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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 04 tháng 4 năm 2017 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 
 

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 
I. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) 
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18 tháng 5 năm 2016, 

Đại hội bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020), gồm 5 thành viên: 
1. Ông Nguyễn Cao Nhơn Chủ tich HĐQT 
2. Bà Đỗ Thị Nga Phó Chủ tịch HĐQT 
3. Ông Hoàng Văn Phục Thành viên HĐQT 
4. Ông Nguyễn Trọng Trí Thành viên HĐQT 
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Thành viên HĐQT 
II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 
Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

về các nội dung liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 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 2016 Hội 
đồng quản trị đã có 5 cuộc họp, ban hành 05 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. 

 

Nghị quyết Nội dung 
01/NQ.HĐQT 
18/05/2016 

- Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 
- Cử thư ký Công ty 

02/NQ.HĐQT 
24/05/2016 

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thông qua và ký kết 
các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố/thế chấp, các hồ sơ 
vay vốn, các chứng từ liên quan đến hồ sơ tín dụng và tất cả 
các giao dịch liên quan tới ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank 
Đồng Nai) 

- Quyết định chấp thuận hình thức cấp tín dụng theo hạn mức 
của Vietcombank Đồng Nai  với hạn mức tín dụng tối đa 
không quá 16 tỷ đồng. 

- Quyết định tiếp tục thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu 
của Công ty cho Vietcombank Đồng Nai để đảm bảo cho hạn 
mức tín dụng trên. 
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03/NQ.HĐQT 
18/08/2016 

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 
2016 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 

- Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên 

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 
- Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ Công ty năm 2016 

04/NQ.HĐQT 
30/12/2016 

- Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2016 
- Xây dựng phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 

năm 2017 
- Bàn về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 
- Dự kiến chi cổ tức năm 2016 

05/NQ.HĐQT - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 đã kiểm toán 
- Kế hoạch SXKD năm 2017 
- Chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2017 
- Xem xét đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông 

Nguyễn Trọng Trí. 
 

III. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 
1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh: 
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chỉ đạo Ban điều hành 
xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2016, hàng tháng, quý và 6 tháng đều có xem xét, đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ SXKD, đầu tư,… từ đó đưa ra những quyết định điều hành cụ thể. 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: 
 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ (%) 
Doanh thu Tỷ đồng 170 146 85.88 
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4.200 4.439 105.69 
Cổ tức  % 12 Dự kiến 14 116.66 

 

2. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát 
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 2016 HĐQT đã quyết định bổ 
nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và 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. 

 

3. Quyết định phương án đầu tư và chiến lược phát triển Công ty 
Để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 
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(Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là 16 tỷ đồng. Quyết định tiếp tục 
thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cho ngân hàng Vietcombank 
Đồng Nai để đảm bảo cho hạn mức tín dụng trên. 

HĐQT giao cho Ban điều hành tập trung mọi điều kiện và nguồn lực hoàn 
thành việc tái xét GMP, GSP và GDP trong năm 2016 và kết quả đạt được theo 
đúng mục tiêu đề ra. 

Cùng Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạnh sản xuất kinh doanh, 
kế hoạch tài chính năm 2016, 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. 

 

4. Công tác khác 
Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Thực hiện việc ủy quyền của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT đã chủ động tìm kiếm công ty 
kiểm toán có năng lực và uy tín tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 
năm 2016 theo đúng thời gian quy định. 

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. 

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên:  HĐQT đã chuẩn 
bị tốt cơ sở vật chất, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 
trên cơ sở đúng nguyên tắc, đảm bảo công khai, minh bạch tạo điều kiện cho tất 
cả các cổ đông có thể tham gia và phát huy tối đa quyền của mình tại Đại hội. 

 

Một số khó khăn tồn tại: 
Thực hiện chưa đạt 100% các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông như chỉ tiêu về doanh thu, việc đầu tư trang thiết bị  cho sản xuất, thị phần 
trong tỉnh bị thu hẹp,… 

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

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 trong nhiệm 
kỳ, chưa có chính sách phù hợp để  thu hút nguồn nhân lực trẻ có năng lực và 
phẩm chất để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty lâu dài. 

 

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 
I. Các mục tiêu chủ yếu 
- Doanh thu: 180 tỷ đồng 
- Lợi nhuận trước thuế: 5.2 tỷ đồng 
- Chia cổ tức: 12% (1.200đ/CP) 
- Thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng 
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng 
- Hoàn thành cơ bản dự án đầu tư mua sắm thêm một số máy móc, thiết bị 

phục vụ cho sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển. 
- Nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng khu đất trụ sở Công ty hiện nay. 
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II. Các giải pháp 
1. Tổ chức nhân sự: 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.  

Chỉ đạo ban điều hành 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 2017 tuyển dụng 
từ 3 tới 5 dược sỹ bố trí cho các khâu quan trọng đang thiếu như: nghiên cứu phát 
triển, đảm bảo chất lượng, đào tạo lực lượng lao động hiện có ngày càng đáp ứng 
tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

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. 

