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Codupha

:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

CNĐKDN

:

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CBCNV
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Cán bộ công nhân viên
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:

Công ty Cổ phần
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:

Doanh thu thuần

ĐVT

:

Đơn vị tính

ĐHĐCĐ

:

Đại hội đồng cổ đông

ĐKĐC

:

Đăng ký đại chúng

HĐQT

:

Hội đồng quản trị
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:

Lợi nhuận sau thuế

TNHH

:

Trách nhiệm hữu hạn

TSCĐ

:

Tài sản cố định

TW

:

Trung ương

SXKD

:

Sản xuất kinh doanh

VCBS

:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam

VPĐD

:

Văn phòng đại diện
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I.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐẠI CHÚNG

1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1

Giới thiệu về tổ chức đăng ký đại chúng

Tên công ty

: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Tên tiếng Anh : CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOIN STOCK COMPANY
Tên viết tắt

: CODUPHA

Vốn điều lệ đăng ký: 182.700.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
Vốn điều lệ thực góp: 182.700.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trụ sở chính

:

Số 334 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại

:

(028) 38650834 – 38663569

Fax

:

(028) 38650750 – 38665840

Website

:

www.codupha.com.vn

Logo

:



Ngành nghề kinh doanh chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300483319 do Sở kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/08/2010, đăng ký thay đổi lần 9 ngày
04/01/2016 và Điều lệ công ty được thông qua ngày 22/12/2015, các ngành nghề kinh doanh
của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
-

Kinh doanh nguyên liệu ngành dược. Kinh doanh các mặt hàng: nguyên liệu, phụ liệu
để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì và các sản phẩm y tế khác, tinh dầu,
hương liệu; hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y
tế.

-

Bán buôn cao su. Sản xuất bao bì bằng gỗ.

-

Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động
thực vật.

-

Kinh doanh các mặt hàng: dược phẩm (tân dược, đông dược, dụng cụ y tế thông
thường, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh; bông băng, gạc, kính mát, kính thuốc; bán buôn
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đồ dùng khác dùng gia đình: dụng cụ y tế. Mua bán vắc xin, sinh phẩm y tế. Bán buôn
chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán buôn máy móc, thiết
bị, dụng cụ điện như: tủ lạnh, tủ cấp đông, máy giặt, máy sấy, điều hòa nhiệt độ, thiết
bị thông gió – làm lạnh, máy ion khử mùi, thiết bị lọc không khí.
-

Kinh doanh máy móc, thiết bị y tế và dược. Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ đo
lường; máy móc, thiết bị và phụ tùng điện, cơ – điện lạnh.

-

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ gia
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

-

Và một số ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



Địa bàn kinh doanh: Toàn quốc và xuất khẩu sang Lào, Korea.

