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Kinh thwa Quf v! c6 ddng, Quy khdch hdng, O6i tac vd todn tnd Can bQ nhdn vi6n
c&a COng U Cd pniln Dugc phdm Tipharco,

Ndm 2021, ti6p tr;c mQt n6m vcri dAy bi6n dQng do dai dich Covid 19 bung phdt khi€n kinh t6 todn cfru

vi Viet Nam suy thodi nghiBm trgng, trong d6 khong ngoai trir ngdnh Duqc. Kdt qud phdn tich crja SSI

Research cho thdy doanh thu nganh dugc phSm gidm srit do gi6n c6ch x5 hQi keo ddi trong c5c dEt

birng dich Covid-19 thrl 3 vA thr? 4 tai Viet Nam. Uoc tinh t6ng doanh thu c0a ngAnh dugc phdm Viet

Nam cd ndm giim 6% so voi c0ng ky, trong do doanh thu tr"r, c6c c[ra hiing thu6c bdn 16 tdng 2% vir tAi

k6nh benh viQn giiim 14o/o.Tuy nhi6n, SSI Research ky vgng ty sudt lgi nhuf n sE duqc cdi thiQn tu ndm

2022.

Kinh thua qu!,Yi
Trong xu th6 hQi nhdp todn cAu ngdy nay, O6 tfr&ng dinh vith6 tr6n thitrudng n$i dia vd hudng d6n muc

ti6u trd thanh mgt trong nhirng thuong hi€u duqc nguoi ti6u dtng tin cQy. COng ty lu0n ch( trgng ddn

viQc giir vfrng gi6 tri c6t tOi c0a doanh nghi$p, xAy dLlng ehi6n luEc ph6t tri6n toAn di$n nhu: C0ng c6

ti6m [rc tdi chinh, xdy dirng dQi ngfi nhdn sqr chuy6n nghiqp, xdy dqrng ccy s& hq t6ng, s5n sdng don

dAu th6ch thuc, ndm Oat ccr hQi tim ki6m ngu6n nguy6n liqu phong ph0, da dang h6a sdn phdm O6 Oap

ung nhu cAu cfra ngucri tiOu drJrng trong thoi gian t$i.

Con rdt nhi6u kh6 khin mA Tipharco sE gqp phii tr6n ch{ng duong phdt tri6n nhung voi nh0ng dinh

hucrng dung din c0a HQi cl6ng quin tr!, sry di6u hanh linh hoat th5ng nh6t cOa Ban T6ng Gidm d6c, sr3

n6 lpc vA sdng tao c0a toAn:th6 CBCNV, e0ng sr.r, h6 trE chi dAo kip thfui cfra cde co quan ban ngAnh

trong tinh s6 g6p ph$n gi0p Tiphareo vurEt qua nhfrng kh6 khan tht] th6ch duy tri duqc hoqt d$ng sAn

xudt kinh doanh trong thoi di6m kho khdn nh6t.

Thay m$t HQi ddng qudn tri, TOi xin grli lli tri 6n s6u s6c ddn Ban di&u hdnh vdr to*n thd c6c c6p quAn

ly, t$p th6 OBCNV d5 n6 luc:, c6ng hi6n trong nitm 2021vd trdn trqng cdm on s\r tin tu&ng c0a Qu!, c6

dOng, Quf d6i tac/khach hang dE d6ng hdrnh cung Tipharco trong giai doqn kho khin vlra qua.

Kinh ch0c Qu! vi srlc khde, hqnh phuc vdr thrinh cOngln1l?
Trdn trgng!

Ch0 tich Hgi d6ng quin tr!

D}.gfiqin Ar^f fikl'
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    ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

� Mở rộng độ phủ kênh bán buôn, đầu tư Hệ thống phân phối bán lẻ cho tầm nhìn 10 

năm; 

� Tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực, tăng cường dự trù nguyên vật liệu, bao bì; 

� Đầu tư các ngành hàng chiến lược: Tim mạch, Tiểu đường, Tiêu hóa, Hô Hấp; Điều trị 

covid và hậu covid; Thuốc Đông dược; 

� Xây dựng hệ thống quản trị và vận hành theo hệ thống; 

� Đầu tư vào môi trường làm việc, đào tạo nguồn nhân lực cho tầm nhìn 10 năm. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

� Tập trung phát triển các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty. 

� Tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm chi phí đầu vào  

� Đầu tư nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP theo xu hướng chung của thế giới. 

Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội. 

Với mục tiêu hoạt động là phát triển Công ty luôn gắn liền tinh thần trách nhiệm với môi trường, xã hội, quan 

tâm đến lợi ích cộng đồng. Tipharco luôn ý thức được vai trò và nghĩa vụ của mình, sau đây là các mục tiêu 

cụ thể của công ty đối với môi trường và xã hội: 

� Đối với môi trường  

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm đạt các tiêu 

chuẩn theo quy định. Đồng thời, Tipharco cũng tự ý thức về việc khai thác và sử dụng nguồn 

tài nguyên thiên nhiên hợp lý nhằm bảo vệ, phục hồi, giữ cân bằng môi trường sinh thái. Công 

ty cũng có biện pháp hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt 

động sản xuất sản phẩm tại các nhà máy. 

 � Đối với xã hội, cộng đồng 

Đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn trong tình trạng ổn định, đạt tiêu chuẩn cho các đại lý 

phân phối và người tiêu dùng; 

Nâng cao tinh thần tương thân, tương ái qua các hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các 

đối tượng khó khăn, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm 

bảo công việc và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên của Công ty. 
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Rủi ro về kinh tế 

Năm 2021, đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên 

toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi 

của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những 

quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng 

trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất 

trong vòng 30 năm qua. 

Là một bộ phận của nền kinh tế, Tipharco không ngoại 

lệ khi cũng chịu tác động chung bởi những rủi ro mà 

các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực phải đối 

mặt. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh 

doanh của Công ty. Chính vì thế, Ban lãnh đạo DTG 

luôn theo sát và cập nhật liên tục tình hình kinh tế vĩ 

mô nhằm kịp thời nhận diện được cả cơ hội lẫn thách 

thức để có các kế hoạch tận dụng cũng như ứng phó 

nhanh chóng đảm bảo được mục tiêu kinh doanh đã 

đề ra. Bên cạnh đó, DTG thường xuyên đánh giá chi 

phí phát sinh thực tế để lập kế hoạch và điều chỉnh 

giá bán sản phẩm theo từng chu kỳ, theo dõi biến 

động lãi suất vay cũng như biến động tỷ giá để có thể 

chủ động nhập khẩu và dự trữ nguyên vật liệu. 