Thị trường: 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 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. Nghiên cứu và đầu tư 
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 làm tiền đề cho việc xây dựng nhà 
máy mới có quy mô và tầm cỡ phù hợp với giai đoạn hiện nay. 

 

3. 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. 

 

C. 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 một số chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi 
nhuận, cổ tức, thu nhập cho người lao động và đã hoàn thành cơ bản kế hoạch đã 
đề ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn. 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 
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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 như nội dung nghị quyết Đại hội, kính 
mong quí vị cổ đông tham dự Đại hội có những ý kiến đóng góp vào báo cáo hoạt 
động năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017. 

 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Cao Nhơn 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 

 
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2017. 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh năm 2017. 

 

I. Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư năm 2016  
1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 

Đơn vị tính: đồng VN 
S 
T 
T 

 
Chỉ tiêu 

 
Năm 2016 

 
Năm 2015 

So với 
2015 
(%) 

1 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 147.791.279.378 169.709.730.679 87,08 
2 Các khoản giảm trừ 1.756.309.222 559.623.790 313,84 
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
 

146.034.970.156 
 

169.150.106.889 86,33 
4 Giá vốn hàng bán 126.683.922.288 149.517.675 84,73 
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
 

19.351.047.868 
 

19.632.431.798 98,57 
6 Doanh thu hoạt động tài chính 401.926.625 133.276.565 301,57 
7 Chi phí tài chính 463.652.939 2.179.885.687 21,27 
 Trong đó: Chi phí lãi vay 239.182.908 429.406.177 55,70 

8 Chi phí bán hàng 7.981.731.620 6.387.607.464 124,96 
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.167.450.281 7.194.834.530 99,62 
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  

4.140.139.652 
 

4.003.380.681 103,42 
11 Thu nhập khác 368.333.477 477.046.903 77,21 
12 Chi phí khác 68.607.864 43.589.950 157,39 
13 Lợi nhuận khác 299.725.613 433.456.953 69,15 
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.439.865.265 4.436.837.634 100,07 
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 923.378.724 958.351.799 96,35 
16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại    
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 3.516.486.541 3.478.485.836 101,09 
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.771 1.751 101,14 
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2. Tình hình tài chính 

 Năm 2016 
(đồngVN) 

Năm 2015 % so 
với  

cùng kỳ 
Tổng tài sản doanh nghiệp 70.217.938.060 73.876.511.838 95,05 
- Tài sản ngắn hạn 52.624.311.154 55.534.010.389 94,76 
Gồm: + Tiền và các khoản tương đương Tiền 1.337.240.265 1.933.335.371 69,17 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn 21.297.730.535 25.994.868.396 81,93 
+ Hàng tồn kho 29.675.049.286 27.559.710.484 107,68 
+ Tài sản ngắn hạn khác 314.291.069 46.096.138 681,82 

- Tài sản dài hạn 17.593.626.906 18.342.501.449 95,92 
Gồm: + Tài sản cố định 16.764.404.496 17.989.211.443 93,19 

+ Các khoản phải thu dài hạn 56.510.180 56.501.180 100,02 
+ Tài sản dài hạn khác 761.312.230 285.379.826 266,77 
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 11.400.000 11.400.000 100,00 

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp 70.217.938.060 73.876.511.838 95,05 
- Nợ phải trả 40.217.369.347 44.362.499.982 90,66 
Gồm: + Nợ ngắn hạn 39.470.384.422 42.820.662.467 92,18 

+ Nợ dài hạn 746.984.925 1.541.837.515 48,45 
- Vốn chủ sở hữu 30.000.568.713 29.514.011.855 101,65 
Gồm: + Vốn chủ sở hữu 29.921.259.576 29.434.702.718 101,65 

+ 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 113 người/kế hoạch 150 # 75,33%:  

24 Đại học; 02 Cao đẳng; 62 Trung cấp còn lại 18 công nhân có trình độ sơ cấp, 
kỹ thuật và lao động khác 6 người. 

 

4. Đầu tư trang thiết bị 
Đã đầu tư bổ sung thiết bị và thay thế hệ thống phụ trợ phục vụ sản xuất theo 

yêu cầu tái xét nhà máy GMP là 1tỷ163 triệu đồng/kế hoạch 3 tỷ đồng, đạt 
38,77%. 

Chi phí đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: 100 triệu đồng để đào tạo về kiến 
thức GMP, thành thục tay nghề kiểm nghiệm, kiến thức về đăng ký thuốc, thuế… 

 

5. Kết quả đạt được 
- Doanh thu thực hiện: 146,034 tỷ đồng/kế hoạch 170 tỷ đồng đạt 86,33%, 

trong đó doanh thu bán hàng Công ty sản xuất 73,593 tỷ đồng, tăng 9,8 % so với 
cùng kỳ. 

