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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 

Năm 2019 
 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược Danapha 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400102091 

- Vốn điều lệ: 136,410,000,000 VNĐ 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 136,410,000,000 VNĐ 

- Địa chỉ: 253 Dũng Sỹ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

- Số điện thoại: 0236 3757676 

- Số fax: 0236 3760127 

- Website: http://www.danapha.com  

Quá trình hình thành và phát triển 

- Quá trình hình thành và phát triển 

Danapha được thành lập từ năm 1965, với tiền thân là xưởng Dược Trung Trung Bộ phục vụ 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua hơn 50 năm phấn đấu, vượt qua những ngày 
tháng chiến tranh gian khổ, thời kỳ bao cấp khó khăn và những năm tháng trì trệ của nền kinh tế, 
kể từ năm 2007 sau khi cổ phần hóa, Danapha đã chuyển mình đổi mới và bước qua một giai 
đoạn phát triển vượt bậc cùng với sự tiến lên của đất nước.  

 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 

- Địa bàn kinh doanh: Nội địa, xuất khẩu 
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý tại thời điểm 31/12/2019 
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Quang Trị Tổng Giám đốc 

2 Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê Phó Tổng Giám đốc 

3 Ông Nguyễn Kim Phúc Phó Tổng Giám đốc 

4 Ông Mai Đăng Đẩu Phó Tổng Giám đốc 

5 Ông Dương Chí Toản Phó Tổng Giám đốc 

 
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Hoàng Giang Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Ông Lê Thăng Bình Thành viên Ban Kiểm soát 

3 Ông Nguyễn Văn Khái Thành viên Ban Kiểm soát 

 

 

4. Định hướng phát triển 

- Mục tiêu chủ yếu của Công ty: Nằm trong top 10 nhà sản xuất dược phẩm uy tín tại Việt Nam, 
đưa Danapha trở thành thương hiệu dược phẩm trong khu vực Đông Nam Á 

 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Doanh thu: 501,860,871,849 VNĐ 

- Lợi nhuận sau thuế: 29,417,178,836 VNĐ 
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2. Tổ chức và nhân sự 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Quang Trị Tổng Giám đốc 

2 Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê Phó Tổng Giám đốc 

3 Ông Nguyễn Kim Phúc Phó Tổng Giám đốc 

4 Ông Mai Đăng Đẩu Phó Tổng Giám đốc 

5 Ông Dương Chí Toản Phó Tổng Giám đốc 

6 Ông Lê Minh Huy Phó Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư dự án Khu Công nghệ cao 

 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản    816,151,634,677     784,734,703,697  -3.85% 

Doanh thu thuần    411,985,611,661     501,860,871,849  21.82% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh    208,739,182,308     208,225,029,170  -0.25% 

Lợi nhuận khác         (988,712,937)         (801,221,111) 18.96% 

Lợi nhuận trước thuế      62,081,226,174       39,635,410,884  -36.16% 

Lợi nhuận sau thuế      49,451,202,715       29,417,178,836  -40.51% 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Ghi chú/Note 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

 2.26 

 

 1.76  

 

 1.51  

 

 1.18  
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Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Ghi chú/Note 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  

 

 0.49  

 0.98  

 

 0.44  

 0.80  

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 
quân  

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
 

 

 1.68  

 

 

 0.50  

 

 2.57  

 

 

 0.64  

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

 

 0.12  

 

 0.12  

 0.06  

 0.15  

 

 0.06  

 

 0.07  

 0.04  

 0.08  

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phầns 

Tổng số lượng cổ phần: 13,641,000 cổ phần 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 13,020,000 cổ phần 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 621,000 cổ phần 

 

b) Cơ cấu cổ đông 

- Theo tỷ lệ sở hữu:  

 + Cổ đông lớn: 65.46% 

 + Cổ đông nhỏ: 34.54% 

- Theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân 

 + Cổ đông tổ chức: 31.70% 

 + Cổ đông cá nhân: 68.30% 
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- Theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài 

 + Cổ đông trong nước: 100% 

 + Cổ đông nước ngoài: 0% 

- Theo tiêu chí cổ đông nhà nước và các cổ đông khác 

 + Cổ đông nhà nước: 28.50% 

 + Cổ đông khác: 71.50% 

 

III. Báo cáo và đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty: 

Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược 

Danapha, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) kính báo cáo Quý cổ đông 

Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược 

Danapha như sau:  

 

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019: 

HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Danapha gồm 07 thành viên tại thời điểm báo cáo: 

1. Ông Nguyễn Quốc Thắng   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  

2. Ông Nguyễn Đức Sơn  Chức vụ: Phó CT. HĐQT 

3. Ông Lê Văn Sơn    Chức vụ: Thành viên HĐQT 

4. Ông Đinh Xuân Hấn   Chức vụ: Thành viên HĐQT 

5. Ông Phạm Khắc Hà    Chức vụ: Thành viên HĐQT 

6. Ông Nguyễn Quang Trị   Chức vụ: Thành viên HĐQT 

7. Ông Nguyễn Kim Phúc  Chức vụ: Thành viên HĐQT 

Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 17/5/2019, Đại 

hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với 05 thành viên HĐQT: Bà 

Nguyễn Thị Vạn Thọ, Ông Mai Đăng Đẩu, Bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Ông Lại Tiến Mạnh và 

Ông Trương Công Trị. Đại hội cũng bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Quốc 

Thắng, Ông Lê Văn Sơn và Ông Nguyễn Kim Phúc. 

Phiên họp HĐQT ngày 17/5/2019 cũng đã tiến hành bầu Ông Nguyễn Quốc Thắng là CT. 

HĐQT (Thay cho Ông Nguyễn Quang Trị) và Ông Nguyễn Đức Sơn là Phó CT. HĐQT. 
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Trong năm 2019, các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật 

và Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua. HĐQT, Ban TGĐ 

và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

1. Các hoạt động của HĐQT: 

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp và đã ban hành 19 nghị quyết và quyết 

định liên quan để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau: 
 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 02/2019/NQ-HĐQT 28/02/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Đăng ký lưu ký chứng 
khoán tập trung và đưa cổ phiếu lên sàn giao 
dịch chứng khoán chưa niêm yết Upcom 

2 03/2019/NQ-HĐQT 28/02/2019 Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  

3 06/2019/QĐ-HĐQT 15/03/2019 Nghị quyết HĐQT về Triển khai thực hiện 
phương án phát hành cổ phiếu theo chương 
trình lựa chọn Cán bộ chủ chốt  năm 2018 
theo nội dung Nghị quyết số 18/2018/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của ĐHĐCĐ Công 
ty CP Dược Danapha 

4 07/2019/NQ-HĐQT 15/03/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua Quy chế 
chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt   

5 13/2019/NQ-HĐQT 12/04/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Thực hiện chi trả tạm 
ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 8% 
(Tương đương 800 đồng/ 1 CP) 

6 18/2019/NQ-HĐQT 08/04/2019 Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
(Thay thế cho Nghị quyết số 03/2019/NQ-
HĐQT ngày 28/02/2019)  

7 21/2019/NQ-HĐQT 24/04/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua kết quả 
thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương 
trình lựa chọn người lao động 2018 

8 39/2019/NQ-HĐQT 17/05/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Miễn nhiệm CT. 
HĐQT đối với Ông Nguyễn Quang Trị và Bổ 
nhiệm CT. HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc 
Thắng và Phó CT. HĐQT đối với Ông 
Nguyễn Đức Sơn 

9 40/2019/NQ-HĐQT 29/05/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Chi trả cổ tức Đợt 2 
năm 2018 với mức chi trả là 8% (Tương 
đương 800 đồng/ 1 CP) 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

10 48/2019/NQ-HĐQT 01/06/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Ban hành Quy chế 
hoạt động của HĐQT Cty CP Dược Danapha 

11 49/2019/NQ-HĐQT 01/06/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Ban hành Quy chế 
Công bố thông tin của Cty CP Dược Danapha 

12 42/2019/NQ-HĐQT 01/06/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Chốt lại danh sách cổ 
đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu 
của Cty CP Dược Danapha tại Trung tâm Lưu 
ký CK sau khi phát hành CP theo chương 
trình lựa chọn cho người lao động 

13 52/2019/NQ-HĐQT 21/08/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua việc bán lô 
đất của Công ty tại đường Nguyễn Văn Linh 

14 53/2019/NQ-HĐQT 21/08/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Hội đồng 
bán tài sản để tiến hành việc bán lô đất tại 
đường Nguyễn Văn Linh 

15 60/2019/NQ-HĐQT 10/09/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Tăng vốn điều lệ và số 
lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu 
hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu 
theo chương trình lựa chọn cho người lao 
động  

16 64/2019/NQ-HĐQT 15/11/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Tiếp tục triển khai dự 
án tại khu CNC Đà Nẵng và cử Ông Nguyễn 
Đức Sơn là Trưởng Ban chỉ đạo và Ông 
Nguyễn Kim Phúc làm Trưởng Ban QLDA 

17 65/2019/NQ-HĐQT 15/11/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Giá khởi 
điểm và Hình thức đấu giá đổi với lô đất tại 
đường Nguyễn Văn Linh  

18 67/2019/NQ-HĐQT 16/11/2019 Nghị quyết HĐQT v/v Chốt lại danh sách cổ 
đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu 
của Cty CP Dược Danapha tại TT Lưu ký 
chứng khoán VN với ngày chốt mới là ngày 
28/11/2019 

19 68/2019/QĐ-HĐQT 22/11/2019 Quyết định HĐQT v/v Thành lập Ban chỉ đạo 
dự án Giai đoạn 1 tại Khu CNC Đà Nẵng do 
Ông Nguyễn Đức Sơn làm Trưởng Ban và 
các thành viên là Ông Phạm Khắc Hà và Ông 
Lê Thăng Bình 

 

2. Đánh giá chung:  

 Các cuộc họp của HĐQT cũng như việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được thực hiện 

đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
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 Các thành viên HĐQT tham dự hoặc ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, 

trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên 

HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với TGĐ và các cán bộ quản lý khác: 

 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty đã chấp hành đúng và đầy đủ nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các nghị quyết, quyết định của 

HĐQT, góp phần vào thành công chung trong hoạt động của công ty. 

4. Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019: 

Trong năm 2019, việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, BTGĐ và Thư ký 

công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 17/5/2019. 

5. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019: 

5.1. Chi tiết doanh thu năm 2019: 

 

TT Chi nhánh 
Doanh thu 

(triệu VNĐ) 

% đạt so với 

kế hoạch năm 
Tăng/ Giảm so 

với cùng kỳ 

I Khối các CN    

1 CN. Cần Thơ 37.099 106,0% Tăng 47,2% 

2 CN. Hà Nội  57.939 77,3% Tăng 4,0% 

3 CN. TPHCM 74.110 99,6% Giảm 0,4% 

4 CN. Khánh Hòa 30.667 73,0% Tăng 2,2% 

5 CN. Thanh Hóa 44.656 79,7% Tăng 1,7% 

6 CN. Vĩnh Phúc 22.200 88,8% Tăng 8,8% 

7 P. Bán Hàng 40.862 74,3% Tăng 2,4% 

 Tổng cộng các CN 307.533 80,9% Tăng 6,2% 

II Bao tiêu 54.555 90,9% Tăng 2,1% 

III Ủy thác 30.873   
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TT Chi nhánh 
Doanh thu 

(triệu VNĐ) 

% đạt so với 

kế hoạch năm 
Tăng/ Giảm so 

với cùng kỳ 

IV Xuất khẩu 108.900 99,0% Tăng 57,8% 

 Tổng cộng toàn công ty 501.861 91,2% Tăng 21,2% 

5.2. Lợi nhuận trước thuế: 

Lợi nhuận trước thuế đạt 39,635 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,9% doanh thu, đạt 48,04% kế 

hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019. 

5.3. Đánh giá chung: 

- Năm 2019 tuy đã có rất nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bằng các  

chương trình hành động trong lĩnh vực marketing, bán hàng, xúc tiến thương mại,... nhằm hoàn 

thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tuy nhiên kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2019 không 

đạt như mong muốn, có thể kể đến một số nguyên nhân sau: 

- Do năng lực, trình độ quản lý, ý thức của các cấp quản lý chi nhánh, giám sát bán hàng 

còn chưa cao. 

- Đội ngũ bán hàng: Kỹ năng bán hàng của nhân viên bán hàng (NVBH) thấp, chưa được 

đào tạo bài bản nên không đáp ứng được yêu cầu. 

- Nhân sự khối kinh doanh biến động liên tục, mất ổn định nên không đủ nhân lực làm việc 

(Do nhiều nguyên nhân: Tổ chức quản lý, thu nhập, nguồn hàng,...). 

- Hệ thống giám sát, kiểm soát hoạt động bán hàng của NVBH chưa được IT hóa dẫn đến 

không tối ưu hóa được hoạt động bán hàng. 

- Hệ thống phân phối lẻ chưa có, ảnh hưởng đến năng xuất làm việc của đội ngũ bán hàng. 

- Phòng marketing thiếu nhân sự đủ chuyên môn để đáp ứng kịp với yêu cầu thay đổi về 

chiến lược kinh doanh. 

- Giá thành sản xuất không cạnh tranh. 

- Chính sách bảo hiểm y tế ngày càng siết chặt. 

- Chính sách chi trả của các cơ sở y tế xung đột với chính sách quản lý nợ của công ty ảnh 

hưởng đến doanh số bán ra. 

- Thị trường OTC ngày càng cạnh tranh do sự dịch chuyển từ mảng kinh doanh ETC sang, 

xu hướng chung của thị trường thuốc Generic. 
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- Các khó khăn trên dẫn đến lợi nhuận năm 2019 sụt giảm lớn do Công ty phải chịu sự cạnh 

tranh khốc liệt về giá thành trong đấu thầu, buộc phải giảm giá, giảm lợi nhuận để bán được 

hàng; Xu thế dịch chuyển sang kênh bán hàng OTC khiến chi phí đầu tư và bán hàng trên kênh 

này tăng lên đáng kể; Việc giảm lợi nhuận còn khiến các sản phẩm của Danapha không được 

quảng cáo nên việc bán hàng ngày càng khó khăn hơn.     

Tuy vậy, các lý do trên đều có thể khắc phục được trừ các lý do liên quan đến chính sách 

của các cơ quan quản lý nhà nước, bảo hiểm y tế. 