1.2

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Dược phẩm Trung ương 2 được hình thành ngay sau ngày thống nhất đất nước
(30/04/1975) với tên gọi là Tổng kho y dược phẩm với chức năng và nhiệm vụ phân phối
thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và thiết bị y tế cho hệ thống phòng và
chữa bệnh khu vực miền Nam.
Năm 1976, Tổng kho y dược phẩm được tách thành hai công ty: Công ty thiết bị y tế và hóa
chất xét nghiệm; Công ty Dược phẩm cấp 1 có tên giao dịch là Codupha (viết tắt từ tiếng
Pháp: La Compagnie Du Pharmacetique) là một trong hai công ty dược phẩm nhà nước có
chức năng phân phối thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và thiết bị y tế cho
khu vực miền Nam.
Năm 1985, Công ty Dược phẩm cấp 1 đổi tên thành Công ty Dược Phẩm Trung ương 2 và
vẫn giữ nguyên tên giao dịch là Codupha.
Năm 1993, căn cứ Nghị định số 388 – HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng Bộ Y
tế ra quyết định số 409/BYT-QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty Dược phẩm
Trung ương 2 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam nay là Tổng Công ty Dược Việt
Nam (Vinapharm) dưới sự giám sát của Bộ Y tế. Codupha được cấp giấy phép nhập khẩu số
1.19.1.012 GP ngày 05/11/1993.
Năm 1994, Codupha thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Qua hơn 20 năm phát triển, đến nay chi
nhánh Codupha Hà Nội đã thực hiện việc cung cấp thuốc và các sản phẩm y tế tới hầu hết các
tỉnh thành miền Bắc.
Năm 1997, Codupha thành lập chi nhánh tại thành phố Cần Thơ. Hiện tại, chi nhánh Codupha
Cần Thơ đã cung cấp thuốc và các sản phẩm y tế cho hầu hết các tỉnh thành thuộc khu vực
đồng bằng Sông Cửu Long.
Năm 2002, Codupha thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt GMP WHO
tại nước CHDCND Lào.
Năm 2007, Codupha thành lập chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh ĐăkLăk để thực
hiện việc phân phối thuốc và các sản phẩm y tế cho các nhà thuốc và hệ thống bệnh viện
thuộc khu vực Tây Nguyên và miền Trung.
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Năm 2008, Codupha thành lập chi nhánh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để thực hiện việc
phân phối thuốc và các sản phẩm y tế cho các nhà thuốc và hệ thống bệnh viện khu vực Bắc
Trung Bộ.
Năm 2009, Codupha lần lượt thành lập thêm hai (02) chi nhánh tại Hải Phòng nhằm thực hiện
tốt việc phân phối các sản phẩm y tế tại khu vực Bắc Bộ và chi nhánh Quảng Ngãi mở rộng
phục vụ việc phân phối thuốc và các sản phẩm y tế tại khu vực miền Trung.
Năm 2010, căn cứ nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính Phủ về
việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà
nước làm chủ sở hữu, Công ty Dược Phẩm Trung ương 2 chính thức được đổi thành Công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Phẩm Trung ương 2 theo Quyết định 046/QĐ-TCT
ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Tổng Công ty Dược Việt Nam. Tên giao dịch vẫn là Codupha.
Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300483319 do Sở Kế hoạch
& Đầu tư cấp ngày 18/8/2010.
Năm 2012, Công ty thành lập văn phòng đại diện tại An Giang chuyên về thiết bị y tế và các
thiết bị khác.
Năm 2014 thành lập chi nhánh Codupha Miền Trung tại Đà Nẵng thay thế cho chi nhánh
Codupha Quảng Ngãi do hoạt động kém hiệu quả (được giải thể vào đầu năm 2014)..
Ngày 10/09/2015, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 đã tổ chức thành công
cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 2.696.950 cổ phần, số lượng cổ phần trúng
đấu giá là số lượng cổ phần đưa ra đấu giá (2.696.950 cổ phần), giá đấu thành công cao nhất
là 50.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành
công bình quân là 12.976 đồng.
Ngày 22/12/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ
phần.
Ngày 02/01/2016, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo giấy
CNĐKDN số 0300483319 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký
thay đổi lần thứ 8 ngày 02/01/2016, với mức vốn điều lệ là 182.700.000.000 đồng (Một trăm
tám mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng).
1.3

Quá trình tăng vốn của Công ty

Từ khi chuyển đổi hình thức hoạt động thành công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp số 0300483319 với vốn điều lệ là 182.700.000.000 đồng, đến nay Công ty chưa
tiến hành tăng vốn điều lệ lần nào và vốn điều lệ vẫn giữ nguyên ở mức 182.700.000.000
đồng.
2.

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua vào
ngày 22 tháng 12 năm 2015.
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Sơ đồ 1:

Sơ đồ tổ chức hiện tại của Công ty

Đại hội đồng cổ đông
Ban Kiểm soát
Hội đồng quản trị
Tổng Giám Đốc

Phó Tổng GĐ 2

Phó Tổng GĐ 1

P. TCKT

Tổ tổng hợp

Tổ công nợ

Chi nhánh
Cần Thơ
Call Center

Chứng từ

P. DVPP

Phó Tổng GĐ 3

P. TTBH

P. TCHC

Phó Tổng GĐ 4

TTPP DP
CODUPHA

P. KHO
VẬN

Tổ Tiếp thị và
Quản lý SP

Kiểm nhập

Tổ bán hàng ngoài
hệ thống điều trị

Kho
Chi nhánh
Miền Trung

Tổ nguyên liệu và
khai thác hàng nội

Tổ IT

Giao hàng

Đội xe

Tổ bán hàng trong hệ
thống điều trị

CODUPHALào

Tổ đấu thầu

Tổ XNK và khai thác
hàng ngoại
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Chi nhánh
Hà Nội

Chi nhánh
Vinh
Chi nhánh
Hải Phòng
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Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất
của Công ty.. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của
pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và thông qua định
hướng phát triển của Công ty.


Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết
định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông.
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành
viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với
số nhiệm kỳ không hạn chế.


Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng
giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ
đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan
đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông
hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính
xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của
hệ thống kiểm soát nội bộ.
Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại
với số nhiệm kỳ không hạn chế.


Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác
làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương thù lao, lợi ích và các điều
khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.
Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ
không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao
động. Tổng Giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.
Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông
về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi
được yêu cầu.


