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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI 

(Thời gian: buổi sáng ngày 22 tháng 4 năm 2022) 
 

THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 
Nghi thức: Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Ban tổ chức 
8 h 30– 8 h 40 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Ban tổ chức 
8 h 40– 8 h 45 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội Ban kiểm tra 
8 h 45 – 8 h 50 Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, BanThư ký, Ban Bầu cử và 

Kiểm phiếu – Biểu quyết 
Ban tổ chức 

Nội dung: 
8 h 45 – 9h10 

 
1 - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết 
   - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết 

Đoàn Chủ tịch 

9 h 10 – 9 h 30 2 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và mục tiêu  
nhiệm vụ năm 2022 của Công ty. 
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định 
hướng hoạt động năm 2022. 

Đoàn Chủ tịch  

9 h 30 – 9 h 40 Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo trên.  
9 h 40 – 10 h 00 Thông qua các tờ trình và lấy ý kiến biểu quyết  
 1-Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 

2- Tờ trình về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021; 
3- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022; 
4- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 
5- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS và phụ trách quản trị Công ty 
năm 2021 kế hoạch năm 2022, trích thưởng HĐQT, BĐH; 
6- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 
7- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao 
dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 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. 
 

 

10h 00– 10 h 40 Bầu cử bổ sung HĐQT: 
- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT; 
+ Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu; 
+ Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả 
- Thông qua tờ trình về giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT để Đại 
hội bầu thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm; 
+ Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu; 
+ Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả 

 
Đoàn Chủ tịch  
 
 
Ban Bầu cử 
Đoàn Chủ tịch 
 
 
Ban Bầu cử 

10h 40– 10 h 50 Nghỉ giải lao  
10h 50– 11 h 00 - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 

- Thành viên HĐQT mới ra mắt 
Ban Bầu cử 

Bế mạc Đại hội 
11h 00– 11 h 00 

- Thông qua biên bản Đại hội – Biểu quyết 
- Thông qua nghị quyết Đại hội – Biểu quyết 
- Bế mạc Đại hội 

Ban Thư ký 
Đoàn Chủ tich 

 
BAN TỔ CHỨC 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022,  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Quy chế làm việc này áp dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (gọi tắt là Đại hội). 
Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội 

và các bộ phận điều hành  giúp việc trong quá trình diễn ra Đại hội. 
Điều 3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này. 

 
Chương II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BỘ PHẬN  
ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI 

 
     Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch 

- Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua gồm 
03 người. 

- Quyền và nghĩa vụ: 
+ Chủ trì Đại hội, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã 

được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật 
tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được đa số cổ đông tham dự. 

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết 
+ Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội 
+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời 
+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập  trung dân chủ. 

     Điều 5. Ban Thư ký Đại hội 
Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu, được Đại hội thông 

qua  
- Nhiệm vụ của Thư ký: 

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội 
+ Giúp Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn 

Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu 
+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông. 

     Điều 6. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội 
- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập.  
- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có nhiệm vụ: 

+ Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự kiểm tra tư cách của các cổ đông hoặc 
người ủy quyền đến dự Đại hội. 

+ Phát các tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu 



+ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện tiến 
hành Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.  
      Điều 7. Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử  

-  Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm 03 người do Ban tổ chức giới thiệu, 
Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong 
danh sách bầu vào Hội đồng quản trị. 

-  Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có nhiệm vụ: 
+ Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham 

dự Đại hội 
+ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho 

Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội 
+ Chuẩn bị thùng phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu 
+ Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

theo quy định 
+ Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên 

Hội đồng quản trị trước Đại hội. 
       Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội 

- Điều kiện tham dự: Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách vào ngày 
chốt danh sách cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội. 

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội 
+ Cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải mang theo bản chính 

thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu...), Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu 
có) và xuất trình cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội 

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông được nhận tài liệu họp, 01 thẻ biểu quyết và 01 
phiếu bầu cử. Khi nhận thẻ biểu quyết phải đối chiếu kiểm tra chính xác số cổ phần 
của mình (kể cả số cổ phần được ủy quyền) và ký sổ đăng ký cổ đông 

° Thẻ biểu quyết  ghi mã số biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết 
° Phiếu bầu cử để bầu  bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 
+ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người 

khác 
+ Cổ đông/ đại diện cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc 

của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch 
sẽ xem xét và có hình thức xử lý 

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung 
phát biểu thông qua Ban Thư ký Đại hội hoặc giơ tay 

+ Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo 
sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn 
trọng quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội 

+ Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sau giờ khai mạc, được đăng 
ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, 
hiệu lực của những biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng. 

 
Chương III 

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 
Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, Đại hội 

được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% 



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 03 
năm 2022. 

Điều 10. Thể lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội 
- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình được thực 

hiện theo quyết định của Đoàn Chủ tịch. 
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội có giá trị khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (trừ trường hợp quy định tại khoản 
2,3 Điều 21 Điều lệ Công ty). 

- Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ 
thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ “Đồng ý”, sau đó đếm thẻ “không đồng 
ý” và cuối cùng đếm số thẻ “không có ý kiến” để tổng hợp kết quả biểu quyết. 

- Thẻ biểu quyết sẽ được lưu lại tại hồ sơ Đại hội sau khi kết thúc Đại hội. 
Việc dùng thẻ biểu quyết nhằm mục đích tính kết quả bằng số cổ phần. Vì vậy, 

các cổ đông dự Đại hội phải nghiên cứu kỹ nội dung cần biểu quyết mà người chủ trì 
Đại hội công bố trước khi biểu quyết (giơ thẻ biểu quyết), chỉ khi nào người đếm thẻ 
yêu cầu thì mới bỏ thẻ xuống để tránh nhầm lẫn. 