 

B. BÁO CÁO CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

1. Hoạt động sản xuất và Kế hoạch sản xuất: 

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất trong năm 2019:  

Dây chuyền sản 
xuất 

Đơn 
vị 

tính 
(đvt) 

Sản xuất, 
nhập kho 

2019 

Kế hoạch 
2019 

Sản xuất, 
nhập kho 

2018 

% sản 
xuất/ Kế 

hoạch 
2019 

% sản 
xuất 

2019/sản 
xuất 
2018 

Chuyền viên, bột 
tân dược 

đvpl 404.415.730 446.476.000 333.915.695 90,58% 121,11% 

Chuyền thuốc 
Nước, cao xoa 

đvpl 27.686.425 44.402.000 18.445.152 62,35% 150,10% 

Chuyền sản xuất 
thuốc đông dược 

đvpl 128.515.126 152.650.000 127.260.610 84,19% 100,99% 

Chuyền sản thuốc 
dùng ngoài 

đvpl 3.304.794 4.553.400 3.097.466 72,58% 106,69% 

Cao, bột dược 
liệu 

kg 3.178.839  2.841.450  111,87% 

Vĩ nhựa PS cái 168.235     

Trung tâm RD 
(SX) 

đvpl 431.700  296.450  145,62% 

Tổng sản lượng đvpl 567.700.849 648.081.400 485.856.823 87,60% 116,85% 
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1.2. Thời gian lao động và nhân sự lao động:  

- Đảm bảo duy trì công việc cho người lao động, tổ chức làm việc hầu như tất cả các ngày 

trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6). 

- Tổ chức sản xuất vào thứ 7, chủ nhật: Trong năm qua, do số lượng nhân sự trong sản xuất 

giảm đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên do nhu cầu đáp ứng kịp thời hàng hóa cho kinh doanh 

nhiều nên nhà máy đã tổ chức làm thêm, trung bình khoảng 2- 3 giờ vào các ngày sản xuất bình 

thường trong tuần, làm thêm hầu hết các ngày thứ 7 trong năm và khoảng 2 ngày chủ nhật/ 1 

tháng tùy tình hình sản xuất thực tế tại mỗi thời điểm. 

- Trong năm 2019, công việc được sắp xếp hợp lý, việc điều chuyển nhân sự giữa các tổ, 

dây chuyền sản xuất được sắp xếp thuận lợi, đảm bảo tất cả các nhân viên đều có việc làm ổn 

định, những tổ cần người tăng cường phục vụ kịp thời hàng hóa được giải quyết nhanh chóng, 

phù hợp. 

- Công tác đào tạo, quản lý, kiểm soát nhân viên trong hoạt động sản xuất được tăng cường, 

phần lớn người lao động nâng cao rất nhiều ý thức tuân thủ SOP, quy định trong hoạt động sản 

xuất.  

1.3. Vật tư và cung ứng: 

- Phòng kế hoạch sản xuất (KHSX) đã chủ động cân đối vật tư dài hơi cho các nguyên liệu 

sản xuất đối với các mặt hàng chiến lược có khối lượng tiêu thụ ổn định đảm bảo cung ứng hàng 

kịp thời cho thị trường.  

- Đối với các bao bì, nguyên liệu tá dược, Phòng KHSX chỉ cân đối theo từng tháng trên cơ 

sở số lượng tổng thể của cả quý nhằm giảm tải ở kho nhưng vẫn đạt được hiệu quả và tính sẵn 

sàng trong sản xuất. 

-  Trong năm 2019, sự không phù hợp của bao bì - vật tư chưa được cải thiện nhiều so với 

mục tiêu đề ra, các lỗi bao bì như tình trạng dính hộp, đứt nhãn, sự lẫn lộn bao bì in sẵn,...vẫn 

còn. Đã thông báo kịp thời cho các nhà cung ứng có biện pháp nhằm khắc phục tránh bị gián 

đoạn lâu trong quá trình sản xuất. 

- Hoạt động cung ứng điều độ sản xuất kịp thời nhằm duy trì hoạt động cả 2 nhà máy liên 

tục và hỗ trợ nhịp nhàng cho nhau, không có tình trạng chờ việc ở những thời điểm nhu cầu thị 

trường thấp và đồng thời sẵn sàng tăng ca đáp ứng kịp thời các đơn hàng phát sinh nhu cầu đột 

xuất ở các thời gian cao điểm. 
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1.4. Chất lượng sản phẩm và nhà xưởng, thiết bị: 

- Tình hình chất lượng sản phẩm sản xuất trong năm tương đối ổn định. 

- Trong quá trình sản xuất nhân viên sản xuất đã kịp thời phát hiện, báo cáo nhiều nội dung 

không phù hợp liên quan đến chất lượng sản phẩm, qua đó quản lý nhà máy phối hợp cùng hệ 

thống chất lượng xem xét đưa ra các hướng giải quyết phù hợp nhằm đảm bảo kiểm soát đảm 

bảo chất lượng sản phẩm.  

- Nhà xưởng tại Nhà máy đông dược đã được sơn sửa lại vào tháng 9 năm 2019, nhìn 

chung nhà xưởng sau khi sửa chữa, điều chỉnh, thay thế một số thiết bị cũ (các nồi pha chế tá 

dược bao) bằng thiết bị, dụng cụ phù hợp hơn, nhà xưởng được vệ sinh định kỳ và được kiểm 

soát chặt chẽ. Tất cả điều này làm cho môi trường sản xuất nhà máy 2 được cải thiện hơn rất 

nhiều. Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn cho sản phẩm trong sản xuất. 

- Đã mua thêm thiết bị sấy bảo hộ lao động (BHLĐ) cho nhà máy 2. Sắp xếp, hoàn thiện 

được phòng giặt BHLĐ cho nhà máy 2. 

- Đã sắp xếp lại phòng sấy, hấp bột dược liệu, đáp ứng yêu cầu theo quy định GMP Đông 

dược. 

- Đã cải tạo nâng cấp được hệ thống nước RO tại các nhà máy và hệ thống nước cất, chất 

lượng nước trong sản xuất đã ổn định, đáp ứng như cầu nước sạch cho sản xuất. 

* Tuy nhiên: 

- Nhà xưởng tại nhà máy 1 qua thời gian sử dụng đã lâu nhưng chưa được cải tạo, sửa chữa 

lớn nên có phần xuống cấp. Việc sửa chữa tạm thời không mang lại hiệu quả, dễ dàng hỏng sau 

thời gian sử dụng. 

- Nhà máy 2 tuy đã được sơn mới nhưng hệ thống panel sử dụng từ lâu đã có dấu hiệu 

xuống cấp. 

- Hệ thống xử lý không khí và hệ thống nước RO cần được bảo trì bảo dưỡng và nâng cấp 

thường xuyên hơn. 

- So với năm trước thì một số quy trình sản xuất (QTSX) đã được cải thiện, sản xuất ổn 

định hơn như. Tuy nhiên vẫn còn một số QTSX chưa thật sự ổn định, cần được theo dõi và điều 

chỉnh kịp thời. 

- Một số lỗi liên quan tuân thủ QTSX và vận hành thiết bị được người lao động phát hiện ra 

trong quá trình sản xuất và đã được chỉ đạo xử lý kịp thời. 
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2. Hoạt động nghiên cứu phát triển: 

- Tổng số sản phẩm thuốc hoàn thành nghiên cứu bào chế và chuyển sang đăng ký năm 

2019 là 16 sản phẩm, hoàn thành thăm dò xong công thức và/hoặc theo dõi độ ổn định là 09 sản 

phẩm, triển khai sản xuất mới 04 sản phẩm thuốc, 04 sản phẩm mỹ phẩm và 01 thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe (TPBVSK). Được cấp tổng cộng 09 số đăng ký thuốc mới, 05 phiếu tiếp nhận công 

bố mỹ phẩm mới, 03 phiếu tiếp nhận công bố TPBVSK mới, 27 sản phẩm được cấp lại số đăng 

ký hoặc phiếu tiếp nhận công bố lại, 26 hồ sơ thay đổi các loại được phê duyệt trong năm 2019.  

- Trung tâm duy trì việc theo dõi và cải tiến các sản phẩm gặp sự cố hoặc quy trình chưa ổn 

định. Cải tiến công thức đối với 06 sản phẩm đang sản xuất lưu hành và 10 sản phẩm mới đang 

nghiên cứu chờ đăng ký. Cải tiến hoặc thay đổi các QTSX phù hợp cho 04 sản phẩm tân dược. 

Chuyển đổi công nghệ sấy cao bằng vi sóng chân không và hoàn thiện quy trình bào chế viên đối 

với 06 quy trình sản xuất cao khô và 04 quy trình bào chế viên bao phim. Cải tiến quy cách đóng 

gói cho 06 sản phẩm dầu bi lăn. Nâng cấp cỡ lô sản xuất cho 05 sản phẩm thuốc dạng rắn phân 

liều.  

- Theo dõi và chuyển đổi thiết bị sấy cao khô dược liệu. Theo dõi sản xuất một số thuốc 

tiêm có quy trình cần sự giám sát chặt chẽ.  

- Hoàn thành kịp thời các hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại, gia hạn số đăng ký/bổ sung hồ 

sơ đăng ký, hoàn thành hồ sơ đăng ký nhận chuyển giao sản phẩm từ nước ngoài. 

- Trung tâm đã thực hiện 03 đợt đào tạo cung cấp kiến thức sản phẩm về thuốc nhóm dược 

liệu & Danaphalife cho các Trình dược viên mới khu vực miền Nam (TP Hồ Chí Minh), miền 

Trung (Đà Nẵng) và miền Bắc (Vĩnh Phúc). Trung tâm đã thực hiện 01 buổi giới thiệu một số 

dạng bào chế mới/công nghệ mới có tiềm năng thị trường cho hệ thống kinh doanh (MUPS, 

ODT, ORAL SUSPENSION). 

- Hoàn thành nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố và đề xuất 01 đề tài 

Nghiên cứu khoa học mới tham gia chương trình năm 2019. Hoàn tất các báo cáo chuyên đề dự 

án Công nghệ cao giai đoạn 1 (18 báo cáo chuyên đề). 

* Tuy nhiên: 

- Một số sản phẩm nghiên cứu chưa hoàn thành theo kế hoạch do đổi nguồn nguyên liệu 

mới hoặc công thức chưa đạt độ ổn định. 

- Một số hồ sơ đăng ký do gặp trục trặc về nguồn nguyên liệu (không đủ hồ sơ kỹ thuật, 

và/hoặc không đáp chất lượng, phải thay nguồn mới), hoặc quá trình xây dựng thẩm định Tiêu 
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chuẩn cơ sở kéo dài quá lâu nên không hoàn thành kịp trong năm 2019. Một số sản phẩm tạm 

ngừng không đăng ký do hiệu quả chưa chắc chắn.  

- Một số sản phẩm do thời gian nghiên cứu bào chế kéo dài (công thức chưa ổn định phải 

thực hiện nghiên cứu lại). 

- Giá nguyên liệu tăng cao, nhưng giá sản phẩm có xu hướng giảm mạnh (để tăng sự cạnh 

tranh) gây khó khăn cho hoạt động nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới. Chi phí sản xuất 

quá cao (nhất là thuốc dược liệu) khiến giá thành cao. 

- Một số thiết bị sản xuất tại nhà máy qua thời gian sử dụng dài đã có dấu hiệu giảm độ 

chính xác nên ảnh hưởng đến tính ổn định của một số QTSX.  

- Sự thay đổi trong các chính sách quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Thông tư, quy định 

mới...) gây ra nhiều xáo trộn trong hoạt động đăng ký, phát sinh thêm nhiều công việc, gây quá 

tải cho hoạt động nhóm đăng ký thuốc. Yêu cầu việc cập nhật tiêu chuẩn dược chất tá dược theo 

phiên bản Dược điển hiện hành, tuy nhiên Dược điển tham chiếu của Công ty chưa đáp ứng yêu 

cầu của việc cập nhật.  

3. Hoạt động quản lý chất lượng: 

3.1. Hoạt động thanh tra - kiểm tra, đánh giá nội bộ: 

- Danapha đã được cấp Giấy chứng nhận GSP ngày 14/05/2019 và Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược, hoạt động xuất nhập khẩu thuốc vào ngày 05/06/2019. 

- Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ 03/2019. Đoàn đánh giá nội bộ đã triển khai đánh giá, 

yêu cầu/ kiểm tra việc thực hiện CAPA và hoàn thiện báo cáo. Kết thúc đánh giá vào tháng 

05/2019, riêng hệ thống kinh doanh kết thúc vào tháng 8/2019. 

- Thanh tra hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm (thanh tra đột xuất): Hoạt động sản xuất 

mỹ phẩm tại Danapha phù hợp với các quy định pháp luật liên quan (Nghị định 93/2016/NĐ-

CP). 

- Kiểm tra hậu mãi mỹ phẩm (thanh tra đột xuất): Danapha đã thực hiện đúng các quy định 

pháp luật của sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Đề nghị tiến hành công bố lại các sản phẩm có chỉ 

định chưa phù hợp. 

- Kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy (kiểm tra đột xuất): Danapha đã thực 

hiện đúng các quy định pháp luật của các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy; cần khắc phục 

một số nội dung về giấy tờ. 

- Thanh tra tư vấn GMP Nga.  
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3.2. Công tác giám sát thực hiện GMP/ GLP/GSP và theo dõi sản xuất: 

- Các bộ phận của hệ thống chất lượng (HTCL) vẫn theo sát tiến độ sản xuất để giám sát 

đảm bảo chất lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh. 

- Năm 2019, các bộ phận của HTCL đã tham khảo Thông tư GMP/ GLP/ GSP, Dược điển 

VN V để thực hiện các yêu cầu của Cơ quan quản lý. Đầu năm 2019, HTCL đã làm việc với các 

bộ phận để triển khai công tác xuất nhập khẩu thành phẩm. 

- Số lệnh sản xuất tăng khoảng 30% so với năm 2018 (từ 1426 lệnh lên 1857 lệnh). 

- Các dược liệu đã chuẩn hóa được nguồn gốc về giấy tờ; Quy trình chiết xuất của cao khô 

đơn thành phần đã được điều chỉnh về hiệu suất phù hợp (Sản lượng thực tế và lý thuyết đã nằm 

trong giới hạn cho phép) từ khoảng quý 3/2019. 