Các Phó Tổng Giám đốc:

Các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức hoặc ký Hợp
đồng. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký Hợp đồng với Phó Tổng Giám đốc không quá năm (05)
năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp Hợp đồng. Các Phó Tổng Giám đốc giúp Chủ
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tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo sự phân công và uỷ quyền. Việc uỷ quyền có
liên quan đến ký Hợp đồng hoặc sử dụng con dấu của Công ty đều phải thực hiện bằng văn
bản.


Kế toán trưởng

Kế toán trưởng Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký Hợp
đồng. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký Hợp đồng với Kế toán trưởng không quá năm (05) năm và
có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp Hợp đồng. Kế toán trưởng giúp Chủ tịch Hội đồng
quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của
Công ty. Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng theo Hợp đồng lao động đã ký kết và
quy định của pháp luật.


Phòng Tài chính – Kế toán

Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý tài chính, kế toán theo đúng
chế độ hiện hành của nhà nước; thực hiện công tác tài chính, công tác kế toán, thống kê, hạch
toán, thực hiện và giám sát việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc, quy định về quản lý tài
chính, kế toán theo đúng pháp luật của Nhà Nước.
Nhiệm vụ:
Thực hiện nhiệm vụ về công tác tài chính, kế toán theo đúng pháp luật hiện hành.
Xây dựng và hướng dẫn thực hiện tốt qui chế quản lý tài chính của công ty và các chi nhánh
trực thuộc.
Xác định và cân đối nguồn tài chính đảm bảo có đủ nguồn vốn hợp lý cho mọi hoạt động của
công ty.
Tổ chức và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán của Nhà nước quy
định và phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Thực hiện đầy đủ thuyết minh quyết toán
với các cơ quan thuế và cơ quan quản lý chuyên môn của Nhà nước.
Kiểm tra tính đúng đắn về pháp lý trên tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan đến tài chính,
kế toán của công ty và ngoài công ty.
Thẩm định các vấn đề có liên quan đến công tác tài chính.
Trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng chức năng có liên quan để xây dựng chiến lược về
hoạt động tài chính. Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu về kinh tế, tài
chính. Đánh giá phân tích, đề xuất các giải pháp hợp lý kịp thời nhằm đảm bảo cho mọi hoạt
động công ty có hiệu quả.
Trực tiếp quản lý công nợ, theo dõi và thu hồi công nợ. Xy dựng định mức công nợ và biện
pháp thu hồi công nợ.
Thống kê và báo cáo thống kê số liệu thu, chi theo quy định gửi Tổng Giám đốc, các Tổng
Phó Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan. Lập kế hoạch chi phí, trình duyệt, quản
lý chi phí và quyết toán toàn bộ chi phí Công ty. Tham mưu đề xuất với Tổng Giám đốc để
đảm bảo nguồn tài chính và chi phí hợp lý cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
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Tham gia với Phòng TCHC trong việc tổ chức đấu thầu, đấu giá mua sắm, xây dựng mới hoặc
sửa chữa có qui mô lớn hệ thống trang thiết bị làm việc, văn phòng Công ty.
Chịu trách nhiệm làm việc, giải quyết với các cơ quan liên quan những vấn đề về thuế, lệ
phí… trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty; phối hợp với Phòng TCHC, kiểm kê, đánh
giá khấu hao tài sản cố định của Công ty theo định kỳ.
Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn trong công tác thanh lý hợp đồng.
Lập các báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất.
Thống nhất quản lý chuẩn toàn bộ các biểu mẫu; chứng từ để áp dụng trong hoạt động kinh
doanh theo chế độ Nhà nước quy định.
Quản lý tốt các nguồn vốn của công ty, công nợ, các quỹ đầu tư phát triển, phúc lợi, khen
thưởng, dự phòng tài chính, dự phòng mất việc làm rõ ràng chính xác, đúng chế độ, chính
sách đã được Nhà Nước quy định.
Tham mưu cho Giám đốc trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, chủ trì phối hợp với các
phòng chức năng thực hiện các nội dung kiểm toán theo quy định.
Xây dựng, hướng dẫn thực hiện và theo dõi việc thực hiện qui chế khuyến mãi của công ty
theo đúng các qui định tài chính hiện hành.
Phối hợp với phòng Tiếp thị Bán hàng, phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu quản lý các
chương trình khuyến mãi theo đúng qui chế của công ty; xây dựng định mức tồn kho hợp lý.
Chủ động phổ biến đến các phòng, các chi nhánh, các cửa hàng, các đại lý của công ty những
văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng Tài chính Kế
toán.
Phối hợp với các phòng chức năng, các Chi nhánh, các đại lý, các Cửa hàng của công ty xây
dựng hoàn thiện và thực hiện tốt qui trình thao tác chuẩn trong các hoạt động GDP, GSP,
GPP, ISO,… nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.


