trồng 
các loại cây con làm thuốc  

0128 

12 

Hoạt động dịch vụ sau thu 
hoạch 
Chi tiết: Chế biến các loại 
cây con làm thuốc 

0163 

13 

Bán buôn nông, lâm sản 
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống 
Chi tiết: Bán buôn các loại 
cây con làm thuốc 

4620 

14 Bán buôn đồ uống 
Chi tiết: Bán buôn nước uống 4633 



đóng chai 

15 

Sản xuất đồ uống không cồn, 
nước khoáng 
Chi tiết: Sản xuất nước uống 
đóng chai 

1104 

 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty  
 Huy động và sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất, 
không ngừng phát triển các nguồn lực, cải tiến chất 
lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thỏa mãn 
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cải thiện điều 
kiện làm việc, ổn định cuộc sống cho người lao động, 
bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cổ đông và làm tròn 
nghĩa vụ đối với nhà nước. 

Điều 44 Điều 44. Phân phối lợi nhuận và 
nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh 
doanh 
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định 
mức chi trả cổ tức và hình thức chi 
trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận 
được giữ lại của Công ty. 
2. Công ty không thanh toán lãi cho 
khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền 
chi trả liên quan tới một loại cổ 
phiếu. 
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị 
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 
thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ 
tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản 
trị là cơ quan thực thi quyết định này. 
4. Trường hợp cổ tức hay những 
khoản tiền khác liên quan tới một loại 
cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, 
Công ty phải chi trả bằng tiền đồng 
Việt Nam. Việc chi trả có thể thực 
hiện trực tiếp hoặc thông qua các 
ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi 
tiết về tài khoản ngân hàng do cổ 
đông cung cấp. Trường hợp Công ty 
đã chuyển khoản theo đúng các thông 
tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông 
cung cấp mà cổ đông đó không nhận 
được tiền, Công ty không phải chịu 
trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã 
chuyển cho cổ đông này. Việc thanh 
toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm 
yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch 
chứng khoán có thể được tiến hành 
thông qua công ty chứng khoán hoặc 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam. 
5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật 
chứng khoán, Hội đồng quản trị 
thông qua nghị quyết xác định một 
ngày cụ thể để chốt danh sách cổ 
đông. Căn cứ theo ngày đó, những 
người đăng ký với tư cách cổ đông 
hoặc người sở hữu các chứng khoán 
khác được quyền nhận cổ tức, lãi 
suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ 

Điều 44. Phân phối lợi nhuận và nguyên tắc xử lý lỗ 
trong kinh doanh 
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức 
và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được 
giữ lại của Công ty. 
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ 
tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ 
phiếu. 
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ 
đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần 
cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan 
thực thi quyết định này. 
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên 
quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, 
Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi 
trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân 
hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân 
hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã 
chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân 
hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận 
được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về 
khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc 
thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký 
giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến 
hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm 
lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội 
đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày 
cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, 
những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người 
sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, 
lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông 
báo hoặc tài liệu khác. 
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận 
được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
7. Trường hợp kinh doanh thua lỗ, Đại hội đồng cổ 
đông có thể quyết định giải quyết kịp thời theo các giải 
pháp: 
a) Trích từ quỹ dự phòng để bù lỗ; 
b) Chuyển một phần lỗ sang năm kế tiếp khi năm kế 
tiếp đó Công ty kinh doanh có lãi, đồng thời Đại hội 
đồng cổ đông phải quyết định các biện pháp khắc phục. 
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phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu 
khác. 
6. Các vấn đề khác liên quan đến 
phân phối lợi nhuận được thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 
 

Điều 52 Điều 52. Chấm dứt hoạt động 
1. Công ty có thể bị giải thể trong 
những trường hợp sau, 
a. Kết thúc thời hạn hoạt động của 
Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;  
b. Giải thể trước thời hạn theo quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông;  
c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp; 
d. Các trường hợp khác theo quy định 
của pháp luật. 
2. Việc giải thể Công ty trước thời 
hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do 
Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội 
đồng quản trị thực hiện. Quyết định 
giải thể này phải được thông báo 
hoặc phải được chấp thuận bởi cơ 
quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) 
theo quy định. 
 

Điều 52. Chấm dứt hoạt động 
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp 
sau, 
a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau 
khi đã gia hạn;  
b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông;  
c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn 
đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội 
đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải 
được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan 
có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 
3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể Công ty được thực 
hiện  theo quy định tại Điều 201, 202, 203, 204,205 
Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác của pháp 
luật. 
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