Rủi ro các khoản phải thu 

Ngoài rủi ro về kinh tế, Công ty còn chịu rủi ro về các 

khoản phải thu khi một số khách hàng không có khả 

năng thanh toán, không thanh toán theo qui định hợp 

đồng buộc Công ty phải trích lập dự phòng nợ phải 

thu.  

Rủi ro về môi trường 

Công ty luôn nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về 

bảo vệ môi trường, có ý thức sử dụng hợp lý nguồn 

năng lượng, tiết kiệm điện, nước,…   

Rủi ro đặc thù ngành 

Không những phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt 

từ những đối thủ cùng ngành khác, Tipharco còn phải 

đối mặt với những rủi ro khác có thể xảy ra liên quan 

đến ngành nghề kinh doanh như rủi ro về chất lượng 

nguyên liệu đầu vào trong giai đoạn chịu sử ảnh 

hưởng của dịch Covid 19. 

Công ty còn chịu rủi ro trong lưu trữ vì hàng hóa dược 

phẩm đều có thời hạn sử dụng nhất định. Việc không 

tiêu thụ sản phẩm kịp trước khi hết thời hạn gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty, làm lợi 

nhuận thấp đi, đồng thời tốn kém thêm các chi phí 

khác như chi phí xử lý, tiêu hủy những loại thuốc 

không sử dụng được. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp 

định hướng kế hoạch tiêu thụ và luân chuyển sản 

phẩm một cách hợp lý sẽ tránh được những rủi ro này. 
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Rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu 

Nguồn nguyên liệu sản xuất dược phẩm chủ yếu nhập khẩu của nước ngoài. Năm 2021, nguồn cung cấp 

nguyên liệu không ổn định khi các nhà máy sản xuất nguyên liệu ngưng hoạt động sản xuất do thiếu hụt năng 

lượng, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường không khí và dịch bệnh Covid 19 kèm theo biến động về tỷ giá. Đặc 

biệt, giai đoạn giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa. Do đó hầu hết các nguyên 

liệu thời điểm hiện tại đều tăng giá. 

Các nguyên vật liệu phụ, các loại bao bì khác trong nước đều biến động giá khi có sự khan hiếm nguồn nguyên 

liệu đầu vào, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp… 

Vì những lý do trên, việc chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu dược phẩm chất lượng với giá cả ổn định sẽ giúp 

ích rất nhiều cho DTG nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thích ứng với những rủi 

ro từ những biến động thị trường, giúp DTG đảm bảo hoạt động kinh doanh và bền vững phát triển.  

Rủi ro pháp lý 

Là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công 

ty cổ phần trong lĩnh vực dược phẩm, Công ty 

chịu sự chi phối của các Luật như Luật Doanh 

Nghiệp, Luật Thuế, Luật Dược, Bộ luật Lao 

động… Để hạn chế rủi ro pháp lý, Tipharco 

thường xuyên cập nhật và linh hoạt nắm bắt các 

quy định mới để nhận diện các mối nguy hại tiềm 

ẩn và kịp thời tìm ra hướng giải quyết tốt nhất 

khi rủi ro xảy ra. 

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro trên, hoạt động kinh doanh của Công ty 

còn chịu rủi ro khác như chiến tranh, bệnh dịch, thiên 

tai, hỏa hoạn,... Những rủi ro này mặc dù hiếm khi xảy 

ra, nhưng nếu xảy ra sẽ có thể tác động trực tiếp hoặc 

gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty.  

Đây là những rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể 

giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp 

thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt các công tác 

tuyên truyền đồng thời linh hoạt trong điều chỉnh kế 

hoạch điều hành công việc một cách tối ưu nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra của các rủi ro 

này. 

 

 

 

 



12 

 

 



13 
 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty như sau: 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Phạm Quang Bình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 01/01/2021) 

2 Phạm Trung Nghĩa Thành viên HĐQT 

3 Nguyễn Văn Tám Thành viên HĐQT  

4 Huỳnh Thị Nguyên Thủy Thành viên HĐQT  

5 Phạm Phước Đức Thành viên HĐQT  

6 Đặng Thị Xuân Quyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TVHĐQT từ ngày 21/05/2021,  
Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 01/01/2021). 

 
 

ÔNG PHẠM QUANG BÌNH – CHỦ TỊCH HĐQT 

� Ngày tháng năm sinh : 06/06/1954 

� Nơi sinh : Bình Định 

� Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại Học 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 156.990 cổ phiếu – 2,49% VĐL 

� Khen thưởng                                    : Huân chương lao động hạng 3 

� Quá trình công tác 

− Từ năm 1973 – năm 1979 : Học tại Trường Đại học Y Dược Tp.HCM 

− Từ tháng 05/1980 – tháng 11/1980  : Kỹ thuật viên phân xưởng chế biến trực thuộc CT Dược & Vật Tư 

Y Tế Tiền Giang 

− Từ tháng 12/1980 – tháng 12/1989 : Trưởng phân xưởng chế biến trực thuộc CT Dược & Vật Tư Y Tế 

Tiền Giang 

− Từ tháng 01/1990 – tháng 03/1993 : Phó quản đốc xưởng Sản xuất trực thuộc CT Dược & Vật Tư Y Tế 

Tiền Giang 

− Từ tháng 04/1993 – tháng 09/1999 : Phó phòng Kỹ thuật Kiểm nghiệm CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền 

Giang 

− Từ tháng 09/1999 – tháng 05/2010 : Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ tháng 06/2010 – tháng 03/2011 : Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ tháng 04/2011 – 31/12/2020 

− Từ 01/01/2021 – 31/03/2022 

: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco 

: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco. 
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 ÔNG PHẠM TRUNG NGHĨA – THÀNH VIÊN HĐQT  

� Ngày tháng năm sinh : 01/01/1952 

� Nơi sinh : Tiền Giang 

� Trình độ chuyên môn : Đại Học Hóa Sinh 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : TV HĐQT CTCP Dược phẩm TW25; 

Chủ tịch HĐTV CT TNHH Dược phẩm Đại Việt Á; 

Chủ tịch HĐQT CTCP Phạm Gia Hưng. 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 457.203 cổ phiếu – 7,24% VĐL 

� Số cổ phần đại diện sở hữu : 1.449.501 cổ phiếu – 22,95% VĐL – Đại diện vốn góp của CT 
TNHH Dược phẩm Đại Việt Á 

� Quá trình công tác 

− Từ năm 1994 – nay : Chủ tịch HĐTV CT TNHH Dược phẩm Đại Việt Á 

− Từ năm 2001 – nay  : Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm TW25 

− Từ năm 2006 – 2016 : Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn 
Valeant 

− Từ năm 2006 – 31/03/2022 : Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ năm 2007 – nay  : Chủ tịch HĐQT CTCP Phạm Gia Hưng 

 
ÔNG NGUYỄN VĂN TÁM – THÀNH VIÊN HĐQT  

� Ngày tháng năm sinh : 15/07/1964 

� Nơi sinh : Long An 

� Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng Marketing 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Giám đốc CT TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : Không  

� Số cổ phần đại diện sở hữu : 1.792.930 cổ phiếu – 28,39% VĐL – Đại diện phần vốn góp 
của CT TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 

� Quá trình công tác 

− Từ năm 1995 – năm 2000 : Nhân viên Xí nghiệp Dược phẩm Long An  

− Từ năm 2001 – năm 2005  : Phụ trách cửa hàng giới thiệu sản phẩm Xí nghiệp Dược 
phẩm MeBiPhar 

− Từ năm 2005 – nay  : Giám đốc CT TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 

− Từ năm 2006 – 31/03/2022  : Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco 

 



15 
 

  

ÔNG PHẠM PHƯỚC ĐỨC – THÀNH VIÊN HĐQT  

� Ngày tháng năm sinh : 06/06/1974 

� Nơi sinh : Hà Nội 

� Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Máy tính 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 52.048 cổ phần – 0,82% VĐL 

� Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

� Quá trình công tác 

− Từ năm 1997 – năm 2006 : Trưởng phòng Phát Triển (Phần Mềm) Global CyberSoft (Việt 
Nam) 

− Từ năm 2006 – năm 2009  : Quản lý Dự Án (Xây dựng nhà máy) Công ty CP Dược Phẩm 
Châu Âu 

− Từ năm 2009 – năm 2013  : Giám Đốc Kinh Doanh Công ty CP Dược Phẩm Euvipharm 

− Từ năm 2013 – năm 2016 : Giám đốc hoạt động Công ty CP Dược Phẩm Euvipharm – Thành 
Viên Tập Đoàn Valeant 

− Từ 29/05/2020 – 31/03/2022 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco. 

 

BÀ HUỲNH THỊ NGUYÊN THỦY – THÀNH VIÊN HĐQT  

� Ngày tháng năm sinh : 08/11/1974 

� Nơi sinh : Kon Tum 

� Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại Học 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Dược Vật Tư Y Tế Kon Tum 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu Tư và Phát Triển Y 
Tế KonTum 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 1.541.451 cổ phiếu – 24,41% VĐL 

� Quá trình công tác 

− Từ năm 1999 – năm 2003 : Làm việc tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum – Khoa Dược 

− Từ năm 2004 – năm 2006 : Làm việc tại CTCP Dược TW Medipharco Tenamyd – Chi nhánh 
Tp.Hồ Chí Minh 

− Từ năm 2007 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Dược Vật Tư Y Tế Kon Tum 

− Từ năm 2012 – 31/03/2022 : Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 2016 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu Tư và Phát Triển 
Y Tế KonTum 
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BÀ ĐẶNG THỊ XUÂN QUYÊN – THÀNH VIÊN HĐQT  

� Ngày tháng năm sinh : 19/02/1978 

� Nơi sinh : Mỹ Tho - Tiền Giang 

� Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại Học 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 43.704 cổ phiếu – 0,69% VĐL  

� Quá trình công tác 

− Từ 09/03/2002 – 24/05/2003 : Nhân viên Xưởng Nonbetalactam CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền 
Giang  

− Từ 25/05/2003 – 31/10/2004 : Nhân viên Phòng Nghiên cứu phát triển (RD) CT Dược và Vật Tư 
Y Tế Tiền Giang 

− Từ 01/11/2004 – 31/07/2005 : Phó Phòng Nghiên cứu phát triển (RD) CT Dược và Vật Tư Y Tế 
Tiền Giang 

− Từ 01/08/2005 – 15/04/2013 : Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng (QA) CTCP Dược phẩm 
Tipharco 

− Từ 15/04/2013 – 28/05/2020  : Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 29/05/2020 – 31/12/2020  : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm 
Tipharco 

− Từ 01/01/2021 – 31/03/2022  : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm 
Tipharco 
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BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Thành viên Ban Điều hành của công ty như sau: 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Phạm Quang Bình Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 01/01/2021) 

2 Đặng Thị Xuân Quyên Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 01/01/2021) 

3 Lê Thị Mỹ Tiên Kế toán Trưởng 

 

BÀ LÊ THỊ MỸ TIÊN – KẾ TOÁN TRƯỞNG  

� Ngày tháng năm sinh : 1978 

� Nơi sinh : Chợ Gạo - Tiền Giang 

� Trình độ chuyên môn : Đại học ngành Tài chính tín dụng, Thạc sĩ Quản trị KD 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 18.838 cổ phiếu – 0,30% VĐL 

� Quá trình công tác 

− Từ năm 1999 – năm 2003 : Nhân viên kế toán CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang  

− Từ năm 2003 – năm 2012 : Phó Phòng kế toán CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ năm 2012 – nay  : Kế toán trưởng CTCP Dược phẩm Tipharco 

 

Sơ yếu lý lịch Ông Phạm Quang Bình, Bà Đặng Thị Xuân Quyên vui lòng xem thông tin tại mục Sơ yếu lý 
lịch Hội đồng quản trị Công ty. 
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BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên Ban kiểm soát của công ty như sau: 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Dương Thị Thúy Liễu Trưởng BKS 