Phòng Dịch vụ - Phân phối:

Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám đốc về chiến lược phân phối hàng hóa và dịch vụ,
quản trị kinh doanh.
Nhiệm vụ:
Quản trị kinh doanh: Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh và phối hợp trong việc thực
hiện.Thực hiện báo cáo theo quy định; Tổng hợp dữ liệu và báo cáo theo chỉ đạo của Tổng
Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền.
Công tác quản lý chứng xuất nhập khẩu hàng hóa: Theo dõi và quản lý hồ sơ, giấy phép
xuất nhập khẩu hàng hóa. Thực hiện nhiệm vụ nhận và xuất hàng tại các cửa khẩu phía Nam.
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Dịch vụ khách hàng, phân phối: Xây dựng và hoàn thiện bộ phận Call center đảm bảo tốt
việc chăm sóc khách hàng và thực hiện tốt việc bán hàng qua điện thoại; Phối hợp xây dựng
và thiết lập hệ thống phân phối hàng hóa bao gồm các chi nhánh, đại lý, cửa hàng của công ty;
Quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng mua bán trong nước, các hợp đồng gia
công, hợp đồng trúng thầu; Xuất hóa đơn bán hàng nhập khẩu và hàng mua trong nước; Phân
phối hàng hóa trực tiếp đến các cửa hàng bán buôn, bán lẻ của Công ty, các Trung tâm dược
phẩm của các quận trong thành phố.
Theo dõi chất lượng hàng hóa: Thực hiện việc gửi mẫu kiểm nghiệm một số nguyên liệu,
thành phẩm do công ty nhập khẩu hoặc phân phối; Theo dõi thông tin liên quan đến thuốc
kém chất lượng; Xây dựng và thực hiện qui trình xử lý hàng hóa không đủ tiêu chuẩn lưu
hành, thực hiện khiếu nại hàng hóa, xây dựng qui trình thu hồi thuốc; Phối hợp với phòng
Kho vận định kỳ kiểm tra chất lượng hàng hóa; kiểm tra việc thực hiện qui chế dược chính
đúng qui định hiện hành. Quản lý và điều động toàn bộ các phương tiện vận tải đảm bảo: An
toàn, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.


Phòng Tiếp thị - Bán hàng

Chức năng:
Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch tiếp thị bán
hàng.
Tổ chức thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu và tiếp thị, bán hàng.
Nhiệm vụ:
Xây dựng chiến lược kinh doanh dược phẩm, đề xuất các phương án và biện pháp thực hiện
có hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị.
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp thị, bán hàng: Nghiên cứu khảo sát, phân tích,
đánh giá về thị trường kinh doanh, xác định tiềm năng của thị trường và những tác động của
thị trường.
Tìm kiếm, khai thác và mở rộng thị trường kinh doanh.
Nắm vững thông tin về thị trường, sản phẩm, giá cả, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Xác định
và đề xuất giá bán hàng hóa; các chi phí tiếp thị bán hàng, hoa hồng, chiết khấu,… Tổ chức
huấn luyện nghiệp vụ marketing và bán hàng cho nhân viên bán hàng.
Đề xuất và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận trong kinh doanh của các bộ
phận trực thuộc.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu hàng hóa tại tuyến điều trị.
Nghiên cứu và triển khai công tác phát triển sản phẩm mới trong kinh doanh.


Phòng Tổ chức – Hành chính:

Chức năng:
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Phòng tổ chức hành chính có chức năng tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc trong các
lĩnh vực: công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo; công tác văn thư, lưu trữ;
công tác hành chính quản trị; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tài sản công ty, bảo vệ
trật tự an ninh quân sự tự vệ, phòng cháy chữa cháy; chế độ chính sách về an toàn, bảo hộ lao
động, vệ sinh lao động và các chế độ chính sách lao động khác theo quy định hiện hành của
Nhà nước; Quản lý tài sản, xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, kho tàng của Công ty; Quản
lý kinh doanh kho bãi; trang bị phương tiện làm việc, các công việc phục vụ khác cho hoạt
động sản xuất kinh doanh; thanh tra, kiểm tra; thi đua khen thưởng, kỷ luật; báo chí tuyên
truyền, quan hệ đối ngoại.
Phòng Tổ chức hành chính là đầu mối trực tiếp quan hệ với các cơ quan trong và ngoài Công
ty trong việc tiếp nhận và chuyển giao các tài liệu, văn bản liên quan đến các hoạt động của
Công ty.
Nhiệm vụ:
Công tác tổ chức – cán bộ: Tham mưu và thực hiện các quyết định của Tổng Giám đốc về
công tác tổ chức; công tác cán bộ; Quản lý, theo dõi toàn bộ hồ sơ người lao động trong cơ
quan; Thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong công tác đào tạo và đào tạo lại
về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, nhân viên thuộc Công ty; quy
định các tiêu chuẩn, chế độ đối với các cán bộ, nhân viên được đào tạo, đào tạo lại; theo dõi,
báo cáo việc thực hiện các quyết định của Giám đốc trong công tác này.
Công tác lao động tiền lương: Tham mưu và thực hiện công tác quản lý lao động, tiền lương
cho cán bộ, nhân viên của Công ty theo quy định hiện hành; Tham mưu và thực hiện các thủ
tục về các chế độ bảo hiểm; Xây dựng nội qui lao động theo quy định của pháp luật hiện hành
của Bộ Luật Lao động; Phổ biến, thực hiện các chủ trương chính sách, chế độ của nhà nước
có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; Chỉ đạo triển khai và kiểm tra công
tác quân sự tự vệ, phòng cháy chữa cháy trong cơ quan. Bảo vệ an toàn người và tài sản của
Công ty.
Công tác thi đua khen thưởng: Tham mưu trong việc xây dựng và thực hiện công tác thi đua
khen thưởng của công ty trên cơ sở quy định của Luật thi đua khen thưởng.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công
tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo chất lượng chính trị của đội ngũ cán bộ, nhân viên theo
qui định của Đảng.
Công tác hành chính quản trị: Tiếp nhận, đăng ký văn bản, tài liệu đến; trình và chuyển giao
văn bản đến các bộ phận theo ý kiến xử lý của Tổng Giám đốc công ty;Tiếp nhận, đăng ký,
nhân bản văn bản (theo nơi nhận) đối với các tài liệu đi. Kiểm tra (thể thức văn bản, thẩm
quyền ký văn bản), đóng dấu và phát hành ngay; Quản lý và sử dụng con dấu đóng dấu; Báo
cáo công tác văn thư theo quy định hiện hành.
Công tác lưu trữ: Lưu trữ toàn bộ “Công văn đến”, “Công văn đi”; Phối hợp với Văn thư và
các đơn vị thuộc Công ty xác định hồ sơ tài liệu cần thu thập lưu trữ, thực hiện thu thập hồ sơ
tài liệu lưu trữ; Báo cáo thống kê về công tác lưu trữ theo quy định.
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Công tác an toàn bảo hộ lao động: Thực hiện huấn luyện an toàn bảo hộ lao động cho người
lao động; Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và phối hợp kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao
động, bảo hộ lao động.


Phòng kho vận:

Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám đốc các công việc về: Xuất nhập, tồn trữ, quản lý và
bảo quản toàn bộ hàng hóa của công ty theo tiêu chuẩn GSP.
Nhiệm vụ:
Nhận chứng từ, hóa đơn từ phòng Kinh doanh và các công ty, xí nghiệp để thực hiện xuất,
nhập, tồn trữ, bảo quản toàn hàng hóa của công ty đảm bảo.
Thực hiện báo cáo hàng tháng số lượng hàng cận hạn, chậm luân chuyển gửi Ban Tổng Giám
đốc và các phòng liên quan.
Thống kê hàng xử lý gửi phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Ban Tổng Giám đốc.
Xây dựng và thực hiện các hợp đồng thuê dịch vụ bốc xếp.
Quản lý và bảo vệ an toàn về: Người, hàng hoá, nhà kho, các phương tiện phục vụ cho công
tác phòng cháy chữa cháy, bảo quản và quản lý hàng hoá trong kho.
Phối hợp với các phòng chức năng, các Chi nhánh, các đại lý, các Cửa hàng của Công ty xây
dựng hoàn thiện và thực hiện tốt qui trình thao tác chuẩn trong các hoạt động GDP, GSP,
GPP, ISO,… nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao.


Các chi nhánh, văn phòng đại diện:

Công ty thành lập chi nhánh Codupha Miền Trung thay thế chi nhánh Codupha Quảng Ngãi
và tổng số vẫn có 06 chi nhánh đang hoạt động và một văn phòng đại diện gồm:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Hà Nội
-

Số ĐKKD: 0300483319 - 008 cấp lần đầu ngày 21/6/2006, thay đổi lần 11 ngày
14/11/2016.

