
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------- ---------------------- 
Hà Tĩnh, Ngày 12 tháng 07 năm 2022 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

                                  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh 

Mã chứng khoán: HDP 

Địa chỉ trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, P.Nam Hà , TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: (0239) 3 858 447                Fax: (0239) 3 856 821 

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Khánh – Tổng giám đốc 

Nội dung thông tin công bố: Ngày 02/07/2022, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã 
ban hành quyết định số 02/QĐHĐQT/NK4-2022 về việc thành lập Chi nhánh. 
Nội dung chi tiết như sau: 

Tên đầy đủ Chi nhánh Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh tại Nha Trang 

Cấp quản lý Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh 

Địa điểm Lô 09-STH24 Đường số 10, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, 
Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam. 

 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược 
Hà Tĩnh vào ngày 12/07/2022 tại đường dẫn http://hadiphar.vn.- Mục cổ đông. 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 
 
Nơi nhận: NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 
- Như trên; TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Lưu VT; 

 
 

LÊ QUỐC KHÁNH 
 

http://hadiphar.vn.-/


  
CÔNG TY CỔ PHẦN  

DƯỢC HÀ TĨNH 
                        
         Số: 02/QĐHĐQT/NK4-2022 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                        Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 07 năm 2022 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 02/07/2022 về việc đăng ký hoạt 
động chi nhánh của công ty.  

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1: Đăng ký hoạt động chi nhánh với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh: 

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 
PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH TẠI NHA TRANG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………… 

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có): …………………………………………………… 

2. Địa chỉ chi nhánh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Lô 09 – STH24 Đường số 
10, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I 

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Phước Hải 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: TP Nha Trang 

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa 

Điện thoại (nếu có):  ....................................................... Fax (nếu có):  .......................  

Email (nếu có):  .............................................................. Website (nếu có):  ................  

3. Ngành, nghề kinh doanh: 

STT TÊN NGÀNH MÃ 
NGÀNH 

Ngành nghề  
kinh doanh 

chính 



1  

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu 
thuốc chữa bệnh Sản xuất nguyên phụ liệu, sản xuất thuốc, hóa chất, 
dược liệu, thực phẩm dinh dưỡng, chất tẩy rửa dùng cho người. 

2100 X 

2  Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 
(bổ sung lần 9) 1101  

3  Sản xuất rượu vang 
(bổ sung lần 9) 1102  

4  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 
(bổ sung lần 9) chi tiết: sản xuất đồ uống không cồn 1104  

5  Bán buôn tổng hợp 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp 4690  

6  Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 
(bổ sung lần 2) Chi tiết: Bán lẻ nước uống tinh khiết, nước giải khát. 4723  

7  

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
Chi tiết: Bán lẻ và xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, hóa 
chất, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc, thực phẩm dinh dưỡng, 
chất tẩy rửa dùng cho người. Bản lẻ vawcxin, sinh phẩm y tế (bổ sung 
lần 1) 

4772 

 

8  
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 
Chi tiết: Xây dựng, thi công , lắp đặt các công trình, máy móc, thiết bị y 
tế và dược phẩm. 

4390 
 

9  Bán buôn đồ uống 
(bổ sung lần 9) 4633  

10  

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế: Bán buôn và xuất nhập 
khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, hóa chất, dược liệu, thực phẩm 
thuốc, thực phẩm dinh dưỡng, chất tẩy rửa dùng cho người, vật tư, trang 
thiết bị, dụng cụ y tế Bán buôn vawcxin, sinh phẩm y tế (bổ sung lần 1) 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. 

4649 

 

11  
Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phục hồi chức 
năng. Tư vấn thuốc và sức khỏe. 

8699 
 

12  
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê 
(bổ sung lần 3) chi tiết: Cho thuê văn phòng, tài sản trên đất. 

6810 
 

13  
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
(bổ sung lần 4) Chi tiết: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: 
Tư vấn giám sát, thi công các công trình lắp đặt, xây dựng máy móc 

7110 
 



thiêt bị y tế và dược phẩm. 

14  Bán buôn thực phẩm 
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 4632  

15  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659  

16  Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722  

17  Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079  

18  Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh 2023  

19  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức 
năng 3250  

 

4. Người đứng đầu chi nhánh:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): VÕ ANH TÀI                      Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 04/04/1985             Dân tộc: Kinh                         Quốc tịch: Việt Nam 

Số CMND: 225947882            Ngày cấp: 06/11/2018            Nơi cấp: Công an Khánh Hòa 

Địa chỉ thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Thửa 217 TBĐ Lô 6, Phú Thạnh 

Xã/Phường/Thị trấn: Vĩnh Thạnh 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Nha Trang 

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa 

Quốc gia: Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Thửa 217 TBĐ Lô 6, Phú Thạnh 

Xã/Phường/Thị trấn: Vĩnh Thạnh 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Nha Trang 

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa 

Quốc gia: Việt Nam 

 



 

Điều 2: Ông LÊ QUỐC KHÁNH có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

   
                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:                                   CHỦ TỊCH 
- Như điều 3; 
- Lưu. 
  

             
                             LÊ HỒNG PHÚC  

  

  
  

  



1BCÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
____________________ 

-------------- 
0BSố: 03/QĐHĐQT/NK4-2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                               ----------------------------_______________________ 

 
Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 07 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH  

V/v bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Nha Trang 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua 

tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 3 ngày 17/04/2020. 
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT thông qua ngày 02/07/2022 về việc đăng ký hoạt 

động chi nhánh của Công ty. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều I: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh 
tại Nha Trang đối với: 
Ông: Võ Anh Tài                  Giới tính: Nam 
Sinh ngày: 04/04/1985           Dân tộc: Kinh                 Quốc tịch: Việt Nam 
Địa chỉ thường trú: Thửa 217 TBĐ Lô 6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 
Số CMND: 225947882         Cấp ngày: 06/11/2018    Nơi cấp: Công an Khánh Hòa 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
Thời hạn 5 năm (Theo nhiệm kỳ của HĐQT) 
Thời gian kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2022. 
Mức lương được hưởng: Theo quy chế trả lương của Công ty 

Điều II: Các Bộ phận Tổ chức Nhân sự, Kế toán, đơn vị liên quan và cá nhân có tên 
tại Điều I căn cứ Quyết định thi hành. 
Điều III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 
- Như Điều II 
- Sở KHĐT để đăng ký thay đổi;                                                                
- Lưu TK HĐQT.                                                                                     

2BTM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

     
Lê Hồng Phúc 

 
















	
	QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

	
	QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

	
	QUYẾT ĐỊNH
	V/v bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Nha Trang
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	QUYẾT ĐỊNH
	Số: 03/QĐHĐQT/NK4-2022
	TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH


		2022-07-12T15:53:49+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH