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội 
- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư  ký Đại hội tổng 

hợp, ghi vào Biên bản Đại hội. 
- Biên bản Đại hội là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết Đại 

hội được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội  được Ban Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty 

Cổ phần Dược Đồng Nai. 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 12. Điều khoản thi hành 
- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai do Ban tổ chức ban hành tuân thủ các quy định 
pháp luật. 

- Với 4 chương và 12 điều, Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu 
quyết thông qua (khi có ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng 
ý). 

- Các cổ đông tham dự, thành viên Ban tổ chức và các bộ phận điều hành Đại 
hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành. 
 

 BAN TỔ CHỨC 
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022 

 
 
 

 

I. Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư năm 2021:  
1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: 
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 
 
         Đơn vị tính: đồng VN 

S 
T
T 

 
Chỉ tiêu 

Năm 2020 Năm 2021 
So với 2020 

(%) 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 328.955.180.830 332.481.582.989 101,07 

2 Các khoản giảm trừ 180.085.940 2.603.976.857 1.445,96 

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 328.775.094.890 329.877.606.132 100,34 

4 Giá vốn hàng bán 307.641.333.142 307.651.096.275 100,00 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 21.133.761.748 22.226.509.857 105,17 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 1.422.220.590 951.348.605 66,89 

7 Chi phí tài chính 1.547.615.148 470.881.873 30,43 

 Trong đó: Chi phí lãi vay 473.755.834 415.490.454 87,70 

8 Chi phí bán hàng 6.512.783.604 6.879.523.105 105,63 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.053.660.831 7.337.814.918 104,03 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.441.922.755 8.489.638.566 114,08 

11 Thu nhập khác 685.124.316 10.983.384 1,60 

12 Chi phí khác 91.993.022 541.002 0,59 

13 Lợi nhuận khác 593.131.294 10.442.382 1,76 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8.035.054.049 8.500.080.948 105,79 

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1.656.070.058 1.736.072.189 104,83 

16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 0   

17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 6.378.983.991 6.764.008.759 106,04 

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.722 2.255 130,95 

 
 
 
 
 



2. Tình hình tài chính 
 

Năm 2020 
(đồngVN) 

Năm 2021 
(đồngVN) 

% so với 
Năm 
2020 

Tổng tài sản  
        84.632.232.657             93.310.051.112  

110,25 

- Tài sản ngắn hạn     67.169.303.354    77.079.134.400  114,75 

+ Tiền và các khoản tương đương tiền           1.205.645.789          836.732.620  69,40 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn         20.758.379.786              23.531.832.217  113,36 
+ Hàng tồn kho         43.012.814.216        50.320.477.716  116,99 
+ Tài sản ngắn hạn khác           2.192.463.563            2.390.091.847  109,01 
- Tài sản dài hạn         17.462.929.303         16.230.916.712  92,94 
+Tài sản cố định 

        17.329.615.971       16.161.703.447  
93,26 

  + Các khoản phải thu dài hạn    
  + Tài sản dài hạn khác              133.313.332                   69.213.265  51,92 
  + Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                               -     
Tổng nguồn vốn        84.632.232.657    93.310.051.112  110,25 
- Nợ phải trả         39.455.835.048          47.083.507.340  119,33 
+ Nợ ngắn hạn         39.337.585.048           46.967.007.340  119,39 
+ Nợ dài hạn              118.250.000                  116.500.000  98,52 
- Vốn chủ sở hữu         45.176.397.609       46.226.543.772  102,32 
+ Vốn chủ sở hữu         45.097.088.472          46.147.234.635  102,33 
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác 

               79.309.137                79.309.137  
100,00 

 
3. Công tác nhân sự 
Tổng số lao động sử dụng trong năm là 102 người, bằng 93,6% kế hoạch, giảm 

3 người so với đầu kỳ. Cơ cấu lao động:  Đại học 35; Cao đẳng; Trung cấp 33, còn lại 
công nhân có trình độ sơ cấp, kỹ thuật và lao động khác  người. Thu nhập bình quân 
của người lao động trong năm 2021 là 10,67 triệu đồng/người/tháng. 

4. Đầu tư trang thiết bị 
Đã đầu tư bổ sung TSCĐ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021: 

1.352.043.635 đồng gồm máy móc, thiết bị sản xuất và kiểm nghiệm từ nguồn vốn 
vay Quỹ Đầu tư phát triển.   

5. Kết quả đạt được 
a. Giá trị sản lượng sản xuất: 
Giá trị sản xuất nhập kho năm 2021 đạt 74,57 tỷ, đạt 74,57% kế hoạch 

năm và 88% so với năm 2020. 
- Sản phẩm nhập kho 526 triệu đơn vị sản phẩm so với 471,88 triệu đơn vị sản 

phẩm năm 2021 đạt 114,69%  
b. Doanh thu: 

-  Doanh thu năm 2021: 329,88 tỷ, đạt 103,09%  kế hoạch và 100,48%  so với 
năm 2020. 

 Trong đó: 
+ Doanh thu bán hàng sản xuất 92,44 tỷ đồng, chiếm 28,02% tổng doanh thu 
+ Doanh thu bán hàng kinh doanh 237,44 tỷ đồng, chiếm 71,98% doanh thu 
Trong đó:  Doanh thu hàng nhập khẩu trực tiếp 212 tỷ đồng và kinh doanh nội 

địa là 23,29 tỷ đồng 
- Kim ngạch nhập khẩu 12,43 triệu USD đạt 113% so với kế hoạch và tăng, chủ 

yếu là nhập khẩu nguyên liệu và một số mặt hàng thuốc thành phẩm, thiết bị nha 
khoa. 



+  Doanh thu tăng không đáng kể so với cùng kỳ, đặc biệt là doanh thu bán hàng 
sản xuất, do ngưng trệ bởi dịch bệnh, hệ thống phân phối trên toàn quốc tê liệt trong 
giữa quý 2 và quý 3  

+ Doanh thu nhập khẩu nguyên liệu chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu 
nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp, phát sinh chi phí khai thác, vận chuyển. 

b.Chi phí: Nhìn chung tổng chi phí năm 2021 không tăng so với năm 2020 
- Về chi phí giá vốn năm 2021 tương đương so với năm 2020 
+ Giá vốn hàng khuyến mãi năm 2021 không tăng so với năm 2020 do 

doanh thu tương đương. 
+ Chi phí sản xuất kinh doanh tăng do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. 
+ Việc thực hiện 3 tại chỗ để duy trì hoạt động của Công ty trong thời gian giãn 

cách xã hội, các biện pháp phòng chống dịch đã làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh. 
+ Chi phí QLDN tăng 4% so với cùng kỳ do tăng chi phí hỗ trợ người lao 

động nghỉ giãn cách do phong tỏa, nhiễm bệnh Covid-19, ủng hộ Quỹ Vaccine 
của Tỉnh, ủng hộ thuốc điều trị Covid-19 của Bộ Y tế và Cục Dược. 

+ Lãi vay không tăng so với năm 2020 do ổn định dòng tiền và tranh thủ 
vốn tín dụng thương mại trong kinh doanh nhập khẩu. 

+ Trong năm 2021, chi phí khấu hao TSCĐ tăng so với năm 2020 do đầu 
tư mới máy móc, thiết bị. 

+ Chi phí mua ngoài tăng do chi phí điện, nước, xăng và dịch vụ vận 
chuyển, logistic cho hàng nhập khẩu, bán hàng trong mùa dịch… tăng giá. 

c. Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 8,5 tỷ đồng, đạt kế hoạch 100% và 
tăng so với năm 2020 là 5,79%. Lợi nhuận tăng do doanh thu dịch vụ tăng vào 
cuối năm và tiết giảm chi phí QLDN và chi phí bán hàng. 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu 28,33% tăng 1,67% so với 
năm 2020) 

 Quỹ tiền lương thực hiện: 13,05 tỷ đồng 
 Dự kiến chi cổ tức: 12%/Kế hoạch ≥ 12%  
- Đã được cấp mới 02 số đăng ký, gia hạn 02 số đăng ký. Số đăng ký còn 

hiệu lực: 26 số đăng ký;  Số đăng ký còn hiệu lực nhưng chỉ được gia hạn 12 
tháng là 43 số; Số đăng ký chờ gia hạn là 97 số; Số đăng ký hợp tác đăng ký là 
2 số. 

- Thuốc sản xuất 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. 
 
3.  Hàng hóa tồn kho bao gồm thành phẩm sản xuất, sản phẩm dở dang và 

nguyên liệu dược nhập khẩu về sản xuất, nguyên liệu nhập khẩu để kinh doanh tồn 
không cao. Số còn lại là hàng hóa tồn kho để kinh doanh mạng lưới thông thường. 
Không có tồn kho thành phẩm nhập khẩu. Trị giá tồn kho hơn 50 tỷ đồng, tăng so với 



cùng kỳ năm 2020 là 7 tỷ đồng. Chủ yếu là sản phẩm dở dang, thành phẩm kinh 
doanh và nguyên liệu nhập khẩu của khách hàng. 

4 . Công nợ phải thu: các khoản nợ 23,5 tỷ đồng chủ yếu là nguyên liệu nhập 
khẩu bán cho các nhà máy dược trong nước chiếm phần lớn được nước ngoài cho 
phép trả chậm, số còn lại là công nợ chưa đến kỳ thu của hàng sản xuất. Không phát 
sinh công nợ khó đòi mới. 

5. Về tình hình sử dụng đất tại các cở sở:  
- Nhà số 182, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: 
Hiện tại Nhà thuốc hoạt động bị lỗ, địa bàn vắng khách, giai đoạn giãn cách xã 

hội để phòng chống dịch covid-19 phải đóng cửa, doanh thu thấp nên không tuyển 
nhân viên bán hàng mà đang thử nghiệm cho nhân viên phòng Kinh doanh. 

- Đất tại các cơ sở huyện Vĩnh Cửu, Định Quán và thành phố Long Khánh đã 
hết hợp đồng thuê đất từ năm 2012; Công ty đã làm văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Tài 
nguyên Môi trường xin gia hạn nhưng không được chấp thuận. Tháng 08/2021 TTPT 
Quỹ đất gửi công văn yêu cầu đo đạc đất ở các cơ sở trên để thu hồi. Ngày 05-
06/10/2021 Trung tâm Quỹ đất đã tiến hành kiểm đếm đo đạc xong có sự chứng kiến 
của Công ty. 

 
II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  NĂM 2022 
Năm 2022 còn nhiều khó khăn phải đối mặt, tình hình dịch bệnh trên thế giới 

diễn biến phức tạp và kéo dài, leo thang quân sự giữa Nga và Ucraine ảnh hưởng 
nặng nề đến nền kinh tế nói chung và công ty nói riêng. Giá nguyên liệu, bao bì, tá 
dược sản xuất tiếp tục tăng và nguồn cung bị cắt do dịch bệnh, khủng hoảng năng 
lượng, chiến tranh. Tình hình khan hiếm nguyên liệu do chính sách đánh thuế môi 
trường tại Trung Quốc, nhiều hợp đồng mua bán nguyên liệu bị trì hoãn giao hoặc 
hủy đơn phương là những khó khăn trước mắt. 

Việc phục hồi sản xuất kinh doanh chưa thể hoàn toàn phục hồi do dịch bệnh, do 
lao động và thị trường còn yếu, nhiều công ty phân phối bị phá sản, đóng cửa do hậu 
quả từ dịch bệnh làm đứt gãy lưu thông. 

Các Nghị quyết của Quốc Hội về giải quyết tồn đọng trong đăng ký và gia hạn 
số đăng ký thuốc từ tháng 12/2021 không có hướng dẫn cụ thể của Chính phủ trong 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nên Bộ Y tế gặp nhiều vướng mắc không thể 
triển khai. 

Trước tình hình đó, Công ty sẽ điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh theo 
các văn bản quy phạm pháp luật: Quy định về các biện pháp phòng chống dịch tại cơ 
sở sản xuất kinh doanh; Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế về đấu thầu, về đăng ký 
thuốc, Thông tư về Danh mục thuốc đấu thầu, thông tư về quản lý chất lượng thuốc 
và các thông tư hướng dẫn về việc xét các điều kiện kinh doanh thuốc.   
Các chỉ tiêu cơ bản cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  

   + Giá trị sản lượng nhập kho 100 tỷ đồng 
   + Tổng Doanh thu 320 tỷ đồng 
   Trong đó:  

Doanh hàng sản xuất: 115 tỷ đồng 
Doanh thu kinh doanh nội địa 21 tỷ đồng 
Doanh thu nhập khẩu trực tiếp 183 tỷ đồng 

   + Lợi nhuận trước thuế 8 tỷ đồng 
   + Quỹ lương thực hiện 14,1 tỷ đồng 



   + Đầu tư cơ bản: 5 tỷ đồng 
   + Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu 12%  

 
1.    Về Nhân sự: Dự kiến số lao động trong năm 110 người. Ngoài ra, Công ty 

chỉ ưu tiên tuyển nhiều dược sỹ có trình độ đại học phục vụ cho yêu cầu chuyên môn, 
song song với bổ sung nhân sự cho các phòng ban và cơ sở bán hàng khi thiếu hụt. 

2. Về Quản lý chất lượng: Tiến hành kiện toàn đồng bộ các khâu trong hệ 
thống đảm bảo chất lượng toàn diện cả sản xuất và kinh doanh để đáp ứng các yêu 
cầu chuyên môn duy trì hoạt động theo điều kiện mới của ngành. 

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, theo 
dõi độ ổn định của thuốc, nhất là một số chỉ tiêu chất lượng mới theo quy định. 

- Tiếp tục từng bước thay thế, bổ sung các thiết bị phục vụ sản xuất và kiểm soát 
chất lượng thuốc đã cũ, hư hỏng, các máy kiểm soát môi trường nhà máy theo góp ý 
của Cục quản lý Dược, đáp ứng cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu, tăng cường quản lý 
chất lượng thuốc bằng theo dõi ổn định mẫu lưu và mẫu xuất xưởng theo quy định 
mới khi có nhu cầu và điều kiện. 

3. Về sản xuất  
- Tập trung năng lực để sản xuất, tận dụng số đăng ký có sẵn, đáp ứng nhanh các 

đơn đặt hàng. Đầu tư chày cối dập viên cho máy 31 chày để thay thế máy 16 chày đã 
cũ, mua sắm máy ép vỉ mới thay thế máy ép vỉ Đức từ năm 1965 và 2 máy mua trước 
năm 2014 đã cũ và hết công suất; sắm 01 máy vô nang tự động; 

- Đào tạo, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn, hợp tác nghiên cứu tối ưu hóa 
công thức bào chế với các đối tác và các chuyên gia của các Trường Đại học Dược; 
cập nhật kịp thời các hướng dẫn của Bộ Y tế về đăng ký thuốc nhằm hoàn thiện công 
tác nghiên cứu phát triển theo quy định mới. 

- Tiếp tục rà soát để điều chỉnh định mức lao động, tăng năng suất lao động, 
định mức tiêu hao vật tư, thực hành tiết kiệm trong sản xuất về nguyên phụ liệu, bao 
bì, điện nước, chi phí văn phòng phẩm... để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh 
tranh, tăng thu nhập cho người lao động nhằm thu hút lao động có chuyên môn cao, 
tay nghề giỏi về phục vụ công tác tại Công ty. 

- Tăng cường các mối quan hệ với Cục Quản lý Dược 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 cập nhật Thông tư 32 sửa đổi của BYT về Đăng ký 
thuốc trong nghiên cứu và đăng ký sản phẩm. Phấn đấu được duy trì 30 số đăng ký 
trong năm 2022 khi Cục Dược có hướng dẫn thực hiện NQ 12 của Quốc Hội 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định GPs, đảm 
bảo sx 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. Chuẩn bị các giải pháp 
và quy trình theo kế hoạch thanh tra GMP vào năm 2023. 

4. Về kinh doanh 
- Đẩy mạnh bán hàng sản xuất ra ngoài tỉnh, củng cố một số khu vực trong tỉnh. 
- Tích cực đấu thầu tại các bệnh viện và nhà thuốc bệnh viện trong Tỉnh, tìm đối 

tác ủy quyền đấu thầu tại các tỉnh thành trong cả nước để tăng độ phủ của thuốc sản 
xuất. 

- Tiếp tục tìm đối tác nhập khẩu để khai thác thêm doanh thu nhập khẩu nguyên 
liệu và nhập khẩu ủy thác thành phẩm. 



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

- Tìm kiếm thêm đối tác sản xuất để đầu tư đăng ký sản phẩm mới đối với 
những mặt hàng Công ty có năng lực sản xuất và có tiềm năng kinh doanh để khai 
thác tối đa công suất nhà máy. 

5. Về nguồn vốn 
- Quản lý, bảo tồn sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đúng quy định có hiệu quả. 
- 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. 
- Sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển để mua sắm máy móc, thiết bị theo chỉ đạo của 

Hội đồng quản trị. 
- Tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu để tăng vị thế và vốn hóa Công ty 
6. 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. 

7. 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 của năm 2021, 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 cơ 
bản mà Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã giao trong năm 2022. 

 
 

 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 22 tháng 04 năm 2022 
 
             DỰ THẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 
 

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 dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bao gồm các nội dung 
sau: 

I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận: ĐV Tính : Đồng 

1. Tổng doanh thu   329.877.606.132  

2. Tổng chi phí   321.377.525.184  

3. Tổng lợi nhuận trước thuế       8.500.080.948  

4. Tổng lợi nhuận sau thuế 6.764.008.759  

II/ Phân phối lợi nhuận: 

1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước chuyển sang           948.981.540  

2. Lợi nhuận sau thuế năm 2021       6.764.008.759  

3. Trích lập các quỹ  35%        2.367.403.066  

Trong đó:    - Quỹ đầu tư phát triển : 20%        1.352.801.752  

                    - Quỹ khen thưởng : 5%          338.200.438  

                    - Quỹ phúc lợi  : 10%           676.400.876  

4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ ( 4 = 2-3)       4.396.605.693  

5. Tổng số lợi nhuận để chia cổ tức (5 = 4 +1)       5.345.587.233  

6. Dự kiến chi cổ tức 2021 (1.200 đ/1 cổ phần = 12%)       3.600.012.000  

7. Lợi nhuận còn lại (10 = 5-6-8-9)       1.745.575.233  

III/ Giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ: 

1. Tổng giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ (31/12/2021)     45.176.397.609  

                          - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.     30.000.100.000  

                          - Thặng dư vốn cổ phần   

                          - Vốn khác của chủ sỡ hữu       2.591.400.000  

                          - Cố phiếu ngân quỹ   

                          - Quỹ đầu tư phát triển.       5.842.744.333  

2. Giá trị kế toán một cổ phần                   15.059  

3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá một cổ phần.                     5.059  
 

Tổng Giám Đốc 
 
 
 
 
 
 

Đỗ Thị Nga 
 
 
 
 
 



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

           Số : …... /BCTĐ-BKS. 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định 

trong Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021; 

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ 
phần Dược Đồng Nai được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán 
AASC; 

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả thực hiện năm 2021 như sau: 

I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

- Ban Kiểm soát ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2021, phân công nhiệm 
vụ cho từng thành viên; 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến đóng 
góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát; 

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị 
quyết của Hội đồng quản trị; 

- Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2021. 

II – KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI 
CHÍNH 

1 – Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính: 

Về thực hiện doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ chia cổ tức 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 
2021 

Thực hiện năm 
2021 

Thực hiện/Kế 
hoạch 

Tổng doanh thu đồng 320.000.000.000 329.877.060.132 103% 

Lợi nhuận trước thuế đồng 8.500.000.000 8.500.080.948 100% 

Cổ tức %/VĐL 12   

Lợi nhuận thực hiện năm 2021 đạt kế hoạch và doanh thu thực hiện năm 
2021 vượt 3% so với kế hoạch.  

Về thực hiện doanh thu, cơ cấu doanh thu và so với cùng kỳ năm trước 

Năm 2021 Năm 2020  
Chỉ tiêu Doanh thu Tỷ 

trọng 
Doanh thu Tỷ 

trọng 

Tổng doanh thu 329.877.606.132 100% 328.775.094.890 100% 

Doanh thu hàng sản xuất 92.443.795.456 28% 101.499.454.413 30,8% 

Doanh thu hàng kinh 
doanh thương mại, cung 
cấp dịch vụ 

237.433.810.676 72% 227.275.640.477 69,2% 



Doanh thu thực hiện năm 2021 tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu 
hàng thương mại và cung cấp dịch vụ tăng 4,5% so với cùng kỳ (tăng hơn 10 tỷ 
đồng) và doanh thu hàng sản xuất giảm 8,9% so với cùng kỳ (giảm hơn 9 tỷ 
đồng) làm cho tỷ trong doanh thu hàng sản xuất giảm 2,8% so với tỷ trọng của 
cùng kỳ năm trước. 

Về thực hiện các khoản mục chí phí 

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2020 So sánh năm 
2021/2020 

Giá vốn hàng bán 307.651.096.275 307.641.333.142 100% 

Chi phí tài chính 470.881.873 1.547.615.148 30,4% 

Chi phí bán hàng 6.879.523.105 6.512.783.604 105,6% 

Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

7.337.814.918 7.053.660.831 104% 

Các khoản mục chi phí có tăng so với cùng kỳ, riêng chi phí tài chính chỉ 
bằng 30% so với cùng kỳ năm trước do giảm đáng kể việc sử dụng nguồn vốn tín 
dụng thương mại ngắn hạn và  chi phí bán hàng, chi phí quản lý có tăng từ 4 – 5% 
do hoạt động SXKD trong các tháng dịch bệnh. 

Về thực hiện giá vốn hàng bán  

Giá vốn Năm 2021 Năm 2020 

Giá vốn hàng sản xuất 77.206.412.538 85.540.300.374 

Giá vốn hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ 230.444.683.737 222.101.032.768 

Cộng 307.651.096.275 307.641.333.142 

Tổng giá vốn thực hiện năm 2021 tương đương so với cùng kỳ năm trước. 