-

Địa chỉ: 16ÔC2/NO Khu Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

-

Điện thoại: (04) 35406068

-

Fax: (04) 38584368-385588246

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Hải Phòng
-

Số ĐKKD: 0300483319 - 014 cấp lần đầu ngày 02/6/2009, thay đổi lần 3 ngày
10/10/2011.

-

Địa chỉ: 142 Lê Lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng.

-

Điện thoại: (0225) 3569367

-

Fax: (0225) 3569575

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Thành phố Vinh
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-

Số ĐKKD: 0300483319 - 012 cấp lần đầu ngày 7/11/2007. thay đổi lần thứ 4 ngày
15//01/2016.

-

Địa chỉ: 182 Thăng Long, Xóm 14, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

-

Điện thoại: 0238 3 595 277

-

Fax: 0238 3 595 278

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Miền Trung
-

Số ĐKKD: 0300483319 - 016 cấp lần đầu ngày 05/06/2014, thay đổi lần 1 ngày
15/01/2016.

-

Địa chỉ:120 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê tây, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

-

Điện thoại: 0236.3759456 – 0236.3759468; 0236.3759455

-

Fax: 0236.3759125

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Tây Nguyên
-

Số ĐKKD: 0300483319 - 011 cấp lần đầu ngày 27/9/2010, thay đổi lần 25 ngày
21/1/2016.

-

Địa chỉ: 74/20 Nguyễn Khuyến, P.Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

-

Điện thoại: (0500) 3843446

-

Fax: (0500) 3843447

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Cần Thơ
-

Số ĐKKD: 0300483319 - 009 cấp lần đầu ngày 10/9/2010, thay đổi lần 03 ngày
12/04/2016.

-

Địa chỉ: 132 A Nguyễn Văn Cừ nối dài, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

-

Điện thoại: 0292.3899099

-

Fax: 0292.3899011

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha An Giang
-

Số ĐKKD: 0300483319 - 015 cấp lần đầu ngày 14/09/2012.

-

Địa chỉ: 57 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

-

Số điện thoại: (076) 3955909

-

Fax: (076) 3856222

3.

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ
đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

3.1

Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/07/2017 như sau:
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Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty tại ngày 07/07/2017

Bảng 1:
STT

Số lượng
cổ đông

Họ và tên

I

Cổ đông trong nước

1

Tỷ lệ % trên
vốn điều lệ
thực góp

Số lượng
cổ phần

404

18.249.000

99.88%

Tổ chức

4

16.584.300

90.77%

2

Cá nhân

400

1.664.700

9.11%

II

Cổ đông nước ngoài

0

0

0

III

Cổ phiếu quỹ

1

21.000

0.12%

18.270.000

100,00

Tổng cộng
Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 07/07/2017

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

3.2

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại ngày 07/07/2017
STT

Tên cổ đông

Số
CMND/ĐKKD

Địa chỉ

1

Tổng Công ty Dược
Việt Nam – CTCP

0100109385

12 Ngô Tất
Tố,
Văn
Miếu, Đống
Đa, Hà Nội

12.122.500

66,35%

2

CTCP Dược phẩm
Bến Tre

1300382591

Số
6A3
Quốc lộ 60,
P. Phú Tân,
Tp.Bến Tre

4.226.950

23,14%

16.349.450

89.49%

Tổng cộng

Số cổ phần
sở hữu (cp)

Tỷ lệ sở
hữu (%)

Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 07/07/2017
Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

3.3

Không có.
4.

Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công
ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm
quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty

4.1

Danh sách công ty mẹ

Tại ngày 31/12/2016, Công ty cố 01 (một) công ty mẹ, thông tin chi tiết như sau:
-

Tên công ty: Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP

-

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

-

Số điện thoại: (84.4) 3844 3151

Fax: (84.4) 3844 3665
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-

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0100109385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành
phố Hà Nội cấp ngày 27/1/2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 08/12/2016

-

Vốn điều lệ đăng ký: 2.370.000.000.000 đồng ( Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

-

Vốn điều lệ thực góp: 2.370.000.000.000 đồng ( Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

-

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng,
thiết bị y tế; Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược…

-

Tỷ lệ góp vốn thực tế của Tổng Công ty Dược Việt Nam CTCP tại Công ty Cổ phần
Dược phẩm Trung ương Codupha: 12.122.500 cổ phần, tương ứng chiếm 66,35% vốn
điều lệ của Codupha.

4.2

Danh sách công ty con

Tại ngày 31/12/2016, Công ty cố 01 (một) công ty con, thông tin chi tiết như sau:
-

Tên Công ty: Công ty TNHH Dược phẩm Codupha Lào

-

Địa chỉ: 253 đường Vieng Chaleun, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane, Lào

-

Số điện thoại: 00856.021454022

-

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 053-04 Bộ KHĐT Lào cấp ngày 31/05/2004

-

Vốn điều lệ đăng ký: 900.000 USD (tương đương 21.115.000.000 đồng)

-

Vốn điều lệ thực góp: 843.300 USD (tương đương 18.847.755.000 đồng)

-

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất thuốc và kinh doanh dược phẩm.

