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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

________________________ 

 

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2019 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 
 

Năm 2018 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ IV(2018-2022), nhiệm kỳ thứ 4 

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Tôi xin thay mặt Hội đồng 

quản trị trình bày với Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Dược Hà Tĩnh năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau: 

PHẦN I:  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 

 

I. VỀ NHÂN SỰ:  

1. Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu 

chọn gồm có 5 thành viên:  

1. Ông: Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT 

2. Ông: Lê Quốc Khánh – UV HĐQT 

3. Ông: Nguyễn Đăng Phát – UV HĐQT 

4. Ông: Võ Đức Nhân – UV HĐQT 

5. Ông: Đinh Văn Dũng – UV HĐQT 

2. Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu chọn 

gồm có 3 thành viên  

1. Bà: Nguyễn Thị Bích Xuân – Trưởng ban Kiểm soát 

2. Bà: Bùi Thị Hoa – UV Ban kiểm soát 

3. Ông: Lê Sỹ Tuấn – UV Ban kiểm soát 

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2018: 

1. Đánh giá chung:  

a. Thuận lợi: 

- Hội đồng quản trị có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp. Các 

thành viên HĐQT đồng thời cũng là Ban Tổng Giám đốc nên có sự thống nhất 

cao trong việc đề ra chiến lược phát triển của Công ty. Luôn luôn chỉ đạo sát sao 

kịp thời các Bộ phận, Chi nhánh triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh 

doanh từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm. 

- CBCNV Công ty có tinh thần đoàn kết, chịu khó, sáng tạo, nỗ lực vượt 

qua từng khó khăn thách thức trước thay đổi tình hình kinh tế xã hội. 
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- Ban lãnh đạo (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc) luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời. 

- Cơ sở vật chất cho sản xuất, kinh doanh được đầu tư mở mang. 

- Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, 

chính quyền địa phương. 

b. Khó khăn, thách thức: 

- Đầu nhiệm kỳ, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các loại 

chi phí đầu vào tăng như lương, BHXH, BHYT, BHTN,…. 

- Đấu thầu, cung ứng thuốc vào các cơ sở điều trị hiệu quả còn thấp, ảnh 

hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty. 

- Giá cả Nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến chi phí tăng nhiều. 

- Chính sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý dược liên tục thay đổi.  

- Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tự OTC và thị trường ETC. 

- Hệ thống bán hàng chưa được bao phủ rộng do thiếu nhân sự. 

2. Công tác tổ chức: 

- Cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của Công ty ngày càng được hoàn 

thiện theo hướng chuyên nghiệp.  

- Ban hành Quy chế quản trị của Công ty, quy định chức năng nhiệm vụ 

các Bộ phận, Chi nhánh. 

- Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý đúng người, đúng việc, đảm bảo công 

việc được thực thi hiệu quả theo hướng tinh gọn. Việc miễn nhiệm các chức 

danh cán bộ quản lý dựa trên hiệu quả công việc, đảm bảo công khai, dân chủ, 

không trái với các quy định theo hợp đồng lao động.  

- Sau đại hội nhiệm kỳ 4 năm 2018 - 2022, HĐQT đã bầu CTHĐQT và 

HĐQT đã bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, 10 

Giám đốc và 4 Phó Giám đốc Bộ phận, 13 Giám đốc Chi nhánh trực thuộc. 

- Tháng 7/2018 miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Chi nhánh 

Hồng Lĩnh. Sát nhập CN Hồng Lĩnh về Công ty. 

- Công tác tuyển dụng thực hiện đúng quy trình, đáp ứng đủ nhu cầu phát 

triển sản xuất kinh doanh. 

3. Kết quả đạt được trong năm 2018.  

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã triển khai kế 

hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đã xác định chiến 

lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Ban Tổng Giám đốc 

triển khai thực hiện.  

Năm 2018 HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt 

được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng 

và kế hoạch đã đề ra.  

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản như sau: 
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STT Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 

1 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 370 337 

Doanh thu hàng Hadiphar Tỷ đồng 235 252 

2 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 8,4 7,9 

3 Chi trả cổ tức % 10 10 

4 Nộp ngân sách Tỷ đồng 9,1 9,1 

 

Ban Điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc đã rất năng động, nỗ 

lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ 

đông giao; đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, góp phần không nhỏ 

vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.  

3.1.  Hoạt động kinh doanh: 

- HĐQT đã đề xuất các chiến lược, mục tiêu, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 

điều hành và các cấp quản lý tập trung cao cho công tác thị trường như xây dựng 

hệ thống, mạng lưới, nhân sự, các chương trình bán hàng, quảng cáo ... Trong 

năm qua, doanh thu không ngừng tăng trưởng ở mức cao, là đơn vị chủ lực phân 

phối thuốc trong toàn tỉnh, đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở điều trị 

trong tỉnh luôn giữ mức cao. 

- Đầu tư, chỉ đạo mở rộng mạng lưới phân phối thuốc trong phạm vi toàn 

quốc, vì vậy doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng mạnh, thương hiệu 

HADIPHAR ngày càng được khẳng định. Cơ sở vật chất, kho tàng, phương tiện 

vận tải,... tiếp tục đầu tư mở mang.  

3.2. Hoạt động sản xuất: 

- Hoạt động sản xuất là hướng chiến lược mang lại lợi ích lâu dài và bền 

vững của doanh nghiệp. Công tác đầu tư, nâng cấp cho hệ thống sản xuất được 

HĐQT luôn ưu tiên, chú trọng thường xuyên. 

- Thường xuyên bổ sung, nâng cấp máy móc phục vụ sản xuất theo hướng 

hiện đại hóa, tự động hóa nhằm giảm thiểu nhân công lao động thủ công. 

- Quan tâm hàng đầu cho công tác nghiên cứu phát triển, thu hút cán bộ 

làm công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư cho công tác đăng ký sản phẩm mới. 

Đã có nhiều sản phẩm Công ty sản xuất có thương hiệu đem lại giá trị cao. 

- Công nhân được đào tạo thường xuyên, đảm bảo quy trình sản xuất thực 

hiện đúng SOP. 

- Thực hiện nâng cấp thành công Iso theo phiên bản 9001:2015 và áp dụng 

thực tế vào công tác sản xuất, kinh doanh hàng ngày, cải thiện nâng cao hiệu quả 

công việc, chống lãng phí trong sản xuất và kinh doanh. 

3.3. Hoạt động tài chính: 

- HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, giám sát chặt chẽ việc 

chi tiêu, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kinh doanh có hiệu quả. 
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- Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng 

để huy động được nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh và đầu tư dài 

hạn. 

- Chỉ đạo thành công đợt phát hành 335.000 cổ phiếu ESOP, chi trả cổ tức 

năm 2017 bằng cổ phiếu.  

- Đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, việc chi tiêu theo định mức, dự trù, 

tiết kiệm.  

- Chi trả cổ tức đầy đủ, đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

- Đảm bảo chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và mọi quyền lợi cho 

người lao động. Nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng luật. Các chỉ tiêu Nộp 

ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước. 

3.4. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:  

- Năm 2018 khởi công công trình nhà quản lý chất lượng QA thuộc dự án 

Khu liên hợp sản xuất dược phẩm Hatipharco tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. 

- Đầu tư mua sắm đất cho CN HCM và CN Thanh Hóa. 

- Đầu tư sửa chữa văn phòng làm việc cho chi nhánh Hà Nội. 

- Triển khai trồng 11 ha dược liệu Kim Tiền Thảo, nghệ, mộc hoa trắng, mã 

đề, ích mẫu, xạ can, xích đồng nam. 

4. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị: 

- Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức được 8 cuộc họp lớn và một số cuộc 

họp nhỏ đột xuất để đưa ra các quyết sách trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, 

đầu tư, tài chính. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng Công ty từ nhiều 

năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, 

quản lý tài chính và đầu tư.  

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc thực hiện 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản 

trị, trong đó có Nghị quyết và Quyết định liên quan đến những vấn đề quan 

trọng của Công ty.  

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham 

gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành 

tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất 

trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết 

các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Ngoài hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng đã 

quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty. 

Lương của cán bộ nhân viên luôn được trả đầy đủ, điều kiện làm việc của cán bộ, 

công nhân viên luôn được quan tâm chu đáo.  
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- Ngoài ra, luôn tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, 

hoạt động từ thiện: ủng hộ Tết cho người nghèo, hỗ trợ gia đình CBCNV có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào lũ lụt, …  

5. Phối hợp hoạt động HĐQT-Ban Kiểm soát: 

HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất đều có sự tham gia của ban kiểm soát 

và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phối hợp chặt chẽ về các hoạt động kiểm tra, 

kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại phí, sử dụng vốn... 

HĐQT, Ban kiểm soát duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi 

ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.  

PHẦN II: 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 

 

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, HĐQT định hướng một số 

mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Tổng Doanh thu năm 2019 tăng trưởng từ 10 - 15%, năm 2019 đạt 380 tỷ 

đồng. 

 Trong đó doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng từ 15 - 20% hàng năm, 

năm 2019 đạt 300 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận hàng năm tăng bình quân trên 10%, trả cổ tức cho cổ đông từ 

10 – 15%/năm. 