Về lợi nhuận gộp thực hiện 

Năm 2021 Năm 2020  
Chỉ tiêu Lợi nhuận gộp Tỷ 

trọng 
Lợi nhuận gộp Tỷ 

trọng 

Lợi nhuận gộp 22.226.509.857 100 % 21.133.761.748 100 % 

Lợi nhuận gộp hàng sản 
xuất 

15.237.382.918 68,6 % 15.959.154.039 75,5 % 

Lợi nhuận gộp hàng kinh 
doanh thương mại, DV 

6.989.126.939 31,4 % 5.174.607.709 24,5 % 

Tổng lợi nhuận gộp thực hiện năm 2021 tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 
trước. Trong đó tỷ trọng lợi nhuận gộp của hàng sản xuất năm 2021 chiếm đến 
68,6%, trong khi doanh thu chỉ chiếm tỷ trọng 28%. Mặc dù doanh thu hàng sản 
xuất giảm 8,9% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp gần đạt bằng năm trước, cho 
thấy lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng sản xuất luôn có hiệu quả cao và ổn 
định. Điều này được thể hiện rõ tại bảng thống kê tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu tiếp 
theo sau đây: 

Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu (%) Năm 
2021 

Năm 2020 

Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu hàng sản xuất 16,5 % 15,7 % 

Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu hàng KD thương mại, 
DV 

3 % 2,3 % 



Như vậy trong 100 đồng doanh thu hàng sản xuất thì có được 16,5 đồng lợi 
nhuận gộp. Đối với lĩnh vực kinh doanh hàng thương mại và cung cấp dịch vụ 
mặc dù có tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu chỉ khoảng 3% nhưng không chỉ đóng 
góp gần 7 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng thêm khoản đóng góp cho ngân sách mà 
còn làm tăng vị thế của Công ty trong các mối quan hệ với ngân hàng, khách hàng 
và năng lực của Công ty trong quá trình tham gia đấu thầu cung ứng thuốc và các 
dịch vụ có liên quan. 

2 – Cơ cấu vốn góp cổ đông 

Cơ cấu vốn góp của Công ty đến ngày 31/12/2021 như sau: 

STT Tên cổ đông Số lượng cổ 
phần sở hữu 

Tỷ lệ 

1 Công ty CP CB XNK NSTP Đồng Nai 1.544.988 51,5 % 

2 Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông 405.091 13,5 % 

3 Cổ đông khác 1.049.931 35 % 

 Cộng 3.000.010 100 % 

3 – Tình hình đăng ký thuốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản 
phẩm. 

- Về tình hình đăng ký thuốc 

+ Số đăng ký còn hiệu lực trong thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp là 26 số 

+ Số đăng ký còn hiệu lực nhưng chỉ được gia hạn 12 tháng là 43 số 

+ Số đăng ký chờ gia hạn là 97 số 

+ Số đăng ký hợp tác đăng ký là 2 số 

- Toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ đúng tiêu chuẩn GMP, sản phẩm 
Công ty lưu hành trên thị trường năm 2021 đạt chất lượng 100%, không có mặt 
hàng nào bị thu hồi.  

- Trong năm 2021 làm việc với Hải quan Tp.HCM về hậu kiểm trong thời 
hạn 5 năm, kết quả là Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành Thông báo 
kết thúc trao đổi thông tin, theo đó Công ty không có sai phạm quy định về Hải 
quan. 

4 – Tình hình tăng/giảm tài sản, nguồn vốn và các chỉ số tài chính 

4.1 - Tình hình tăng/giảm tài sản, nguồn vốn 

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty như sau: 

ĐVT : đồng 

Tăng (+), giảm (-) của 
năm 2021 so với 2020 

Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2020 

Số tiền % 

TÀI SẢN 93.310.051.110 84.632.232.657 8.778.818.453 10,25 

Tài sản ngắn hạn  77.039.152.582 67.169.303.354 9.869.849.228 13,69 

Tài sản dài hạn 16.270.898.528 17.462.929.303 - 
1.192.030.775 

- 6,83 

NGUỒN VỐN 93.310.051.110 84.632.232.657 8.778.818.453 10,25 

Nợ phải trả 47.083.507.341 39.455.835.048 7.276.672.293 18,44 

Vốn chủ sở hữu 46.226.543.769 45.176.397.609 1.050.146.160 2,32 

4.2 – Các chỉ số tài chính 



Các chỉ số tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 như sau 

STT Hệ số Năm 2021 Năm 2020 

A Nhóm hệ số thanh toán   

 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,64 1,71 

 Hệ số thanh toán nhanh 0,56 0,61 

 Hệ số thanh toán tức thời 0,02 0,03 

B Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn   

 Hệ số nợ 0,51 0,47 

 Hệ số vay nợ 0,016 0,06 

 Hệ số vốn chủ sở hữu 3,11 2,82 

C Nhóm hệ số phản ảnh hiệu suất hoạt động   

 Vòng quay hàng tồn kho 7,24 7,15 

 Vòng quay khoản phải thu khách hàng 15,5 19,36 

 Kỳ thu tiền bình quân (ngày) 23,55 18,59 

D Nhóm hệ số sinh lợi   

 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn kinh doanh 0,19 0,19 

 Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) 0,072 0,075 

 Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) 0,15 0,14 

Nhận xét về các chỉ số tài chính: 

- Đối với các hệ số thanh toán: 

+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của năm 2021 là 1,64 (lớn hơn 1) có giảm ít 
so với cùng kỳ nhưng rất an toàn cho hoạt động SXKD. 

+ Hệ số thanh toán nhanh chỉ hơn 0,56 (nhỏ hơn 1) cho thấy đơn vị tranh thủ 
rất tốt nguồn vốn chiếm dụng của khách hàng để phục vụ hoạt động SXKD của 
mình. 

+ Hệ số thanh toán tức thời rất nhỏ, không đáng kể, cho thấy đơn vị phát huy 
tối đa và có hiệu quả phần tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn. 

- Đối với các hệ số cơ cấu nguồn vốn 

+ Hệ số nợ bằng 0,51 cho thấy tổng tài sản so với tổng số nợ gần gấp 2 lần 
+ Hệ số vay nợ chỉ bằng 0,016 cho thấy với 1 đồng tài sản thuộc sở hữu của 

Công ty thì chỉ có 0,016 đồng nợ vay. 
+ Hệ số vốn chủ sở hữu 3,11 phản ảnh 3,11 đồng tài sản thì có 1 đồng vốn 

chủ sở hữu 

- Đối với các hệ số phản ảnh hiệu suất hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho bằng 7,24 tức trong năm hàng tồn kho luân chuyển 
được 7,24 vòng. Tương tự đối với khoản phải thu là 15,5 vòng trong năm qua và 
kỳ thu tiền bình quân là 23 ngày. 

- Đối với các hệ số sinh lợi 

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn kinh doanh bằng 0,19 cho thấy 1 đồng 
vốn kinh doanh trong năm mang về 0,19 đồng lợi nhuận trước thuế.  

+ Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) bằng 0,072 cho thấy 1 đồng giá trị 
tài sản trong năm mang về 0,072 đồng lợi nhuận ròng cho Công ty.  



+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 0,15 phản ảnh 100 đồng 
vốn chủ sở trong năm tạo ra được 15 đồng lợi nhuận ròng (cao hơn nhiều lần lãi 
suất tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng). 

5 – Việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính 

- Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán được ghi chép đầy đủ, lưu trữ rõ 
ràng, đúng quy định 

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị trong danh sách được Ủy ban chứng khoán 
Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2021 được 
phản ảnh trung thực, hợp lý các thông tin và sự kiện trong năm và phù hợp với 
các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành. 

6 – Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2021 là 100 người, giảm 3 lao động 
so với đầu kỳ, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng lao động như sau: 

+ HĐLĐ không xác định thời hạn: 64 người, chiếm 64 % 

+ HĐLĐ từ 12 tháng đến 36 tháng: 32 người, chiếm 32 % 

+ HĐLĐ dưới 12 tháng: 04 người, chiếm 4 % 

- Công ty thực hiện đầy đủ chính sách về lao động, tiền lương, phúc lợi theo 
quy định đối với người lao động. Đến thời điểm hiện tại không có đơn thư khiếu 
nại hoặc tranh chấp giữa Công ty và người lao động. Thu nhập bình quân là 10,67 
triệu đồng/người/tháng. 

III – KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 

1 – Đối với Hội đồng quản trị 

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 20/4/2021, Đại 
hội đã biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm HĐQT của ông Nguyễn Cao Nhơn 
và ông Nguyễn Hiếu Lộc, đồng thời đã bầu bổ sung ông Trần Trung Tuấn và ông 
Nguyễn Minh Trung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên họp 
HĐQT ngày 20/4/2021, HĐQT đã bầu ông Trần Trung Tuấn giữ chức Chủ tịch 
HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do yêu cầu công tác về nhân sự của đại 
diện cổ đông lớn, ngày 21/8/2021 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - 
Phương Đông (tổ chức đang sở hữu 13,5% vốn điều lệ) có văn bản gửi Công ty 
v/v thôi cử ông Quách Trọng Nguyên làm đại diện phần vốn góp và cử ông 
Nguyễn Khắc Thanh – sinh năm 1977 làm đại diện phần vốn góp và giới thiệu 
tham gia HĐQT. Đến ngày 20/01/2022, Công ty tiếp tục nhận được văn bản của 
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông v/v thôi cử ông 
Nguyễn Khắc Thanh làm đại diện phần vốn góp và cử ông Trương Thanh Tùng – 
sinh năm 1976 làm đại diện phần vốn góp và giới thiệu tham gia HĐQT. Nội 
dung này sẽ được trình ra ĐHĐCĐ Công ty năm 2022 để quyết định.  

Mặc dù có một số thay đổi nhân sự thành viên HĐQT trong năm 2021, 
nhưng Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và tổ chức thực hiện hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về doanh thu, 
lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ chia cổ tức. 

Nhìn chung Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được 
giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông. 

2 – Đối với Ban điều hành 



- Nhân sự Ban điều hành năm 2021 giảm 02 người, gồm ông Nguyễn Đình 
Thanh nghỉ hưu từ ngày 01/02/2021 và ông Nguyễn Lê Thiên thôi việc theo 
nguyện vọng cá nhân từ ngày 01/3/2021. 

- Mặc dù giảm 02 nhân sự nhưng Ban điều hành cũng đã triển khai thực hiện 
tốt, đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các 
Nghị quyết và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 

- Ban điều hành đã có nhiều nổ lực trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, đặc biệt biệt trong điều kiện dịch bệnh covid 19 diễn biến hết sức phức tạp 
từ giữa cuối quý 2 và quý 3 của năm 2021, Công ty phải thực hiện sản xuất 3 tại 
chổ để phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế và địa phương. 

Nhìn chung Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với 
tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông, đã thực hiện hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, đảm bảo tỷ lệ chia 
cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

IV – ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM 
SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH. 

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên duy trì 
mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và 
lợi ích của cổ đông; 

- Ban kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng 
quản trị và tham gia đóng góp ý kiến trong công tác quản trị, điều hành của Công 
ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát; 

- Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản 
ảnh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty. 

V – KIẾN NGHỊ 

1 – Công tác sản xuất kinh doanh 

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các 
mặt hàng do Công ty tự sản xuất vì đây là lĩnh vực hoạt động có hiệu quả cao và 
ổn định; 

- Theo dõi tình hình và xu hướng biến động của tỷ giá để tính toán biên lợi 
nhuận gộp hàng kinh doanh, đảm bảo loại trừ rủi ro; 

- Tập trung đăng ký mới, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết số 
đăng ký chờ gia hạn (97 số), đặc biệt là các số đăng ký có sản lượng và doanh số 
cao. 

2 – Công tác quản trị, điều hành khác 

- Bổ sung và kiện toàn nhân sự Ban điều hành nhằm nâng cao năng lực điều 
hành, tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh; 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công nợ trong quá trình hoạt động kinh 
doanh, hạn chế mức thấp nhất rủi ro về công nợ khó đòi; 

- Đối với hàng tồn kho sản xuất, Công ty phải thường xuyên kiểm tra, đánh 
giá cả về số lượng, chất lượng, theo dõi sát thời hạn sử dụng, tăng hệ số quay 
vòng hàng tồn kho để đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. 