+ Thuốc phục vụ hệ điều trị 11,11 tỷ  so với năm 2015 là  8,7 tỷ tăng 27,7%. 
+ Kim ngạch nhập khẩu 3,763 triệu USD/Kế hoạch 5 triệu USD đạt 75,26%, 

nhập khẩu tăng so năm 2015 nhưng chưa đạt kế hoạch do các mặt hàng thuốc 
thành phẩm nhập khẩu vẫn chưa được cấp lại số đăng ký. 
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Việc Tổng doanh thu đạt 86,33% so với kế hoạch do một số nguyên nhân 
sau: 

 + Do thị trường trong tỉnh bị cạnh tranh bởi việc mở hàng loạt các chi nhánh 
của các cty ngoài tỉnh, nhiều nhà sản xuất trước đây thường bán hàng cho các 
quầy thuốc thông qua cty, hiện nay đã bán hàng trực tiếp. 

 + Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh diễn ra tại địa phương, các quầy 
thuốc mua thuốc không có hóa đơn GTGT do giá rẻ từ 5-10% cũng là nguyên 
nhân làm giảm doanh thu. 

 + Một số nhà sản xuất ủy quyền đấu thầu như FKB Bình Định, năm 2016 
cũng đã chọn liên doanh của mình là Cty Dược Bình Định đã mở CN tại Đồng Nai 
trực tiếp đấu thầu (doanh thu 15 tỷ đồng). 

 + Tình hình mặt bằng kinh doanh tại một số huyện bị Nhà nước thu hồi đất, 
cơ sở phải thuê mặt bằng, thay đổi địa điểm và điều kiện kinh doanh dẫn đến tình 
trạng kinh doanh không ổn định.  

- Giá trị sản lượng sản xuất nhập kho: 57,43 tỷ đồng/kế hoạch 60 tỷ đồng đạt 
95,71%. 

- Sản phẩm nhập kho 347,17 triệu đơn vị sản phẩm/kế hoạch 310 triệu đơn vị 
sản phẩm đạt 112%. 

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 22,36% so với kế hoạch 19,9%, lợi nhuận trước 
thuế thực hiện được 4,439 tỷ đồng/kế hoạch 4,2 tỷ đồng đạt 105,62%. 

 Lao động sử dụng: 113 người/KH 150 người # 75,33%. 
 Quỹ tiền lương thực hiện: 10,891 tỷ đồng/Kế hoạch 11,028 tỷ đồng # 

98,75%. 
 Dự kiến chi cổ tức: 14%/Kế hoạch 12%-14% đạt 100, % và tăng 15,38% 

so với năm 2015. 
Đề đạt được những kết quả nêu trên trong điều kiện khó khăn của năm 2016, 

Công ty đã rất nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tiết kiệm 
trong chi phí có thể để tăng lợi nhuận. 

+ Trong sản xuất: thực hiện sản xuất trên cơ sở số đăng ký hiện có và được 
gia hạn nhằm khai thác công  suất nhà máy, lấy sản lượng và đơn hàng nhỏ để bù 
đắp chi phí. Đẩy nhanh việc sản xuất những số đăng ký mới và được cấp lại đáp 
ứng nhu cầu thi trường thuốc. 

- Bổ sung một số thiết bị để hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện có, mua 
thêm thiết bị kiểm nghiệm, phân tích, sửa chữa thiết bị phục vụ công tác nghiên 
cứu đáp ứng yêu cầu sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP mới cập 
nhật – Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có yêu cầu kỹ thuật cao, có bí quyết 
nhằm tăng thế cạnh tranh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong đầu tư phát triển công nghệ, đặc 
biệt là liên kết trong đầu tư đăng ký thuốc sản xuất độc quyền, phân phối độc 
quyền, nhượng quyền  nhằm tận dụng lợi thế thị trường, quảng bá sản phẩm, vốn 
và các mối quan hệ của đối tác trong phát triển thị trường, 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.  

- Chú trọng việc huấn luyện, đào tạo lại, thực hiện nghiêm quy trình thao tác 
chuẩn (SOP), cập nhật kiến thức về GPs, chấn chỉnh phương pháp ghi chép,lưu trữ 
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hồ sơ lô sản xuất, sửa chữa, cải tạo toàn bộ hệ thống nhà xưởng, kho và hệ thống 
phụ trợ để tái xét nhà máy GMP trong năm 2016. 

+ 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 bằng phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh,kế 
toán. Nắm bắt kịp thời xu thế kinh doanh dược phẩm đối chiếu với năng lực thực 
tế của công ty để đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng. 