- Có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty khi có 

yêu cầu cần thiết cho thị trường. 

- Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực. 

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ 

cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế 

phát triển. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:  

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh chính như sau để Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm. 

1. Về hoạt động kinh doanh:  

- Chỉ đạo Ban Điều hành duy trì và giữ vững thị trường hiện có, tăng cường 

tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Tăng 

cường công tác tiếp thị, bám sát nhu cầu thị trường, quảng bá sản phẩm. 

- Đầu tư xây dựng mở mang mạng lưới, hệ thống phân phối về chiều rộng 

lẫn chiều sâu trong cả nước, đặc biệt là thị trường trọng điểm phía Nam, Tây 

Nguyên, thị trường xuất khẩu. 
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- Đầu tư kho tàng, Chi nhánh, văn phòng đại diện, phương tiện vận tải,...để 

mở rộng hoạt động kinh doanh. 

- Xây dựng chiến lược Marketing chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo dựng được 

nhiều thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng. 

- Tập trung cao cho công tác đấu thầu trong tỉnh và ngoại tỉnh.  

- Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để khai thác làm 

phong phú thêm nguồn hàng. Phân phối chuyên nghiệp, nhiều kênh, nhiều chiều. 

- Xây dựng lại danh mục sản phẩm phù hợp với từng thị trường 

2. Về hoạt động sản xuất:   

- Sản xuất vẫn là chiến lược trọng tâm và lâu dài, Công ty tiếp tục đầu tư cơ 

sở vật chất, hệ thống nhà xưởng. 

- Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ nâng cao năng lực sản xuất theo hướng 

hiện đại hóa, tự động hóa. Đầu tư tài chính mua công nghệ, bản quyền những 

sản phẩm độc đáo, khác biệt để sản xuất những sản phẩm có giá trị, hiệu quả 

kinh tế lớn. Nghiên cứu liên doanh sản xuất với đối tác nước ngoài nhằm du 

nhập công nghệ, áp dụng kỹ năng quản trị hiện đại vào sản xuất. 

- Chú trọng, đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản 

phẩm mới để cho ra đời nhiều sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có hiệu 

quả kinh tế. Nâng cao, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm 

đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học. Đầu tư, nâng cao năng lực cho hệ 

thống kiểm tra chất lượng. 

3. Về hoạt động tài chính, đầu tư:  

- Tổ chức tốt hoạt động tài chính, minh bạch, hiệu quả. Đảm bảo phản ánh 

số liệu thống kê kịp thời cho công tác định hướng xây dựng kế hoạch. 

- Làm tốt công tác quản lý công nợ, giảm thiểu nợ xấu, hàng tồn kho, đảm 

bảo không để tình trạng nợ đọng, nợ xấu trong hoạt động kinh doanh.  

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, tính toán đúng lúc, đúng thời điểm cho các 

hoạt động mở rộng hệ thống mạng lưới phục vụ kinh doanh.  

- Định mức chi phí trong sản xuất, kinh doanh; định mức tiền lương, tiền 

công hợp lý. 

- Hoàn thiện đầu tư xây dựng nhà văn phòng của khối kỹ thuật và đưa vào 

làm việc năm 2019 tại khu công nghiệp Cẩm Vịnh với tổng trị giá khoảng 15 tỷ 

đồng. 

- Kế hoạch mua đất xây dựng các chi nhánh của Công ty khi có điều kiện: 

CN Hà Nội, CN Đà Nẵng.  

- Đầu tư xây dựng nhà cho Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm máy móc thiết bị, xe ô tô vận chuyển. 

- Phát hành cổ phiếu Esop 2019. 



7 

 

4. Về Quản trị Công ty:  

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh 

giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả.  

- Tiếp tục thu hút nhân sự giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có 

trình độ cao về làm việc. 

- Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để 

phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành;  

- Tiếp tục chỉ đạo định hướng chiến lược, bổ sung, hoàn thiện công tác 

quản trị nhằm năng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt các mục tiêu đề 

ra. 

5. Công tác hoạt động đoàn thể: 

- Tạo mọi điều kiện để các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động một cách có 

hiệu quả, thiết thực, góp vào thành công về hoạt động chuyên môn. 

- Các tổ chức, đoàn thể phấn đấu giữ vững các danh hiệu đạt được, thi đua 

gặt hái được nhiều thành tích, danh hiệu cao hơn. 

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện 

trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019, rât mong nhận được ý kiến 

đóng góp của các quý vị cổ đông.  

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.  

 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Hồng Phúc 

 

                             

 

 

 

 