2 Trần Thị Thu Vân Thành viên (Miễn nhiệm ngày 21/05/2021) 

3 Lê Thị Phương Loan Thành viên (Bổ nhiệm ngày 21/05/2021) 

4 Trần Hoàng Quân Thành viên 

Cơ cấu Ban Kiểm soát 

BÀ DƯƠNG THỊ THÚY LIỄU – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  

� Ngày tháng năm sinh : 01/01/1986 

� Nơi sinh : Châu Thành - Tiền Giang 

� Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế Toán 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 585 cổ phiếu – 0,01% VĐL 

� Quá trình công tác 

− Từ tháng 10/2004 – tháng 10/2007 : Học tại Trường Đại học Tiền Giang  

− Từ tháng 11/2007 – tháng 10/2008 : Kế toán tổng hợp tại CTCP Đầu Tư Xây Dựng Viễn 
Thông Hoàng Hưng 

− Từ 01/08/2009 – 24/03/2011  : Nhân viên kế toán tại Trung tâm Dược phẩm Mỹ 
Tho thuộc CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 25/03/2011 – 31/03/2022  : Trưởng BKS CTCP Dược phẩm Tipharco 
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BÀ TRẦN THỊ THU VÂN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

� Ngày tháng năm sinh : 18/08/1982 

� Nơi sinh : Mỹ Tho – Tiền Giang 

� Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Trung học 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 702 cổ phiếu – 0,01% VĐL 

� Quá trình công tác 

− Từ năm 1998 – năm 2000 : Học tại Trường THPT Tân Mỹ Chánh  

− Từ năm 2001 – năm 2003 : Học tại Trường Trung học Y Tế Tiền Giang  

− Từ 25/09/2003 – 30/11/2015 : Nhân viên Phòng kinh doanh CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 01/12/2015 – 31/10/2020 : Tổ trưởng Tổ vật tư thuộc Phòng kinh doanh CTCP Dược 
phẩm Tipharco 

− Từ 25/03/2011 – 20/05/2021  : Thành viên BKS CTCP Dược phẩm Tipharco 

BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

� Ngày tháng năm sinh : 12/01/1984 

� Nơi sinh : Mỹ Tho – Tiền Giang 

� Trình độ chuyên môn : Dược sĩ đại học 

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 3.638 cổ phần – 0,06% VĐL 

� Quá trình công tác 

− Từ 01/2006 – 05/2011 : Nhân viên phòng QA CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 06/2011 – 08/2015 : Học tại Trường Đại học Y Dược TP. HCM 

− Từ 09/2015 – 11/2015 : Nhân viên phòng QC CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 12/2015 – 12/2016 : Nhân viên xưởng sản xuất Non-betalactam CTCP Dược 
phẩm Tipharco 

− Từ 01/2017 – 09/2017 : Kỹ thuật viên xưởng sản xuất Non-betalactam 

− Từ 10/2017 – 02/2019 : Phụ trách xưởng dược liệu CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 03/2019 – 12/2021  : Trưởng xưởng dược liệu CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 01/2022 – 31/03/2022 : Trưởng xưởng Non-betalactam CTCP Dược phẩm Tipharco 
Kiêm Thành viên BKS CTCP Dược phẩm Tipharco 
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ÔNG TRẦN HOÀNG QUÂN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

� Ngày tháng năm sinh : 25/07/1979 

� Nơi sinh : Châu Thành – Tiền Giang 

� Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại Học  

� Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

� Số cổ phần cá nhân sở hữu : 11.700 cổ phiếu – 0,19% VĐL  

� Quá trình công tác 

− Từ năm 1998 – năm 2001 : Học tại Trường Trung học Y Tế Tiền Giang  

− Từ 26/07/2001 – 16/09/2007 : Nhân viên bán hàng Tại Trung tâm mua bán thuốc Châu 
Thành, Tiền Giang 

− Từ 17/09/2007 – 30/08/2011 : Học Dược sĩ Đại học 

− Từ 01/09/2011 – 28/02/2012 : Nhân viên sản xuất CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 01/03/2012 – 14/04/2013 : Kỹ thuật viên Xưởng sản xuất CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 15/04/2013 – 31/03/2014 : Phó Phòng đảm bảo chất lượng CTCP Dược phẩm 
Tipharco 

− Từ 01/04/2014 – nay : Trưởng  Phòng đảm bảo chất lượng CTCP Dược phẩm 
Tipharco 

− Từ năm 2012 – 31/03/2022  : Thành viên BKS CTCP Dược phẩm Tipharco 

− Từ 01/11/2020 – nay  : Giám đốc chất lượng kiêm Thành viên BKS CTCP Dược 
phẩm Tipharco 
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 NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 

 Trong năm, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco có sự thay đổi trong HĐQT và Ban điều hành. Cụ thể: 

STT Họ và tên Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi Lý do Ngày có hiệu 
lực 

01 Phạm Quang Bình 
Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 

Chủ tịch HĐQT 

Theo Nghị định 
số 71/2017/NĐ-
CP ngày 
06/06/2017, Chủ 
tịch HĐQT 
không kiêm 
nhiệm Tổng 
Giám đốc 

01/01/2021 

02 Đặng Thị Xuân Quyên Phó Tổng Giám đốc 
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc 

TV HĐQT: Bầu 
bổ sung 
Tổng Giám đốc: 
Bổ nhiệm 

- TV HĐQT: 

29/05/2020. 

- Ngày bổ 

nhiệm Tổng Giám 

đốc: 01/01/2021. 
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

� Tình hình nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

STT Tính chất phân loại Năm 2021 Tỷ lệ 

A Theo trình độ 278 100% 

1 Trên Đại học 4 1,44% 

2 Đại học, cao đẳng 103 37,05% 

3 Trung cấp 135 48,56% 

4 Công nhân kỹ thuật 09 3,24% 

5 Lao động phổ thông 27 9,71% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 278 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn 220 79,14% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0 0% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 58 20,86% 

 

� Mức lương bình quân của 3 năm gần 
đây 

− Năm 2019: 7.216.000 đồng/người/tháng 

− Năm 2020: 7.137.000 đồng/người/tháng 

− Năm 2021: 6.457.000 đồng/người/tháng 

 

 

Mức lương bình quân của 3 năm gần đây 

 (ĐVT: đồng/người/tháng) 
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 � Các chính sách đối với người lao động 

Chế độ làm việc 

Tất cả lao động ở Công ty đều làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Giờ làm việc tại Công ty là 

08h/ngày. Tùy theo công việc của từng bộ phận, Công ty bố trí làm việc theo ca. Người lao động làm 

thêm giờ theo yêu cầu công việc được chấm công làm thêm và được trả lương theo quy định của Luật 

lao động. 

Chính sách tuyển dụng 

Công ty luôn đề cao năng lực của từng người lao động, chủ động có những kế hoạch, chính sách tuyển 

dụng nhân sự với những tiêu chí khác nhau để tuyển được nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển của 

công ty, đảm bảo yêu cầu về trình độ, năng lực, kiến thức chuyên môn cũng như tác phong làm việc 

chuyên nghiệp, năng động, muốn đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty. 

Thực hiện nghiêm túc các bước tuyển dụng với sự tham gia phỏng vấn của lãnh đạo đơn vị, phòng 

nhân sự hành chánh. Tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu công việc và phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

Đào tạo 

Thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự tin trong công việc. 

Công tác đảm bảo an toàn lao động 

Huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy 

chữa cháy, thường xuyên kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động và dụng cụ phòng chống cháy nổ đầy 

đủ. 

Công tác chăm sóc sức khỏe 

Thực hiện đúng quy định của tỉnh trong việc test Covid cho nhân viên công ty, chủ động trong việc cho 

nhân viên đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid 19 và bồi dưỡng độc hại cho các bộ phận làm việc trong 

môi trường độc hại. 

Về chính sách lương thưởng phúc lợi 

Công ty đã xây dựng chính sách tiền lương phù hợp và đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ các 

chế độ theo quy định của Nhà nước. Lương được xác định dựa trên trình độ, cấp bậc của người lao 

động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ, nhân viên 

trong công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu TH 2020 KH 2021 TH 2021 
TH/KH 

2021 (%) 
TH2021/TH 
2020 (%) 

Tổng doanh thu 244.828 310.000 203.375 65,60 83,07 

Lợi nhuận trước thuế 4.961 8.000 1.140 14,25 22,98 

Lợi nhuận sau thuế 4.803 6.400 921 14,39 19,18 

 
Tình hình kinh tế trong nước nói chung và Công ty nói riêng năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch Covid 19. Công ty phải ngưng hoạt động từ tháng 7 đến tháng 10 để thực hiện công tác phòng chống dịch, 

tình hình sản xuất 3 tại chỗ chỉ đạt 20% công suất nhà máy. Bên cạnh đó, nguồn cung cấp nguyên liệu trong giai 

đoạn này không ổn định, khó mua hoặc mua không có, tỷ giá ngoại tệ biến động thường xuyên làm ảnh hưởng 

đến chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty cũng gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với các đối 

thủ cùng ngành, trong đấu thầu cung ứng cho khối điều trị ...  

Với sự quyết tâm và thống nhất từ HĐQT, Ban điều hành, toàn thể người lao động, công ty đã phấn đấu vượt 

qua những khó khăn. Tổng doanh thu đạt 203,375 tỷ đồng, đạt 65,60% kế hoạch đặt ra; lợi nhuận trước thuế 

đạt 1,140 tỷ đồng, đạt 14,25% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty 0,92 tỷ đồng, đạt 14,39% so với 

kế hoạch. Lợi nhuận của Công ty thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước do vẫn phát sinh các khoản chi phí 

cố định như: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền lương phải trả cho người lao động,… đặc biệt chi phí 

phát sinh cao trong giai đoạn sản xuất 3 tại chỗ để phòng chống dịch. Trong năm qua, Công ty cũng tham gia 

đấu thầu vào khối điều trị trong, ngoài tỉnh, ủy quyền cho đấu thầu hàng công ty sản xuất và trúng thầu vào 

khối điều trị các sản phẩm do Tipharco sản xuất. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Tình hình Nhà máy sản xuất thuốc dược liệu 

Thuốc dược liệu và các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cấp số đăng ký và đã triển khai đưa vào 

sản xuất.   

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đặc trị, các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu trong nước. 

Liên kết với các cơ sở, trường đại học, viện nghiên cứu, các cá nhân có kinh nghiệm thực hiện các đề tài nghiên 

cứu về dược liệu làm cơ sở cho việc đa dạng các dòng sản phẩm của công ty. 

Về đầu tư phát triển 

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm trong 

kinh doanh, Công ty đã đầu tư bổ sung các thiết bị sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo sản 

xuất. 

Ngoài ra, công ty còn đầu tư cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phát triển sản phẩm mới. 

… 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

ĐVT : đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2020 Thực hiện 2021 % Tăng giảm 

Tổng tài sản 258.859.100.922 234.958.406.557 -9,23 

Doanh thu thuần 244.747.190.949 203.146.006.399 -17,00 

Giá vốn hàng bán 198.275.658.577 165.656.803.673 -16,45 

Lợi nhuận từ HĐKD 2.693.835.617 1.656.086.740 -38,52 

Thu nhập khác 2.267.242.982 449.539.198 -80,17 

Lợi nhuận trước thuế 4.961.078.599 1.139.512.510 -77,03 

Lợi nhuận sau thuế 4.802.637.152 920.546.055 -80,83 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,19 1,15 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,51 0,43 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Tỷ suất Nợ/Tổng tài sản % 53,46% 49,97% 

Tỷ suất Nợ/Vốn chủ sở hữu % 114,86% 99,88% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,35 2,03 

Vòng quay tài sản Vòng 0,91 0,82 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 1,96% 0,45% 

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % 4,0% 0,78% 

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  % 1,86% 0,39% 

Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 1,1% 0,82% 
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Cơ cấu cổ đông tại ngày 11/06/2021 

STT Họ tên Số lượng cổ 
đông 

Số lượng cổ 
phần 

Tỷ lệ % trên vốn 
điều lệ thực góp 

I Cổ đông trong nước 309 6.314.546 99,98% 

 Tổ chức 02 3.242.431 51,34% 

 Cá nhân 307 3.072.115 48,64% 

II Cổ đông nước ngoài 3 1.382 0,02% 

 Tổ chức 0 0 0,00% 

 Cá nhân 3 1.382 0,02% 

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0,00% 

 Tổng cộng 312 6.315.928 100% 

 

 

  

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cổ phần 

Cổ phần phổ thông: 6.315.928 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 6.315.928 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

Mệnh giá: 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 
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Danh sách cổ đông lớn tại ngày 15/06/2021 