-

Tỷ lệ góp vốn thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Công ty
TNHH Dược phẩm Codupha Lào đến 31/12/2016 là: 843.300 USD, tương ứng chiếm
93,7% vốn điều lệ của Công ty TNHH Dược phẩm Codupha Lào.

5.

Hoạt động kinh doanh

5.1

Doanh thu theo lĩnh vực hoạt động

Số fax: 00856.021262335

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty như sau:
-

Trực tiếp nhập khẩu thuốc thành phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng,
sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nguyên liệu, thiết bị vật tư y tế.

-

Phân phối trực tiếp đến các bệnh viện, trung tâm y tế, nhà thuốc, công ty dược ở tất cả
các tỉnh thành trong toàn quốc.

-

Dự trữ thuốc quốc gia và chương trình thuốc có kiểm soát và đảm bảo cung cấp đầy
đủ các loại thuốc phòng và chữa bệnh trong mọi hoàn cảnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Công ty thực hiện nhập thuốc từ các đối tác uy tín trong và ngoài nước. nên tỷ trọng chi phí
giá vốn hàng bán so với doanh thu thuần cao và Công ty cũng chịu rủi ro của việc khó chủ
động được chi phí này do phụ thuộc vào sự tăng giảm giá của khách hàng.
Cơ cấu doanh thu của Công ty trong 2 năm gần nhất như sau:
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Bảng 3:

Cơ cấu doanh thu thuần theo lĩnh vực hoạt động của Công ty
ĐVT: triệu đồng
Từ 01/01/2015 –
01/01/2016

Từ 02/01//2016 –
31/12/2016

Stt

Nhóm
dịch vụ

1

Doanh thu
bán hàng
hóa

2.952.219

98,98

2

Doanh thu
cung cấp
dịch vụ

30.469

Tổng cộng

2.982.688

Tỷ
trọng/T
DT
(%)

Giá trị
(triệu
đồng)

Từ 01/01/2017 –
31/03/2017

Tỷ
trọng/TD
T
(%)

Giá trị
(triệu đồng)

Tỷ
trọng/TDT
(%)

3.173.299

99,27

808.601

99,43

1,02

23.377

0,73

4.619

0,57

100,00

3.196.676

100,00

813.220

100,00

Giá trị
(triệu
đồng)

Nguồn: BCTC đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 và BCTC Quý 1
năm 2017 do Codupha lập
5.2

Chi phí hoạt động

Tổng hợp chi phí và tỷ trọng chi phí trên doanh thu thuần của Công ty trong 2 năm gần nhất
như sau:
Bảng 4:

Chi phí hoạt động chính
ĐVT: triệu đồng
Từ 01/01/2015 –
01/01/2016

STT

1
2
3

4

5

Chỉ tiêu

Doanh thu
thuần
Giá vốn
hàng bán
Chi phí tài
chính
Chi phí bán
hàng
Chi phí
quản lý
doanh
nghiệp
Chi phí
khác

Giá trị
(triệu
đồng)

Tỷ
trọng/
DTT (%)

2.982.688

Từ 02/01/2016 –
31/12/2016
Giá trị
(triệu
đồng)

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

3.196.676

Từ 01/01/2017 –
31/03/2017
Giá trị
(triệu
đồng)

Tỷ
trọng/
DTT (%)

791.624

2.782.726

93,30%

2.995.952

93,72%

752.283

95,03%

60.088

2,01%

43.899

1,37%

25.659

3,24%

110.002

3,69%

116.930

3,66%

2.010

0,25%

55.296

1,85%

27.207

0,85%

11.312

1,43%

700

0,02%

3.240

0,10%

361

0,05%
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Tổng cộng

3.008.812

100,88%

3.187.228

99,70%

791.624

100,00%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 và BCTC Quý 1
năm 2017 do Codupha lập
6.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

6.1

Hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Bảng 5:

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh
ĐVT: triệu đồng
% tăng
giảm