3.3. Tình trạng nhà xưởng, thiết bị: 

- Nhà máy 2 đã được nâng cấp hệ thống HVAC để cải thiện nhiệt độ, độ ẩm. Khu vực sản 

xuất thuốc vô trùng đã thực hiện đúng yêu cầu vệ sinh thiết bị, nhà xưởng để đảm bảo môi 

trường đạt yêu cầu. Chuyền thuốc viên đã bố trí khu vực xử lý bảo hộ lao động mới, bổ sung 

thiết bị sấy, tập trung xử lý cho toàn bộ nhà máy 1.  

- Đã lắp đặt thiết bị TOC, trao đổi nhiệt cho hệ thống cung cấp nước cất; Cải tạo hệ thống 

nước tinh khiết nhà máy 2.  

- Đã bổ sung điều hòa không khí cho kho dược liệu, kho thành phẩm nhà máy 2 để đáp ứng 

yêu cầu GSP.  

3.4. Giám sát nguyên vật liệu, đánh giá nhà cung ứng: 

- Năm 2019, tổng số lượt nhập nguyên liệu tăng khoảng 44% so với năm 2018 (từ 513 lên 

741 lượt); Lượt nhập bao bì tăng 16% (từ 1.693 lên 1.968 lượt); Dược liệu và các loại cao, bột 

tăng 15% so với năm 2018. Tổng số lượt nhập vật tư năm 2019 là 3.104 lượt. 

- Đã tiến hành đánh giá trên hơn 70 đối tượng nguyên vật liệu mới. Các nhà cung ứng 

nguyên vật liệu hay thay đổi làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, khó khăn trong việc kiểm soát 

các nguy cơ đối với chất lượng sản phẩm. Năm 2019, Kế hoạch sản xuất đã thay đổi nhà sản xuất 

màng nhôm. Các nhà cung ứng dược liệu cũng đã được thay đổi khoảng hơn 40 loại dược liệu để 

đáp ứng yêu cầu nguồn gốc, xuất xứ theo quy định quản lý.  
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3.5. Nhân sự và đào tạo: 

- Tình hình nhân sự: Phòng QA và Tổng kho đã có 02 quản lý mới, các quản lý đang tiếp 

cận và sắp xếp công việc. 

- Đã bố trí lại các vị trí thủ kho phù hợp với năng lực, tăng cường huấn luyện, đào tạo và 

giám sát công việc của các thủ kho. 

- HTCL đã kết hợp với các bộ phận đào tạo để thực hiện đào tạo GSP, đào tạo thuốc kiểm 

soát đặc biệt, đào tạo GLP, đào tạo GMP trong bảo trì hệ thống, thiết bị. 

* Tuy nhiên:  

- Chưa triển khai được việc ấn định số lô bao bì sơ cấp trên lệnh sản xuất; Việc cấp phát 

còn có trường hợp nhầm lẫn; Việc cân đối bao bì thỉnh thoảng chưa đúng giữa thực tế với phần 

mềm quản lý gây ảnh hưởng tiến độ sản xuất. 

- Chưa triển khai được việc duyệt lệnh sản xuất trên phần mềm BFO để tiết kiệm thời gian, 

tăng hiệu quả công việc. 

- Giải quyết hồ sơ lô tại QA vẫn chưa theo kịp tiến độ xuất hàng do khối lượng công việc 

lớn. Sẽ triển khai việc nhập dữ liệu lô vào BFO để rút ngắn thời gian phê duyệt.  

4. Hoạt động đầu tư: 

4.1. Đối với máy móc thiết bị: 

- Trong các năm trước, một số thiết bị sản xuất chính đã được đầu tư nâng cấp, các dây 

chuyền sản xuất đã dần đi vào hoạt động ổn định.  

- Trong năm 2019 không có đầu tư cho thiết bị sản xuất nào đáng kể.  

4.2. Đối với đầu tư xây dựng cơ bản: 

- Đã hoàn thành các hạng mục đầu tư theo kế hoạch như: Cải tạo chuyền 1 (Khu giặt đồ bảo 

hộ lao động và các khu vệ sinh); Cải tạo khu sản xuất tại Trung tâm R&D; Cải tạo kho (Phân 

chia khu vực kinh doanh thành phẩm); Gia công lắp dựng mới tường rào NM2; Cải tạo nâng cấp 

nhà văn phòng và kho CN. Hà Nội; Cải tạo nâng cấp lớn cho NM2 (Tái thẩm định GMP Nga và 

đông dược) và NM1 (Tái thẩm định GMP Nga). 

- Khảo sát hiện trạng văn phòng và kho các chi nhánh, có báo cáo và đề xuất với HĐQT 

thực trạng và hướng đầu tư cơ sở vật chất phù hợp cho các chi nhánh. 
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- Tháng 11/2019, HĐQT công ty đã thông qua việc sẽ tiếp tục thực hiện dự án Giai đoạn 1 

tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Hiện tại đã xong thủ tục xin giãn tiến độ dự án và tái khởi động 

các công việc liên quan để tiếp tục triển khai dự án. 

5. Hoạt động quản trị nhân sự và đào tạo: 

- Tính đến 31/12/2019, tổng số lao động của công ty là 453 người.  

- Tổng số lao động có chuyên môn dược chiếm tỷ lệ 48,57% trên tổng lao động toàn Công 

ty. Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn dược từ bậc đại học trở lên tăng so với năm 2018. Lao 

động có chuyên môn dược tại trung tâm R&D chiếm tỷ lệ cao nhất (35%) so với các bộ phận 

trong hệ thống quản lý chất lượng. 

- Năm 2019 tổng số nhân sự tuyển dụng giảm 17% so với năm 2018. Nhân sự tuyển dụng 

cho khối kinh doanh chiếm 75%, giảm không đáng kể so với năm 2018. Trong đó vị trí nhân sự 

tuyển dụng chủ yếu là trình dược viên kênh OTC. 

- Số nhân sự tuyển mới có chuyên môn dược chiếm tỷ lệ đáng kể: 57% trên tổng lao động 

tuyển mới toàn công ty. Trong số 69 nhân sự tuyển mới, có 20 nhân sự đã nghỉ việc trong năm 

2019, chiếm 29%.  

- Trong năm 2019, tổng số người lao động nghỉ việc là 75 nhân sự, tăng 12% so với năm 

2018. Nhân sự nghỉ việc tại khối kinh doanh chiếm 61% trên tổng số người lao động nghỉ việc 

năm 2019, trong đó CN Hà Nội, CN Hồ Chí Minh có số người lao động nghỉ việc nhiều nhất so 

với các bộ phận cùng khối.  

- Tổng chi phí tiền lương 2019 tăng 18% so với 2018 do tiền thưởng khuyến khích bán 

hàng kênh OTC tăng và tăng do điều chỉnh thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc. Lương bình quân 

năm 2019 toàn công ty là 10.976.273 VNĐ, tăng 18% so với năm 2018.  