STT Tên Số lượng cổ phần Giá trị(đồng) Tỷ lệ(%) 

1 Huỳnh Thị Nguyên Thủy 1.541.451 15.414.510.000 24,41% 

2 Phạm Trung Nghĩa 457.203 4.572.030.000 7,24% 

3 Công ty TNHH Dược phẩm Đại Việt Á 1.449.501 14.495.010.000 22,95% 

4 Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 1.792.930 17.929.300.000 28,39% 

Tổng cộng 5.241.085 52.410.850.000 82,98% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco không phát hành thêm cổ phiếu. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu TH 2020 KH 2021 TH 2021 
TH/KH 

2021(%) 

TH 
2021/TH 
2020 (%) 

Tổng doanh thu 244.828 310.000 203.375 65,60 83,07 

Lợi nhuận trước thuế 4.961 8.000 1.140 14,25 22,98 

Lợi nhuận sau thuế 4.803 6.400 921 14,39 19,18 

Thu nhập bình quân của NLĐ 7,1 7,8 6,5 83,33 91,55 

      

 

Doanh thu năm 2021 đạt 203,4 tỷ đồng giảm 16,93% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 

80,82% so với năm 2020, đạt 0,92 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến tình hình bán hàng của 

Công ty, đặc biệt là từ tháng 7 đến tháng 10 trong năm Công ty phải ngưng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống 

dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh nên doanh thu năm 2021 giảm rất nhiều. Công ty phải giảm giá để bán được 

hàng khi cạnh tranh giá cả ngày càng gay gắt. Doanh thu giảm nhưng vẫn phát sinh các khoản chi phí cố định như: chi phí 

khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền lương phải trả cho người lao động,…Vì vậy lợi nhuận của Công ty thấp hơn so với cùng 

kỳ năm trước. 
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Củng cố thị trường trong tỉnh, mở rộng thị trường ngoại 

tỉnh thông qua hệ thống bán buôn và các khách hàng gia 

công. 

Xây dựng thương hiệu thông qua việc phối hợp với tạp chí 

thương hiệu Việt. 

01 

Sắp xếp lịch sản xuất, đảm bảo được cơ bản các 

đơn hàng. 

Cải tiến các mẫu mã, quy trình sản xuất nhằm 

nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đặc trị, 

các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu trong nước. 

Liên kết với các cơ sở, trường đại học, viện nghiên 

cứu, các cá nhân có kinh nghiệm thực hiện các đề 

tài nghiên cứu về dược liệu làm cơ sở cho việc đa 

dạng các dòng sản phẩm của Công ty. 

 

Về sản xuất 

02 

Công ty không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, tuân thủ 

quy định quản lý chất lượng và các quy định của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế, duy trì các tiêu chuẩn GMP WHO. 

03 

Đầu tư cải thiện môi trường làm việc nhằm phát 

huy tốt năng lực, trí tuệ của tập thể và cá nhân 

người lao động; sắp xếp bố trí đúng, phù hợp với 

năng lực của các cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả 

trong sản xuất, kinh doanh và một số lĩnh vực khác. 

Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động 

trong giai đoạn khó khăn. 

Về nhân sự, tiền lương 

 

04 

Năm 2021, Công ty đạt danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp 

Việt Nam điển hình sáng tạo 2021 của Trung tâm 

nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt. 

05 

Về kinh doanh 

 

Những công việc được thực hiện trong năm theo lĩnh vực như sau: 

 

Về lĩnh vực xây dựng 

thương hiệu 

 

Về hệ thống quản lý chất 

lượng 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Tỷ lệ 2021/2020 

Tài sản 258.859.100.922 234.958.406.557 90,77% 

Tài sản ngắn hạn 144.230.279.665 130.785.720.915 90,68% 

Tài sản dài hạn 114.628.821.257 104.172.685.642 90,88% 

Nguồn vốn 258.859.100.922 234.958.406.557 90,77% 

Nợ ngắn hạn 121.631.492.682 113.731.376.079 93,50% 

Nợ dài hạn 16.813.973.374 3.679.754.374 21,89% 

Vốn chủ sở hữu 120.413.634.866 117.547.276.104 97,62% 

 
Tài sản: 

Tài sản dài hạn năm 2021 đạt 104,17 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu.  
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Về nguồn vốn: 

Nợ ngắn hạn ở mức 113,73 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,50%. Bên cạnh đó, nợ dài hạn giảm đáng kể khi đã 

giảm đến 78,11% so với năm trước, ở mức 3,68 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu năm qua đạt mức 117,55 tỷ 

đồng. 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Năm vừa qua, Công ty tiếp tục hoạt động với cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý đã được đề ra. Công ty sẽ xem 
xét và cải tiến khi cần thiết để có thể duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và khoa học. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 

Các chi tiêu chủ yếu ĐVT 
Thực hiện 
năm 2021 

Kế hoạch năm 
2022 

Tỷ lệ % 
2022/2021 

Tổng doanh thu Triệu đồng 203.375 260.000 127,84% 

Các khoản nộp NSNN Triệu đồng 856 Thực hiện theo Luật  

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 1.140 12.500 1.096,49% 

Trả cổ tức %/VĐL 0% 10%  

 

Năm 2022 tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới biến động khó lường bởi tình hình chiến tranh, lạm phát toàn 

cầu. Giá cả nguyên liệu, bao bì,…đã tăng 30-50% so với đầu năm 2022 trong khi thuốc là sản phẩm bị kiểm soát bởi 

giá kê khai. Việc cạnh tranh ngành dược vô cùng gay gắt bởi cả nước có hơn 230 nhà máy sản xuất. Bên cạnh đó, 

sự tác động từ tình hình dịch covid trong nước và trên Thế Giới nên năm 2022 có thể gặp nhiều khó khăn. Nhưng 

với sự phấn đấu, quyết tâm của toàn thể người lao động, với định hướng đúng đắn của HĐQT, sự điều hành quản lý 

của Ban Tổng Giám đốc công ty sẽ phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 

đã đặt ra. 
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� CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI NHƯ SAU: 

  
 Mở rộng độ phủ kênh bán buôn lên 100 – 150 nhà phân phối. 

   
Giải pháp hệ thống phân phối 

 
 Đầu tư Hệ thống phân phối bán lẻ cho tầm nhìn 10 năm.  