- Tham gia đấu thầu trực tiếp tại Sở Y tế Đồng Nai, Bình Dương và ủy quyền 
đấu thầu cho các công ty tại các tỉnh thành trong cả nước để chào thầu trong các 
cơ sở điều trị nhằm tăng doanh thu hàng sản xuất, tạo việc làm, tăng lợi nhuận, đặc 
biệt định hướng người dùng thuốc bắt đầu từ bác sĩ điều trị. 

- Thường xuyên rà soát lại chính sách bán hàng, đặc biệt là hàng do cty sản 
xuất, xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu dựa trên yếu 
tố chất lượng và giá cả. Tập trung bán hàng sản xuất trong điều kiện hàng nhập 
khẩu và hàng kinh doanh giảm sút doanh số do điều kiện kinh doanh thay đổi. 

+ Lao động: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên 
môn, chú trọng chính sách đãi ngộ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực quản 
lý. Duy trì công tác  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. Năm 
2016 là năm cùng lúc công ty phải tái thẩm định cả 3 giấy chứng nhận là điều kiện 
để được cấp các Giấy đủ điều kiện kinh doanh GMP, GSP và GDP. Cán bộ và 
nhân viên đã cố gắng chuẩn bị mọi yêu cầu về hệ thống hồ sơ, nhà xưởng, kho, 
thiết bị theo quy định, kết quả là đến cuối năm 2016 công ty đã được cấp lại cả 3 
giấy chứng nhận trên. 

- 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  6,35 
triệu đồng năm 2015 lên 7,5 triệu đồng (tăng 18,11%). 

Năm 2016 còn một số kết quả chưa đạt yêu cầu do gặp phải những khó khăn  
- Hệ thống màng lưới kinh doanh của Công ty bị cạnh tranh gay gắt trong cơ 

chế thị trường, nhiều doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn trong sản xuất, kinh 
doanh nội địa đặc biệt là hệ thống bán lẻ thuốc. 

- Các đơn vị điều trị áp dụng chính sách giá phổ biến của BHXH Việt Nam 
trong đấu thầu thuốc nên giá trúng thầu có xu hướng giảm dần gây khó khăn cho 
những nhà sản xuất nhỏ như Công ty, bên cạnh đó các bệnh viện thanh toán nợ 
chậm, những quy định riêng của cơ quan BHYT sau khi hợp đồng đấu thầu đã ký 
làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. 
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- Đa số thiết bị máy móc thường bị hư hỏng do thời gian sử dụng, do chế độ 
bảo dưỡng và kỹ năng vận hành đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản 
xuất.  

- Bộ Y tế ban hành các quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và điều kiện 
sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh thuốc ngày càng chặt chẽ theo hướng hội nhập 
làm tăng chi phí về quản lý, chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh thuốc. Đây cũng là những khó khăn thường trực và là nguyên nhân chính 
phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty còn rất nhiều hạn chế, mới đảm 
đương được nhiệm vụ ở quy mô nhỏ, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao, kỹ 
năng quản lý giỏi, khả năng nghiên cứu chuyên sâu và khả năng cập nhật kiến 
thức về chuyên môn. 

- Số lượng lớn lao động có tay nghề xin nghỉ việc để hưởng chế độ trợ cấp 
thôi việc và do thay đổi trong Luật Bảo hiểm xã hội 2016 làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến kinh nghiệm công việc, ổn định hoạt động và lợi nhuận của Công ty. 

 

Tóm lại, trong năm 2016 Công ty đã rất cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong 
điều kiện nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả đáng khích lệ, những chỉ tiêu 
quan trọng như giá trị sản lượng sản xuất, doanh thu hàng sản xuất, lợi nhuận, 
chia cổ tức, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt yêu 
cầu. 

 
II- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 
Năm 2017 tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như thế giới có nhiều 

chuyển biến tích cực, đang từng bước hồi phục. Đảng và 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 vẫn chưa  được cấp lại số đăng ký. 

Nhiều thuốc hết hạn số đăng ký không được cấp lại do không tìm được công thức 
gốc. 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. 

Luật Dược năm 2016 có hiệu lực từ đầu năm 2017 và các Văn bản quy phạm 
pháp luật mới được áp dụng quy định chặt chẽ về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
cũng như những hàng rào kỹ thuật mới áp dụng là thách thức không nhỏ về năng 
lực và chi phí đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

- Giá nguyên liệu không ổn định, thường biến động tăng, tỷ giá ngoại tệ biến 
động khó lường, thị trường nguyên vật liệu phụ thuộc vào nước ngoài cũng dự báo 
nhiều ảnh hưởng do chính sách vĩ mô của nước sở tại. 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. 
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- Các quy định mới về lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội... làm tăng chi phí, 
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Phát huy kết quả đạt được của năm 2016, 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 2017 cụ thể như sau 

- Doanh thu 180 tỷ đồng, 
Trong đó: + Doanh thu kinh doanh 100 tỷ đồng; 
 + Doanh thu hàng Công ty sản xuất 80 tỷ đồng. 