- So với năm 2018, trong năm 2019 số lượng chương trình đào tạo và người tham dự đào 

tạo giảm nên chi phí đào tạo giảm. Năm 2019 công ty tổ chức đào tạo tập trung chủ yếu vào khối 

kỹ thuật (chiếm 37,4% tổng số giờ đào tạo trong năm) nhằm tạo ra điều kiện tốt nhất để phát 

triển đội ngũ dược sĩ tại công ty. 
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C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020: 

1. Mục tiêu kế hoạch chung năm 2020: 

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường cũng như các yếu tố liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hệ thống kinh doanh đề nghị chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 

năm 2020 như sau: 

- Doanh thu: 510 tỷ đồng 

Trong đó: 

  + Doanh thu từ sản phẩm ngoài công ty:  40 tỷ đồng 

  + Doanh thu từ sản phẩm của công ty:  470 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 10%/Doanh thu 

2. Các giải pháp, hành động cần tập trung cho năm 2020: 

2.1. Đối với hoạt động kinh doanh: 

 Doanh thu từ hoạt động bán hàng của 07 chi nhánh là 360 tỷ đồng được phân bổ như 

sau: 

 Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu:   50 tỷ đồng 

 Doanh thu từ hoạt động nhập khẩu ủy thác:  40 tỷ đồng 

 Doanh thu từ nhóm khách hàng bao tiêu:  60 tỷ đồng 

* Về định hướng sản phẩm: Định hướng chung sẽ làm mới lại các dòng sản phẩm đông 

dược; Phát triển dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe; Xây dựng lộ trình làm mới các sản phẩm tân 

dược gắn với thương hiệu Danapha; Đẩy mạnh thử tương đương sinh học các sản phẩm dự kiến 

kinh doanh tốt; Lựa chọn các sản phẩm nhiều tiềm năng để lên kế hoạch xuất khẩu. Một số hoạt 

động cụ thể: 

 Lựa chọn 19 sản phẩm trọng tâm cho thị trường năm 2020 với doanh thu dự kiến của 

nhóm hàng này chiếm hơn 200 tỷ đồng. Phân chia sản phẩm thành các nhóm chuyên bán OTC, 

sản phẩm đấu thầu, kê toa ngoại trú,... 

Chi Nhánh Hà Nội V.Phúc T.Hóa P. BH  K.Hòa TP.HCM C.Thơ 

Ds khoán  

(tỷ đồng) 
70 25 50 45 40 75 55 
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 Phát triển nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên nền tảng nhóm sản phẩm đông dược 

gắn với thương hiệu Danapha, thực hiện các chương trình quảng cáo để thúc đẩy việc kinh doanh 

nhóm hàng này trên kênh OTC. 

 Làm mới nhóm sản phẩm chống cảm cúm: Cao dầu xoa, ống hít, dầu bi lăn và các sản 

phẩm giảm đau hạ sốt, thuốc xịt mũi, xịt họng,..., làm lại tên nhãn hàng và bao bì mới để kinh 

doanh nội địa cho nhóm hàng này. 

 Lựa chọn một số sản phẩm Đông dược (Dưỡng Tâm An Thần, Bài Thạch, Revmaton, 

Vixolis) có hiệu quả kinh doanh tốt để làm các sản phẩm trưởng, chạy các chương trình quảng 

cáo để thúc đẩy doanh thu.  

* Về hoạt động tiếp thị: Tập trung thực hiện các hội thảo nhóm nhỏ tại các khoa phòng 

bệnh viện; Hội thảo quy mô bệnh viện; Các hội nghị chuyên ngành toàn quốc; Tài trợ hoạt động 

nghiên cứu; Tài trợ các hoạt động của các KOLs,... 

- Đầu tư tối đa về đấu thầu để cố gắng mất càng ít càng tốt các thị trường truyền thống 

(Mảng ETC với các nhóm đông dược, thuốc tâm thần cổ điển). 

- Khai thác tối đa các sản phẩm còn lợi thế cạnh tranh nhóm BE. 

- Khai thác các thị trường ngách: Kê toa nhóm tâm thần thế hệ mới, phát triển mảng thuốc 

nhóm gây mê hồi sức. 

- Xây dựng các chương trình khuyến mãi, quảng cáo qua các kênh truyền thông nhằm gia 

tăng bán hàng qua kênh OTC các mặt hàng từng có thương hiệu và kinh doanh hiệu quả. 

- Khai thác các kênh bán hàng online, tăng tương tác trên nền tảng Internet đối với hoạt 

động bán hàng trực tuyến. 

* Một số các kiến nghị đối với hoạt động kinh doanh: 

- Đào tạo lại, tuyển chọn bổ sung gấp thêm nhân lực quản lý cấp Trưởng, Phó CN, Giám 

sát bán hàng (GSBH); 

- Bổ sung thêm nhân lực cho Phòng Marketing; 

- Có cơ chế riêng cho các chi nhánh được chủ động một phần trong kinh doanh; 

- Có cơ chế riêng cho việc kinh doanh dòng thực phẩm BVSK DanaphaLife vì đây là 

dòng sản phẩm được đầu tư nghiên cứu kỹ, có chất lượng tốt; 

- Trang bị phần mềm và app sử dụng trong quản lý khách hàng, nhân viên bán hàng và 

bán hàng; 
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- Tập trung đưa vào nghiên cứu thử BE thêm 3 sản phẩm mới trong năm nay (cùng với 3 

sản phẩm đang nghiên cứu); 

- Nghiên cứu tối ưu hóa giá thành sản phẩm. 

2.2. Đối với hoạt động sản xuất và kế hoạch sản xuất: 

- Duy trì 100% nguyên tắc GMP-WHO, đảm bảo tuân thủ đúng các SOP, QTSX đang 

được áp dụng.  

 - Thực hiện 100% lệnh sản xuất trong kỳ, giao hàng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng 

sản phẩm khi xuất xưởng 

 * Kế hoạch sản xuất năm 2020:  

Sản phẩm ĐVT 
Kế hoạch SX 

năm 2020 

Tổng sản lượng 
đã sản xuất 

2019 

Tỷ lệ % so với 
năm 2019 

Chuyền 1 (Viên, bột tân dược) Đvpl 406.860.000 402.747.890 101,02% 

Chuyền 2 ( Thuốc nước, cao 
dầu, dùng ngoài) + sản phẩm 
khác 

Đvpl 41.028.000 30.358.553 135,14% 

Chuyền Thuốc viên đông 
dược 

đvpl 149.780.000 119.181.926 125,67% 

Tổng cộng  597.668.000 552.288.369 108,22% 

 - Kế hoạch sản xuất năm 2020 tăng khoảng 10% so với năm 2019, bộ phận sản xuất sắp 

xếp tối ưu hóa sản xuất, thực hiện sản xuất dựa trên tiêu chí tiết kiệm, giảm chi phí và đảm bảo 

đáp ứng hàng hóa đúng tiến độ theo yêu cầu từ phòng Kế hoạch sản xuất.  

- Phấn đấu trong năm 2020 không có sản phẩm không phù hợp, sản phẩm lỗi có nguyên 

nhân do người lao động.   

  - Tuyển chọn các nhân lực có trình độ kỹ thuật tốt trong bộ phận sản xuất để đào tạo vận 

hành bổ sung nhân sự cho các thiết bị mới, thiết bị yêu cầu kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sản 

xuất khi cần. 