   

  
Tăng cường chăm sóc khách hàng, đối tác chiến lược. 

   
   

  
Sản xuất lô lớn đối với các sản phẩm chủ lực. 

   
Giải pháp trong sản xuất  

và thu mua  
Tăng cường dự trù nguyên vật liệu, bao bì  

   

  
Từng bước nâng công suất nhà máy Dược liệu. 

   
   

  
Đầu tư chiều sâu vào R&D, đây là hoạt động cốt lõi. 

   
Giải pháp sản phẩm 

 
Cải thiện bao bì, chất lượng,… các sản phẩm hiện hữu. 

  
 

  
Các ngành hàng chiến lược: Tim mạch, Tiểu đường, Tiêu hóa,  
Hô Hấp; Điều trị Covid và hậu Covid; Thuốc Đông dược. 

   

  
Xây dựng hệ thống quản trị, vận hành theo hệ thống 

   
Giải pháp nhân sự 

 
Đầu tư vào môi trường làm việc  

   

  
Tuyển mới, đào tạo,… các nhân sự phục vụ tầm nhìn 10 năm.   

   
   

  
Đầu tư sửa chữa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải 

   

  
Sửa chữa, sơn sửa nhà máy khang trang hơn 

   
Kế hoạch đầu tư 

 
Đầu tư số hóa Công ty 

   

  
Thành lập các công ty phân phối trực thuộc CTCP Dược phẩm 
Tipharco 

   

  
Đầu tư nhà máy theo tiêu chuẩn EU-GMP xu hướng chung thế giới 
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 GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 

Chi nhánh Cần Thơ đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2021 của 

CTCP Dược phẩm Tipharco, vì vậy Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  

Việc sản xuất 3 tại chỗ trong giai đoạn giãn 

cách xã hội không đáp ứng đủ nhu cầu, chi phí 

sản xuất 3 tại chỗ phát sinh tăng cùng với các 

khó khăn trong khâu nhập khẩu và vận chuyển, 

công tác tiêu thụ cũng đối mặc với tình hình 

ngưng trệ của thị trường do giãn cách xã hội 

trong giai đoạn Covid 19 bùng phát.  

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2021 

nhưng Hội Đồng Quản trị đã phối hợp tốt cùng 

với Ban Tổng Giám đốc để định hướng trong 

việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị 

duy trì việc họp định kỳ, đánh giá hoạt động 

sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi các vấn 

đề cần giải quyết và định hướng cho kế hoạch 

quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp 

thời để quản trị Công ty 

 

Nhờ vào sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể công 

nhân viên của Tipharco mà sản phẩm của Công ty sản 

xuất tiếp tục được thị trường tin tưởng đồng hành qua 

đó giúp sản lượng tiêu thụ thành phẩm của Tipharco 

luôn đạt mức tốt. 

 

Tình hình tài chính tại Công ty được đánh giá là ổn định, dòng tiền vẫn đảm bảo phục vụ hiệu quả cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Trong năm để nâng cao năng lực sản xuất Tipharco đã đầu tư bổ sung các thiết bị 

sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Các công tác thực hiện Công bố thông tin được thực hiện nghiêm 

túc và đầy đủ đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều 

hành được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định hiện hành. 

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, 

Hội đồng quản trị luôn theo dõi, chỉ đạo kịp thời Ban Tổng 

Giám đốc đã tìm nhiều giải pháp để duy trì được hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng 

quản trị cũng giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin đầy đủ, 

minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán. 
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Trên cơ sở phân tích kết quả hoạt động năm 2021, HĐQT xây dựng các chủ trương, chính sách, định hướng 

cụ thể cho hoạt động năm 2022:  

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

� Thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt diễn biến 

của dịch bệnh Covid 19 để đề ra các định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

� Tập trung phát triển các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

� Tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm chi phí đầu vào. 

� Tăng cường kiểm soát các rủi ro, quản trị công ty để thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã đề ra. 

� Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý để thảo luận, nắm bắt tình hình sản xuất 

kinh doanh của Công ty kịp thời, qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

Ban Điều hành, HĐQT sẽ có ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

� Ngoài ra, HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp bất thường (nếu có) để giải quyết, xử lý các 

vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của mình. 

� Xem xét các chính sách cho một số công ty có tiềm năng bao tiêu một số sản phẩm 

sản xuất để tiêu thụ với số lượng lớn trên thị trường cả nước; có ràng buộc về sản 

lượng, thanh toán để ổn định cho sản xuất; hạn chế rủi ro về công nợ. 

� Xây dựng các chính sách để thu hút các đơn vị đặt hàng sản xuất sản phẩm thực 

phẩm bổ sung, thuốc dược liệu. 

� Về hàng thầu, ủy quyền đấu thầu Công ty sẽ cân đối giá theo thời điểm cho phù hợp. 

� Áp dụng chính sách theo danh mục mặt hàng; chủ yếu thanh toán trước khi nhận 

hàng. 

� Về đầu tư phát triển, công ty dự kiến đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị thiết 

yếu để phục vụ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

� Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

� Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, chú trọng môi trường 

làm việc để Tipharco có môi trường làm việc hấp dẫn nâng cao sức sáng tạo, sự cống 

hiến và gắn bó lâu dài của người lao động. 
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Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco hoạt động với nguyên tắc tự nguyện, 

bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật. Huy động và sử dụng vốn có hiệu 

quả, cùng phân chia lợi nhuận, cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các 

nghĩa vụ về tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn mình đã góp vào 

công ty. Tạo công việc ổn định cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ 

đông, góp phần tăng thu ngân sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế 

tỉnh Tiền Giang và cả nước. 

Cho đến thời điểm hiện nay, Công ty luôn cố gắng thực hiện các mục tiêu đã đề 

ra. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn đồng lòng 

cùng nhau hoạt động vì mục tiêu kinh tế chung đã được Đại hội đồng cổ đông 

và Hội đồng quản trị giao phó, nhờ đó góp phần tạo công việc ổn định cho 

người lao động, đem lại lợi ích kinh tế cho cổ đông, đóng góp đáng kể vào ngân 

sách Nhà nước. 