- Giá trị tổng sản lượng nhập kho 70 tỷ đồng; 
- Nộp ngân sách Nhà nước 2,74 tỷ đồng; 
- Lợi nhuận trước thuế 5,2 tỷ đồng; 
- Số đơn vị sản phẩm sản xuất 350 triệu; 
- Kim ngạch nhập khẩu 3 triệu USD. 
- Chia cổ tức năm 2017: ≥ 12%. 
 

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 
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: 

a) Về sản xuất 
- Thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký lại, đăng ký mới 3-5 thuốc sản xuất theo 

quy định mới. Đào tạo, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn, cập nhật kịp thời các 
hướng dẫn của Bộ Y tế về đăng ký thuốc và các văn bản dưới luật nhằm hoàn 
thiện công tác nghiên cứu phát triển theo quy định mới. 

- Tích cực triển khai kế hoạch sản xuất trên cơ sở những mặt hàng đã có số 
đăng ký, rà soát để chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa công thức, hạn chế các nhược 
điểm để tăng tính cạnh tranh. 

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, nhượng quyền 
sản xuất để phát triển những mặt hàng mới có yêu cầu kỹ thuật cao, nhu cầu sử 
dụng nhiều và có thể tham gia đấu thầu cung ứng cho hệ điều trị. 

- 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... để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh. 

- Bổ sung máy móc  sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển... để 
phát triển sản phẩm mới, phục vụ sản xuất kịp thời, nâng cao công tác quản lý chất 
lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nhu cầu thị trường. 

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ đảm bảo hạn chế rủi ro hàng 
hóa khi lưu hành, tăng uy tín trên thị trường.  

 

b) Về kinh doanh, thị trường 
- Xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi phù hợp, có tính 

hấp dẫn để mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bán lẻ. 
- Tiếp tục duy trì phương thức kinh doanh tại các Chi nhánh, tăng cường 

kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động kịp thời, điều chỉnh kế hoạch, các định mức 
nhằm khai thác tối đa nhu cầu thị trường và đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

- Tìm kiếm thêm đối tác sản xuất gia công, cắt lô những mặt hàng Công ty có 
năng lực sản xuất để khai thác tối đa công suất nhà máy. 
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- Tích cực khai thác việc nhập khẩu thành phẩm, nguyên liệu để kinh doanh 
và phục vụ cho sản xuất.  

Đặc biệt, tập trung tối đa cho công tác đấu thầu cung ứng thuốc cho các đơn 
vị điều trị nhất là đấu thầu thuốc trong Tỉnh. 

 

c) 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. 
- Phát hành cổ phiếu theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông để tăng vốn 

điều lệ.  
 

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

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 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 phương hướng năm 2017, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược 
Đồng Nai sẽ cố gắng 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 giao năm 2017. 

 
 TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 Đỗ Thị Nga 
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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: 1242/BC.CTCPD Biên Hòa, ngày 16  tháng 4  năm 2017 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 

 
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2017. 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh năm 2017. 

 

I. Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư năm 2016  
1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 

Đơn vị tính: đồng VN 
S 
T 
T 

 
Chỉ tiêu 

 
Năm 2016 

 
Năm 2015 

So với 
2015 
(%) 

1 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 147.791.279.378 169.709.730.679 87,08 
2 Các khoản giảm trừ 1.756.309.222 559.623.790 313,84 
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
 

146.034.970.156 
 

169.150.106.889 86,33 
4 Giá vốn hàng bán 126.683.922.288 149.517.675 84,73 
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
 

19.351.047.868 
 

19.632.431.798 98,57 
6 Doanh thu hoạt động tài chính 401.926.625 133.276.565 301,57 
7 Chi phí tài chính 463.652.939 2.179.885.687 21,27 
 Trong đó: Chi phí lãi vay 239.182.908 429.406.177 55,70 

8 Chi phí bán hàng 7.981.731.620 6.387.607.464 124,96 
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.167.450.281 7.194.834.530 99,62 
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  

4.140.139.652 
 

4.003.380.681 103,42 
11 Thu nhập khác 368.333.477 477.046.903 77,21 
12 Chi phí khác 68.607.864 43.589.950 157,39 
13 Lợi nhuận khác 299.725.613 433.456.953 69,15 
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.439.865.265 4.436.837.634 100,07 
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 923.378.724 958.351.799 96,35 
16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại    
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 3.516.486.541 3.478.485.836 101,09 
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.771 1.751 101,14 
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2. Tình hình tài chính 

 Năm 2016 
(đồngVN) 

Năm 2015 % so 
với  

cùng kỳ 
Tổng tài sản doanh nghiệp 70.217.938.060 73.876.511.838 95,05 
- Tài sản ngắn hạn 52.624.311.154 55.534.010.389 94,76 
Gồm: + Tiền và các khoản tương đương Tiền 1.337.240.265 1.933.335.371 69,17 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn 21.297.730.535 25.994.868.396 81,93 
+ Hàng tồn kho 29.675.049.286 27.559.710.484 107,68 
+ Tài sản ngắn hạn khác 314.291.069 46.096.138 681,82 

- Tài sản dài hạn 17.593.626.906 18.342.501.449 95,92 
Gồm: + Tài sản cố định 16.764.404.496 17.989.211.443 93,19 

+ Các khoản phải thu dài hạn 56.510.180 56.501.180 100,02 
+ Tài sản dài hạn khác 761.312.230 285.379.826 266,77 
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 11.400.000 11.400.000 100,00 

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp 70.217.938.060 73.876.511.838 95,05 
- Nợ phải trả 40.217.369.347 44.362.499.982 90,66 
Gồm: + Nợ ngắn hạn 39.470.384.422 42.820.662.467 92,18 

+ Nợ dài hạn 746.984.925 1.541.837.515 48,45 
- Vốn chủ sở hữu 30.000.568.713 29.514.011.855 101,65 
Gồm: + Vốn chủ sở hữu 29.921.259.576 29.434.702.718 101,65 

+ 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 113 người/kế hoạch 150 # 75,33%:  

24 Đại học; 02 Cao đẳng; 62 Trung cấp còn lại 18 công nhân có trình độ sơ cấp, 
kỹ thuật và lao động khác 6 người. 

 

4. Đầu tư trang thiết bị 
Đã đầu tư bổ sung thiết bị và thay thế hệ thống phụ trợ phục vụ sản xuất theo 

yêu cầu tái xét nhà máy GMP là 1tỷ163 triệu đồng/kế hoạch 3 tỷ đồng, đạt 
38,77%. 

Chi phí đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: 100 triệu đồng để đào tạo về kiến 
thức GMP, thành thục tay nghề kiểm nghiệm, kiến thức về đăng ký thuốc, thuế… 

 

5. Kết quả đạt được 
- Doanh thu thực hiện: 146,034 tỷ đồng/kế hoạch 170 tỷ đồng đạt 86,33%, 

trong đó doanh thu bán hàng Công ty sản xuất 73,593 tỷ đồng, tăng 9,8 % so với 
cùng kỳ. 

+ Thuốc phục vụ hệ điều trị 11,11 tỷ  so với năm 2015 là  8,7 tỷ tăng 27,7%. 
+ Kim ngạch nhập khẩu 3,763 triệu USD/Kế hoạch 5 triệu USD đạt 75,26%, 

nhập khẩu tăng so năm 2015 nhưng chưa đạt kế hoạch do các mặt hàng thuốc 
thành phẩm nhập khẩu vẫn chưa được cấp lại số đăng ký. 
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Việc Tổng doanh thu đạt 86,33% so với kế hoạch do một số nguyên nhân 
sau: 

 + Do thị trường trong tỉnh bị cạnh tranh bởi việc mở hàng loạt các chi nhánh 
của các cty ngoài tỉnh, nhiều nhà sản xuất trước đây thường bán hàng cho các 
quầy thuốc thông qua cty, hiện nay đã bán hàng trực tiếp. 

 + Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh diễn ra tại địa phương, các quầy 
thuốc mua thuốc không có hóa đơn GTGT do giá rẻ từ 5-10% cũng là nguyên 
nhân làm giảm doanh thu. 

 + Một số nhà sản xuất ủy quyền đấu thầu như FKB Bình Định, năm 2016 
cũng đã chọn liên doanh của mình là Cty Dược Bình Định đã mở CN tại Đồng Nai 
trực tiếp đấu thầu (doanh thu 15 tỷ đồng). 

 + Tình hình mặt bằng kinh doanh tại một số huyện bị Nhà nước thu hồi đất, 
cơ sở phải thuê mặt bằng, thay đổi địa điểm và điều kiện kinh doanh dẫn đến tình 
trạng kinh doanh không ổn định.  

- Giá trị sản lượng sản xuất nhập kho: 57,43 tỷ đồng/kế hoạch 60 tỷ đồng đạt 
95,71%. 

- Sản phẩm nhập kho 347,17 triệu đơn vị sản phẩm/kế hoạch 310 triệu đơn vị 
sản phẩm đạt 112%. 

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 22,36% so với kế hoạch 19,9%, lợi nhuận trước 
thuế thực hiện được 4,439 tỷ đồng/kế hoạch 4,2 tỷ đồng đạt 105,62%. 

 Lao động sử dụng: 113 người/KH 150 người # 75,33%. 
 Quỹ tiền lương thực hiện: 10,891 tỷ đồng/Kế hoạch 11,028 tỷ đồng # 

98,75%. 
 Dự kiến chi cổ tức: 14%/Kế hoạch 12%-14% đạt 100, % và tăng 15,38% 

so với năm 2015. 
Đề đạt được những kết quả nêu trên trong điều kiện khó khăn của năm 2016, 

Công ty đã rất nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tiết kiệm 
trong chi phí có thể để tăng lợi nhuận. 

+ Trong sản xuất: thực hiện sản xuất trên cơ sở số đăng ký hiện có và được 
gia hạn nhằm khai thác công  suất nhà máy, lấy sản lượng và đơn hàng nhỏ để bù 
đắp chi phí. Đẩy nhanh việc sản xuất những số đăng ký mới và được cấp lại đáp 
ứng nhu cầu thi trường thuốc. 

- Bổ sung một số thiết bị để hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện có, mua 
thêm thiết bị kiểm nghiệm, phân tích, sửa chữa thiết bị phục vụ công tác nghiên 
cứu đáp ứng yêu cầu sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP mới cập 
nhật – Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có yêu cầu kỹ thuật cao, có bí quyết 
nhằm tăng thế cạnh tranh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong đầu tư phát triển công nghệ, đặc 
biệt là liên kết trong đầu tư đăng ký thuốc sản xuất độc quyền, phân phối độc 
quyền, nhượng quyền  nhằm tận dụng lợi thế thị trường, quảng bá sản phẩm, vốn 
và các mối quan hệ của đối tác trong phát triển thị trường, 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.  

- Chú trọng việc huấn luyện, đào tạo lại, thực hiện nghiêm quy trình thao tác 
chuẩn (SOP), cập nhật kiến thức về GPs, chấn chỉnh phương pháp ghi chép,lưu trữ 
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hồ sơ lô sản xuất, sửa chữa, cải tạo toàn bộ hệ thống nhà xưởng, kho và hệ thống 
phụ trợ để tái xét nhà máy GMP trong năm 2016. 

+ 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 bằng phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh,kế 
toán. Nắm bắt kịp thời xu thế kinh doanh dược phẩm đối chiếu với năng lực thực 
tế của công ty để đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng. 

- Tham gia đấu thầu trực tiếp tại Sở Y tế Đồng Nai, Bình Dương và ủy quyền 
đấu thầu cho các công ty tại các tỉnh thành trong cả nước để chào thầu trong các 
cơ sở điều trị nhằm tăng doanh thu hàng sản xuất, tạo việc làm, tăng lợi nhuận, đặc 
biệt định hướng người dùng thuốc bắt đầu từ bác sĩ điều trị. 

- Thường xuyên rà soát lại chính sách bán hàng, đặc biệt là hàng do cty sản 
xuất, xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu dựa trên yếu 
tố chất lượng và giá cả. Tập trung bán hàng sản xuất trong điều kiện hàng nhập 
khẩu và hàng kinh doanh giảm sút doanh số do điều kiện kinh doanh thay đổi. 

+ Lao động: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên 
môn, chú trọng chính sách đãi ngộ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực quản 
lý. Duy trì công tác  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. Năm 
2016 là năm cùng lúc công ty phải tái thẩm định cả 3 giấy chứng nhận là điều kiện 
để được cấp các Giấy đủ điều kiện kinh doanh GMP, GSP và GDP. Cán bộ và 
nhân viên đã cố gắng chuẩn bị mọi yêu cầu về hệ thống hồ sơ, nhà xưởng, kho, 
thiết bị theo quy định, kết quả là đến cuối năm 2016 công ty đã được cấp lại cả 3 
giấy chứng nhận trên. 

- 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  6,35 
triệu đồng năm 2015 lên 7,5 triệu đồng (tăng 18,11%). 

Năm 2016 còn một số kết quả chưa đạt yêu cầu do gặp phải những khó khăn  
- Hệ thống màng lưới kinh doanh của Công ty bị cạnh tranh gay gắt trong cơ 

chế thị trường, nhiều doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn trong sản xuất, kinh 
doanh nội địa đặc biệt là hệ thống bán lẻ thuốc. 

- Các đơn vị điều trị áp dụng chính sách giá phổ biến của BHXH Việt Nam 
trong đấu thầu thuốc nên giá trúng thầu có xu hướng giảm dần gây khó khăn cho 
những nhà sản xuất nhỏ như Công ty, bên cạnh đó các bệnh viện thanh toán nợ 
chậm, những quy định riêng của cơ quan BHYT sau khi hợp đồng đấu thầu đã ký 
làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. 
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- Đa số thiết bị máy móc thường bị hư hỏng do thời gian sử dụng, do chế độ 
bảo dưỡng và kỹ năng vận hành đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản 
xuất.  

- Bộ Y tế ban hành các quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và điều kiện 
sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh thuốc ngày càng chặt chẽ theo hướng hội nhập 
làm tăng chi phí về quản lý, chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh thuốc. Đây cũng là những khó khăn thường trực và là nguyên nhân chính 
phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty còn rất nhiều hạn chế, mới đảm 
đương được nhiệm vụ ở quy mô nhỏ, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao, kỹ 
năng quản lý giỏi, khả năng nghiên cứu chuyên sâu và khả năng cập nhật kiến 
thức về chuyên môn. 