 - Tiếp tục đào tạo các nhân viên về các tiêu chuẩn GMP, quy trình quy phạm, nội quy, 

quy chế làm việc và kỷ luật, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,… 
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- Tiếp tục duy trì thực hiện 5S trong hoạt động ở tất cả các dây chuyền sản xuất,  tiến hành 

kiểm tra đánh giá định kỳ và đột xuất để khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo môi trường sản 

xuất luôn gọn gàng, sạch sẽ, hiệu quả và chuyên nghiệp. 

- Lập kế hoạch chiết xuất dự trữ một số dược liệu mang tính mùa vụ nhằm mang lại hiệu 

quả kinh tế tốt nhất. 

- Vai trò dự báo, dự trù hàng hóa của các chi nhánh/ phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 

cần phải tập trung và nâng cao hơn nữa nhằm hỗ trợ tốt cho việc chuẩn bị và cung ứng hàng hóa. 

- Xuất khẩu: Phối hợp các đơn vị để đăng ký lại sớm bao bì in Matrix Code cho thị trường 

Nga. 

2.3. Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển: 

- Trung tâm R&D đã xây dựng định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2022, theo đó, đối 

với việc nghiên cứu các sản phẩm mới sẽ phát triển dựa trên 02 nguyên tắc: (1) Sản phẩm phải 

có giá thành sản xuất thấp so với giá bán sản phẩm tương đương trên thị trường; (2) Ưu tiên chọn 

các thuốc đặc trị sắp hết bản quyền (patent). 

- Nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nghiên cứu triển khai nhóm thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe để rút ngắn thời gian đưa sản phẩm vào kinh doanh trong thời gian sớm nhất sau khi dây 

chuyền sản xuất được đầu tư. 

- Nhóm đông dược - nang mềm: Hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu 06 sản phẩm mới theo 

danh mục đã thống nhất; Triển khai hoạt động sản xuất các sản phẩm mới có số đăng ký/ hoặc 

công bố trong năm 2020; Hoàn thành nghiên cứu chuyển đổi công nghệ sấy cao vi sóng chân 

không và phối hợp với nhóm hồ sơ xin đăng ký thay đổi để đưa vào áp dụng; Hoàn thiện và ổn 

định quy trình sản xuất các sản phẩm tại nhà máy 2,... 

- Nhóm thuốc dạng rắn: Hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu 07 sản phẩm mới theo danh 

mục đã thống nhất; Triển khai hoạt động sản xuất các sản phẩm mới đã và sẽ có SĐK; Hoàn 

thiện 04 sản phẩm đủ điều kiện thử Tương đương sinh học năm 2020; Cải tiến công nghệ sản 

xuất dập thẳng và xát hạt khô cho từ 04 - 06 sản phẩm đang sản xuất tại nhà máy (Hoàn tất 

nghiên cứu bào chế và theo dõi ĐOĐ); Triển khai đưa thiết bị Roller Compactor vào sử dụng để 

sản xuất một số sản phẩm trong 2020; Hoàn thiện và ổn định QTSX các sản phẩm tại chuyền 

thuốc viên,... 

- Nhóm thuốc lỏng – cao dầu: Hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu 06 sản phẩm mới theo 

danh mục 2020 và các sản phẩm mới chuyển tiếp từ năm 2019; Triển khai hoạt động sản xuất 
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các sản phẩm mới đã và sẽ có SĐK;  Hoàn thiện và ổn định QTSX các sản phẩm tại các chuyền 

thuốc lỏng, cao, dầu, mỹ phẩm...  

- Nhóm Hồ sơ đăng ký và Cảnh giác dược: Hoàn thành 100% hồ sơ đăng ký sản phẩm 

mới theo chỉ tiêu kế hoạch bộ phận; Hoàn thành 100% hồ sơ đăng ký lại đến hạn hồ sơ xin gia 

hạn số đăng ký hết hiệu lực; Phối hợp các bộ phận tập trung bổ sung/ thay đổi HSĐK thuốc đáp 

ứng tiến độ yêu cầu; Duyệt hoàn thành 100% các mẫu nhãn, marquette phục vụ kịp sản xuất; Tra 

cứu, bảo hộ các nhãn hiệu mới phục vụ kế hoạch phát triển sản phẩm mới; Chú trọng công tác 

cảnh giác dược, thường xuyên theo dõi và cập nhật các báo cáo ADR thuốc trong quá trình lưu 

hành,... 

2.4. Đối với công tác chất lượng: 

- Hệ thống chất lượng tiếp tục giám sát, đảm bảo thực hiện GMP/ GSP/ GLP. Hoàn thiện 

hồ sơ và bảo vệ thanh tra định kỳ đối với:  

      + GDP tại kho thành phẩm NM1. 

      + GMP nhà máy 2 dự kiến vào Quý 1/2020.  

      + GMP Nga (dự kiến tháng 03/2020). 

- Tình hình sản xuất thực phẩm BVSK: Thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT và Ban TGĐ. 

- Rà soát độ ổn định của sản phẩm mới và đã sản xuất, không cho phép sản xuất các sản 

phẩm số đăng ký mới có nguy cơ về chất lượng. 

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, hạn chế tối đa sự cố trong sản 

xuất. 

- Phối hợp với Trung tâm R&D để thực hiện cải tiến chất lượng sản phẩm đã sản xuất. 

- Đảm bảo không có sản phẩm thu hồi vì chất lượng theo yêu cầu của cơ quan quản lý.  

- Thực hiện quản lý chất lượng bằng phần mềm BFO. 
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IV. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có 

quyền biểu quyết tại ngày 
31/12/2019 

1 Ông Nguyễn Quốc Thắng Chủ tịch HĐQT 26.12% 

2 Ông Nguyễn Đức Sơn Phó Chủ tịch HĐQT 0.57% 

3 Ông Phạm Khắc Hà Thành viên HĐQT 1.43% 

4 Ông Đinh Xuân Hấn Thành viên HĐQT  

5 Ông Lê Văn Sơn Thành viên HĐQT  

6 Ông Nguyễn Quang Trị Thành viên HĐQT 5.03% 

7 Ông Nguyễn Kim Phúc Thành viên HĐQT 0.44% 

 

2. Ban kiểm soát 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có 

quyền biểu quyết tại ngày 
31/12/2019 

1 Ông Nguyễn Hoàng Giang Trưởng Ban Kiểm soát 0.04% 

2 Ông Lê Thăng Bình Thành viên Ban Kiểm soát 0.05% 

3 Ông Nguyễn Văn Khái Thành viên Ban Kiểm soát  

 

b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát: 

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

1- Nhân sự Ban Kiểm soát 

Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 03 thành viên. Ngày 25/02/2020, ông Lê Thăng 

Bình đã nộp đơn từ nhiệm. Do vậy BKS hiện tại gồm 02 thành viên đương nhiệm. 
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2- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 

- Trong năm 2019, BKS DANAPHA đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát 

tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị 

(HĐQT), Tổng giám đốc (TGĐ) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 

với HĐQT, TGĐ điều hành và Cán bộ quản lý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019. 

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của 

pháp luật và Quy chế hoạt động của BKS. 

- Ban được cung cấp thông tin, các quyết định của HĐQT, Ban TGĐ về hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2019. BKS được mời tham dự các buổi họp của HĐQT trong năm 2019. 

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2019 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 

2019.  

- Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT cũng như Ban TGĐ nhằm đảm 

bảo mục tiêu vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động. 

3- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát năm 2019 

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức họp định kỳ sáu tháng 1 lần theo đúng quy định của 

pháp luật. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan 

đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát 

của BKS.  

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BĐH về 

các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp 

luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công 

ty. 

 

II/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DANAPHA: 

1- Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

1.1 Những việc đã triển khai được. 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nghiêm túc thực hiện một số các 

nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:  

- Các khoản lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối đúng theo số liệu mà Đại hội 

đồng cổ đông 2019 đã thông qua. 

- Phát hành thành công cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP (theo 

Nghị quyết cũ của ĐHĐCĐ 2018). 
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- Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2019: 

HĐQT đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để 

soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 2019. 

1.2 Những việc chưa triển khai được. 

Bên cạnh những việc đã triển khai được trong năm 2019, HĐQT và Ban Điều hành 

DANAPHA vẫn chưa thực hiện thành công một số nội dung theo NQ ĐHĐCĐ 1019: 

- Kết quả sản xuất kinh doanh không đạt theo kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ 

2019 thông qua  

- Chưa lưu ký chứng khoán tập trung theo đúng quy định của Pháp luật kịp trong năm 

2019. 

- Tại Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019, BKS đã đề cập đến nội dung đầu tư cho Nhà 

máy Dược phẩm Danapha tại khu Công nghệ Cao Đà Nẵng, tuy nhiên đến thời điểm 

hiện nay, Dự án vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định 

của pháp luật. Ban Kiểm soát xin đề cập nội dung này như sau: 

Trong năm 2018, Công ty đã bắt đầu triển khai những hạng mục đầu tiên cho dự án đầu 

tư Nhà máy Dược phẩm Danapha tại khu Công nghệ Cao Đà Nẵng. Công ty đã ký hợp đồng với 

một số đối tác: nhà tư vấn GMP; tư vấn xây dựng, nhà thầu xây dựng, đơn vị cung cấp máy móc 

thiết bị… Trong quá trình triển khai dự án; ký hợp đồng với các đối tác nhà thầu và triển khai 

sớm một số hạng mục như hiện trạng, Công ty còn thiếu một số cơ sở pháp lý quan trọng như 

Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền (Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ 

đông trong trường hợp nếu giá trị dự án lớn cần phải xin thông qua Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định). Trên khía cạnh pháp lý, việc triển khai dự án, ký kết hợp đồng với các nhà thầu, nhà 

tư vấn, mua sắm thiết bị máy móc … khi chưa thông qua các cấp có thẩm quyền theo quy định 

pháp luật là sai quy trình, không đúng với các quy định pháp lý và có thể gây ra những thiệt hại 

cho công ty trong tương lai.  Hiện tại, dự án đã được tạm dừng theo Quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

Đến hết năm 2019, Tổng số tiền đã chi vào Dự án cụ thể như sau: 

o Số tiền thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn GMP đã chi và đưa vào chi phí các năm 

trước: 5,3 tỷ đồng 

o Số tiền đã tạm ứng để mua máy móc thiết bị: 16,3 tỷ đồng 

o Số tiền chi trả cho nhà thầu xây dựng, chi khác: 43,4 tỷ đồng 

o  Số tiền ký quỹ tiền đất tại Khu CNC: 6,5 tỷ đồng 

Như vậy, tổng số tiền đã chi cho Dự án là 65 tỷ đồng chưa bao gồm 6,5 tỷ đồng đã chi đặt cọc để 

ký quỹ tiền đất tại Khu CNC. 
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2- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng 

Giám đốc và các cán bộ quản lý: 

Qua quá trình giám sát các hoạt động  của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài 

chính, BKS đánh giá như sau: 

- HĐQT, Ban TGĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. 

Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, 

nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua 

năm 2019. 

- Ban điều hành thực hiện chưa tốt công tác dự báo, dẫn đến việc lập kế hoạch kinh doanh 

quá cao và không sát tình hình thực tế, dẫn đến việc không thực hiện được kế hoạch đã đề 

ra, hiệu quả kinh doanh sụt giảm hơn so với những năm trước. 

- Kể từ sau khi có đoàn kiểm tra của UBCKNN, HĐQT, Ban TGĐ đã nghiêm túc tuân thủ 

các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. 

- Trong năm 2019, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến 

hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có 

liên quan. 

- Đối với cổ đông: Trong năm 2019, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay 

khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy 

định tại Điều lệ Công ty. 

3- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGĐ nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. 

Trong năm 2019, trong các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện 

tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. 

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban 

TGĐ đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá 

trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông. 

4- Báo cáo về nội dung khác 

Ngày 13/08/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 4902/UBCK-TT về xử phạt 

các vi phạm của Danapha cụ thể như sau: 

- Vi phạm quy định về niêm yết / đăng ký giao dịch và đưa chứng khoán vào giao dịch trên 

thị trường có tổ chức: 350.000.000 VND 

- Vi phạm quy định về báo cáo (chủ yếu là quá trình công bố thông tin không đúng thời 

hạn, công bố báo cáo tài chính, công bố các quyết định bổ nhiệm…): 70.000.000 VND 
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- Vi phạm về quản trị Công ty (bầu bà Hà Thị Phúc làm Thành viên Ban Kiểm soát không 

đúng quy định, HĐQT và BKS chưa họp đủ số lượng thời gian quy định tối thiểu theo 

quy định hiện hành…): 85.000.000 VND 

Tổng giá trị phạt: 505.000.000 VND (Năm trăm linh năm triệu đồng). 

Công ty đã tiến hành nộp phạt theo đúng quy định 

V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018 

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công  ty, BKS 

xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau: 

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực 

hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty. 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh 

doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công 

ty. 

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. 

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty. 

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS. 

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

 

 

3. Các giao dịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 

STT 
Mã cổ 
đông 

Tên cổ đông Chức vụ 
Số lượng 
CP bán 

Số lượng 
CP mua 

Ngày giao 
dịch 

1 DNP282 Dương Chí Toản 
Phó 
TGĐ 

4,000    29/05/2019 

2 DNP547 Lê Thăng Bình TV BKS     4,000  29/05/2019 

3 DNP520 
Công ty cổ phần Đầu tư và 
Thương mại Pharma Việt Nam 

Người 
liên quan 

69,330  
 

25/10/2019 

4 DNP571 Nguyễn Nhâm Quỳnh Anh 
Người 
liên quan 

  69,330  25/10/2019 
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STT 
Mã cổ 
đông 

Tên cổ đông Chức vụ 
Số lượng 
CP bán 

Số lượng 
CP mua 

Ngày giao 
dịch 

5 DNP531 Nguyễn Bình Ngọc Khuê 
Phó 
TGĐ 

  266,667  11/11/2019 

6 DNP531 Nguyễn Bình Ngọc Khuê 
Phó 
TGĐ 

    1,333  11/11/2019 

 

 

VI. Báo cáo tài chính 

 
Công ty Cổ phần Dược Danapha 

 
Báo cáo tài chính 

 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
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MỤC LỤC 
 
 
 Trang 
 
 
Thông tin chung 31 
 
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc  32 
  
Báo cáo kiểm toán độc lập 33 - 34 
 
Bảng cân đối kế toán 35 - 36 
 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 37 
 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 38 - 39 
 
Thuyết minh báo cáo tài chính 40 - 66 
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