- Hiện nay có một số khu đất đã có thông báo giá thuê đất cho chu kỳ mới và 
các khu đất chưa gia hạn hợp đồng thuê đất, đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi, 
đôn đốc Cơ quản quản lý đất đai địa phương để được ký phụ lục hợp đồng thuê 
đất cho chu kỳ mới hoặc hợp đồng gia hạn thời gian thuê đất. 



Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
        TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT; 
- Ban Giám đốc 
- Lưu   

           Lê Đình Sơn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

        Số:        /TTr-HĐQT  Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2022 
 
 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 

 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. 
 

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 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với 
những nội dung sau: 

(1) Báo cáo của Ban Giám đốc. 

(2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập. 

(3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021. 

(4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. 

(5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021. 

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021. 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính như sau 
: “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên 
các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như 
kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 
thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế 
toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày Báo cáo tài chính”. 

 

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

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

     Trần Trung Tuấn 
 



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

        Số:        /TTr-HĐQT  Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2022 
 
 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 

 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. 
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. 
 

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 2021 cụ 
thể như sau: 
     + Tổng doanh thu: 329.877.606.132  đồng 
     + Tổng lợi nhuận trước thuế:         8.500.080.948 đồng 
     + Tổng lợi nhuận sau thuế:         6.764.008.759 đồng 
     + Chia cổ tức 12%/VĐL:         3.600.012.000 đồng 
     + Trích lập các quỹ  35%: 2.367.403,066 đồng 
         Trong đó:       

- Quỹ đầu tư phát triển  20%  1.352.801.752 đồng  
- Quỹ khen thưởng 5%          338.200.438 đồng 
- Quỹ phúc lợi 10% 676.400.876 đồng 

 
 

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

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

      Trần Trung Tuấn 
 
 
 
 
 
 



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

      Số:        /TTr-HĐQT  Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 

và phương hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai; 
- 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 2021 và phương hướng năm 2022 của 
HĐQT.  

 

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

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
       
              Trần Trung Tuấn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

        Số:        /TTr-HĐQT  Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2021 
 
 
 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 

 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai; 
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 
 

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 2021. 

 

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

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Trần Trung Tuấn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

        Số:        /TTr-HĐQT  Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2022 
 

 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022  

 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai; 
- 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 2022 cụ thể như sau 

+ Tổng doanh thu:  320,00 tỷ đồng 
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:     8,00 tỷ đồng 
+ Cổ tức Tối thiểu 12%/VĐL 

 

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

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Trần Trung Tuấn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

        Số:        /TTr-HĐQT  Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 

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

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành; 

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của 
Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban 
kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách  công ty kiểm toán độc lập 
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau: 

STT Tên công ty kiểm toán 

1 Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) 

2 Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 

3 Công ty TNHH KPMG (KPMG) 

4 Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) 

5  Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C 

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách 
được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại 
chúng, công ty niêm yết. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 
05 Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của 
Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. 

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 05 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội 
đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách 
được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại 
chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần 
Dược Đồng Nai.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
        Lê Đình Sơn 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2021 

và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2022 
 
 

   Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai; 
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 

 

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 trách quản trị Công ty năm 2021 
+ 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 trách quản trị Công 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 trách quản trị Công ty năm 2022 
 + 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 trách quản trị Công 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, Quản trị công ty và ban điều hành năm 2022 
 Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch, mức 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 

 
 

 
 
 

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

    
Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 

   - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai; 

- 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, cụ thể như sau: 

 
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của 

Công ty bao gồm nội dung nêu trên. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay 
thế cho Điều lệ hiện tại. Đại hội giao cho HĐQT Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành 
Điều lệ mới. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Trần Trung Tuấn 
 

Điều 
khoản 
tham 
chiếu 

Nội dung Điều lệ hiện hành 
Nội dung Điều lệ được sửa đổi, 

bổ sung 
Ghi chú 

Điều 
22 

 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông được thực hiện theo 
quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có 
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản để thông qua nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy 
cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ 
các trường hợp quy định tại khoản 
2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

 

Thẩm quyền và thể thức lấy 
ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông được thực hiện theo 
quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có 
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản để thông qua nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông khi xét 
thấy cần thiết vì lợi ích của Công 
ty, bao gồm cả các trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 147 
Luật Doanh nghiệp. 

 

Căn cứ 
vào tình 
hình thực 
tế tại 
Công ty 
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TỜ TRÌNH 
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 

(2021-2026) 
 
 

  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai; 
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2021 

về việc thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) của ông Quách Trọng Nguyên theo 
nguyện vọng cá nhân. 

 

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 cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Quách Trọng Nguyên;  
2. Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu ông Trương Thanh Tùng để Đại hội đồng 

cổ đông năm 2022 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021 - 
2026); 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 
 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Trung Tuấn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

       Số:        /TTr-HĐQT  Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2022 
 

 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

    
Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ủy quyền 
cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 
được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty” 
như sau:  

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty: 

a) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 
được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

b) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

c) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 
1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của 
Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

d) Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Công ty Công ty 
Cổ phần Dược Đồng Nai (nếu có phát sinh).  

3. Quyết định phân phối kinh phí hoạt động cho công tác đoàn thể, cộng đồng Công ty 
Cổ phần Dược Đồng Nai trong phạm vi kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 
Quyết định việc sử dụng các quỹ theo quy định cho công tác khen thưởng, công tác thi đua, 
đoàn thể, cộng đồng và các mục tiêu khác của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong phạm 
vi nguồn các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.  

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với cổ đông, người quản lý 
doanh nghiệp và người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.  

 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.  
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

      Trần Trung Tuấn 
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