- Số lượng lớn lao động có tay nghề xin nghỉ việc để hưởng chế độ trợ cấp 
thôi việc và do thay đổi trong Luật Bảo hiểm xã hội 2016 làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến kinh nghiệm công việc, ổn định hoạt động và lợi nhuận của Công ty. 

 

Tóm lại, trong năm 2016 Công ty đã rất cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong 
điều kiện nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả đáng khích lệ, những chỉ tiêu 
quan trọng như giá trị sản lượng sản xuất, doanh thu hàng sản xuất, lợi nhuận, 
chia cổ tức, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt yêu 
cầu. 

 
II- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 
Năm 2017 tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như thế giới có nhiều 

chuyển biến tích cực, đang từng bước hồi phục. Đảng và 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 vẫn chưa  được cấp lại số đăng ký. 

Nhiều thuốc hết hạn số đăng ký không được cấp lại do không tìm được công thức 
gốc. 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. 

Luật Dược năm 2016 có hiệu lực từ đầu năm 2017 và các Văn bản quy phạm 
pháp luật mới được áp dụng quy định chặt chẽ về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
cũng như những hàng rào kỹ thuật mới áp dụng là thách thức không nhỏ về năng 
lực và chi phí đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

- Giá nguyên liệu không ổn định, thường biến động tăng, tỷ giá ngoại tệ biến 
động khó lường, thị trường nguyên vật liệu phụ thuộc vào nước ngoài cũng dự báo 
nhiều ảnh hưởng do chính sách vĩ mô của nước sở tại. 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. 
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- Các quy định mới về lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội... làm tăng chi phí, 
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Phát huy kết quả đạt được của năm 2016, 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 2017 cụ thể như sau 

- Doanh thu 180 tỷ đồng, 
Trong đó: + Doanh thu kinh doanh 100 tỷ đồng; 
 + Doanh thu hàng Công ty sản xuất 80 tỷ đồng. 

- Giá trị tổng sản lượng nhập kho 70 tỷ đồng; 
- Nộp ngân sách Nhà nước 2,74 tỷ đồng; 
- Lợi nhuận trước thuế 5,2 tỷ đồng; 
- Số đơn vị sản phẩm sản xuất 350 triệu; 
- Kim ngạch nhập khẩu 3 triệu USD. 
- Chia cổ tức năm 2017: ≥ 12%. 
 

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 
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: 

a) Về sản xuất 
- Thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký lại, đăng ký mới 3-5 thuốc sản xuất theo 

quy định mới. Đào tạo, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn, cập nhật kịp thời các 
hướng dẫn của Bộ Y tế về đăng ký thuốc và các văn bản dưới luật nhằm hoàn 
thiện công tác nghiên cứu phát triển theo quy định mới. 

- Tích cực triển khai kế hoạch sản xuất trên cơ sở những mặt hàng đã có số 
đăng ký, rà soát để chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa công thức, hạn chế các nhược 
điểm để tăng tính cạnh tranh. 

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, nhượng quyền 
sản xuất để phát triển những mặt hàng mới có yêu cầu kỹ thuật cao, nhu cầu sử 
dụng nhiều và có thể tham gia đấu thầu cung ứng cho hệ điều trị. 

- 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... để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh. 

- Bổ sung máy móc  sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển... để 
phát triển sản phẩm mới, phục vụ sản xuất kịp thời, nâng cao công tác quản lý chất 
lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nhu cầu thị trường. 

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ đảm bảo hạn chế rủi ro hàng 
hóa khi lưu hành, tăng uy tín trên thị trường.  

 

b) Về kinh doanh, thị trường 
- Xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi phù hợp, có tính 

hấp dẫn để mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bán lẻ. 
- Tiếp tục duy trì phương thức kinh doanh tại các Chi nhánh, tăng cường 

kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động kịp thời, điều chỉnh kế hoạch, các định mức 
nhằm khai thác tối đa nhu cầu thị trường và đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

- Tìm kiếm thêm đối tác sản xuất gia công, cắt lô những mặt hàng Công ty có 
năng lực sản xuất để khai thác tối đa công suất nhà máy. 
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- Tích cực khai thác việc nhập khẩu thành phẩm, nguyên liệu để kinh doanh 
và phục vụ cho sản xuất.  

Đặc biệt, tập trung tối đa cho công tác đấu thầu cung ứng thuốc cho các đơn 
vị điều trị nhất là đấu thầu thuốc trong Tỉnh. 

 

c) 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. 
- Phát hành cổ phiếu theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông để tăng vốn 

điều lệ.  
 

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

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 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 phương hướng năm 2017, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược 
Đồng Nai sẽ cố gắng 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 giao năm 2017. 

 
 TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 Đỗ Thị Nga 
