 

203,146 
 TỶ ĐỒNG DOANH THU THUẦN 

0,92 
 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

0,86 
TỶ ĐỒNG 

6,457 
TRIỆU ĐỒNG 

TỔNG KHOẢN NỘP 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
MỨC LƯƠNG BÌNH QUÂN 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021 

Giá trị kinh tế mang lại  
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Môi trường và năng lượng 

Thu gom rác thải, chất thải nhiên liệu 

Rác thải thông thường không có khả năng tái sử dụng được thu gom riêng để 

đơn vị xử lý rác thải dễ dàng phân loại. 

Rác thải nguy hại bao gồm bột thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc,...  

được công ty bảo quản riêng và liên kết với những cơ sở có chức năng phân 

loại và có những biện pháp xử lý thích hợp để bảo vệ môi trường cũng như tiết 

kiệm nguồn tài nguyên. 

Công ty có kế hoạch tiến hành phân loại rác ngay từ đầu. Tuyên truyền, phổ 

biến đến nhà phân phối, các đại lý và cộng đồng bằng nhiều phương pháp.  

 

 

Tiếng ồn và độ rung 

Hệ thống máy móc thiết bị tại các dây chuyền sản xuất thuốc của 

công ty đã hiện đại hóa hầu hết nên tiếng ồn đã giảm đáng kể, không 

ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Công ty tiếp tục tăng cường 

bảo trì thiết bị, thiết lập thêm các bộ phận giảm âm, chóng rung. 

Các chính sách phòng chống ô nhiễm, rủi ro môi trường 

• Nhận diện các rủi ro về an toàn môi trường có thể xảy ra bất 

cứ khi nào nên công ty đưa các biện pháp ứng phó và chương 

trình đào tạo. Cụ thể trong năm, công ty đã thực hiện kết hợp 

với PCCC và tự diễn tập về các tình huống khẩn cấp. 

• Tiến hành kiểm tra môi trường trong khu sản xuất 04 lần/ 

năm và kiểm tra môi trường lao động 01 lần/năm để có những 

biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo môi trường sạch đẹp. 

• Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. 

• Việc quản lý và kiểm soát rác thải, chất thải, khí thải, tiếng ồn 

của công ty đều đạt yêu cầu về kiểm tra của các cơ quan môi 

trường có liên quan. 

 

Tuyên truyền vận động toàn thể 

người lao động trong Công ty có ý 

thức về việc sử dụng tiết kiệm điện 

và nguồn nước, điều này vừa góp 

phần vào công tác thực hiện kế 

hoạch phát triển bền vững, vừa 

tiết kiệm được chi phí hoạt động 

cho doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Công ty cũng đã đầu tư 

hệ thống điện năng lượng mặt trời. 

Khi xây dựng kế hoạch hoạt động 

sản xuất kinh doanh, Tipharco luôn 

chú ý để có thể sử dụng điều độ 

và hợp lý các nguồn năng lượng 

này góp phần vào việc sử dụng có 

hiệu quả tài nguyên quốc gia. 

Công ty chưa từng bị xử phạt do vi 

phạm các quy định về môi trường. 

Tiết kiệm điện, nước 
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Đối với người lao động 

Tiếp tục phát huy những cam kết về điều 

kiện làm việc an toàn và được chăm sóc 

sức khỏe, phát triển đội ngũ đa dạng, tôn 

trọng sự khác biệt, không phân biệt đối 

xử, đảm bảo các quyền lợi pháp luật qui 

định. Trong năm 2021, Tipharco có những 

chương trình đào tạo kĩ năng quản lý, văn 

hóa làm việc có trách nhiệm. Đội ngũ lãnh 

đạo và nhân viên của công ty đã được 

trang bị những hành trang quí báu trong 

việc phát triển bản thân, cải thiện môi 

trường làm việc chuyên nghiệp, năng động 

trong công cuộc phát triển bền vững. 

 

Đối với người lao động, đối tác, xã hội và cộng đồng 

 

Mức lương trung bình của công ty trong năm qua là 6,457 triệu 

đồng/tháng tùy vào năng lực làm việc và sự cống hiến đối với kết 

quả hoạt động của Công ty. Trong năm, công ty có tổ chức các hội 

thi để tạo tâm lý thoải mái, gắn kết nhân viên với nhau trong công 

ty. Bên cạnh đó, vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lao động 

cũng được công ty đặt lên hàng đầu, toàn bộ nhân viên và người 

lao động trong năm qua đều được tạo điều kiện khám sức khỏe 

định kì. 

Về mặt phát triển nguồn nhân lực, hàng năm công ty vẫn xây dựng 

kế hoạch nhân sự, không ngừng tìm kiếm và chiêu mộ những lao 

động có tay nghề và trình độ trong lĩnh vực công ty đang hoạt động 

nhằm bổ sung, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự cho việc thực hiện 

các định hướng, chiến lược kinh doanh của Hội đồng quản trị, hơn 

thế nữa là tạo nhiều cơ hội để Tipharco có thể tìm kiếm được nguồn 

nhân lực kế cận cho tương lai. 
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Công ty luôn trân trọng niềm tin mà các Đối tác và 

Người tiêu dùng đã gửi gắm khi Quý vị luôn tin tưởng 

và ủng hộ các sản phẩm Tipharco sản xuất. Sức khỏe 

và sự an toàn của sản phẩm là vấn đề cốt yếu mà 

Công ty luôn hướng đến trong quá trình sản xuất kinh 

doanh. Công ty đang nỗ lực để có thể đưa ra thị 

trường nhiều hơn nữa những sản phẩm có giá trị và 

công dụng tốt, qua đó đồng hành cùng các đối tác 

trong quá trình tiêu thụ sản phẩm với các chính sách 

bán hàng công bằng, phù hợp đối với sự tin tưởng ủng 

hộ dành cho sản phẩm của Tipharco.   

 

Đối với các đối tác 

 

Đối với cộng đồng 

 

Trong những năm qua, công ty đã tham gia rất nhiều 

hoạt động cộng đồng thiết thực, chung tay cùng tỉnh 

nhà và các tổ chức khác giúp đỡ những đối tượng có 

hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em 

nghèo, mồ côi bằng nhiều hình thức như quyên góp 

tiền, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ kinh phí khám 

và chữa bệnh, ... Tham gia các chương trình từ thiện 

hỗ trợ phần nào về vật chất lẫn tinh thần cho bà con, 

những người nghèo, người có hoàn cảnh neo đơn, góp 

phần giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đón 

tết một cách đầy đủ, trọn niềm vui.  
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