Từ 01/01/2015
– 01/01/2016

Từ 02/01/2016
– 31/12/2016

1.728.363

1.826.540

5,68%

2.074.033

2. Vốn chủ sở hữu

194.684

186.969

-3,96%

193.340

3. Doanh thu thuần

2.982.688

3.196.676

7,17%

806.437

443

26.406

5860,72%

7.964

5. Lợi nhuận khác

15.428

1.127

-92,70%

-1

6. Lợi nhuận trước thuế

15.871

27.533

73,48%

7.963

7. Lợi nhuận sau thuế

12.258

21.539

75,71%

6.371

-

10.234

-

10.582

59,38%

-

Chỉ tiêu
1. Tổng giá trị tài sản

4. Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh

8.Giá trị sổ sách (đồng/cổ
phiếu)
9.Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ
tức (%)

Từ 01/01/2017
– 31/03/2017

Nguồn: BCTC đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 và BCTC Quý 1
năm 2017 do Codupha lập
Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 và BCTC
Quý 1 năm 2017 do Codupha lập được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và
Định giá Việt Nam (VAE) nêu ý kiến về “Vấn đề cần nhấn mạnh“. Ở đây, Công ty xin nêu
lại nguyên văn ý kiến cảu đơn vị kiểm toán như sau:
“Vấn đề cần nhấn mạnh
Công ty chưa thực hiện việc hợp nhất kinh doanh khoản đầu tư vào các đơn vị mà Công ty
nắm quyền kiểm soát. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào liên quan đến khoản đầu tư này cũng
ảnh hưởng đến báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ kế toán từ 02/01/2016 đến 31/12/2016 của
Công ty“.
6.2

Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong thời gian qua

Thuận lợi
Công ty nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo của Tổng Công ty
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Dược Việt Nam.
Các chính sách đổi mới của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư, tín dụng ngày càng
thông thoáng tạo điều kiện cho Công ty đầu tư nâng cao năng lực về vốn và thiết bị, đổi mới
công nghệ, tăng cạnh tranh.
Với những kinh nghiệm đã được tích lũy trong nhiều năm, Công ty ngày càng khẳng định khả
năng của mình. Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh này để thiết lập và giữ vững mối quan
hệ tốt với các khách hàng.
Công ty đã thiết lập được mối quan hệ, gắn bó lâu dài với các khách hàng truyền thống, mối
quan hệ hợp tác với các tổ chức tín dụng và ngân hàng.
Cán bộ, công nhân viên Công ty hiện nay đã trưởng thành, đủ năng lực cũng như kinh nghiệm
để đưa hoạt động của Công ty đi lên, đảm bảo kế hoạch đề ra.
Khó khăn
Khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị - xã hội, biến đổi khí hậu trên thế giới vẫn là nhân tố
gây bất ổn, khó lường. Quá trình tái cấu trúc các nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài
chính toàn cầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học, công nghệ và
sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Nền kinh tế thế giới dự báo sẽ có phục hồi nhưng
rất chậm chạp, bên cạnh đó còn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Tăng trưởng
kinh tế Việt Nam được dự báo có sự phục hồi nhưng chưa bền vững.
Nguồn vốn kinh doanh chưa tương xứng quy mô hoạt động và đặc thù kinh doanh, mức vốn
còn khá hạn chế, phần lớn là đi vay. Công ty cần mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả
kinh doanh nhưng Công ty gặp nhiều khó khăn, còn sử dụng vốn vay tương đối nhiều.
Trụ sở chính hiện tại đã có Quyết định di dời cần triển khai dự án đầu tư trụ sở chính tại địa
điểm mới, đây cũng là khó khăn khá lớn đối với Công ty khi mới đi vào hoạt động theo mô
hình công ty cổ phần.
Giá các mặt hàng đầu vào có xu hướng tăng dẫn tới chi phí ngày càng tăng cao làm giảm hiệu
quả hoạt động của Công ty.
Thủ tục xin cấp số visa còn chậm nên ảnh hưởng rất lớn nguồn đầu vào của công ty. Mặc
khác chính sách giá thầu vào bệnh viện ngày càng giảm.
Dù có hệ thống phân phối rộng nhưng hoạt động phân phối của Công ty còn gặp rất nhiều khó
khăn do nguồn hàng cung ứng không ổn định.
Chính sách người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam đã được triển khai trong toàn ngành
y tế trong khi đó Codupha không có nhà máy chế biến để chủ động nguồn hàng.
Tổ chức quản lý doanh nghiệp và áp dụng công nghệ mới để tăng cường sức cạnh tranh, tiết
kiệm chi phí của Codupha trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế còn nhiều hạn chế.
Công ty không có được những nhóm mặt hàng độc quyền, sản phẩm độc quyền cũng như
chưa có nhà máy sản xuất.
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7.

Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1

Vị thế của Công ty trong ngành

Codupha là Công ty trực thuộc Tổng Công ty dược Việt Nam, Bộ Y tế, được sự ủng hộ trong
toàn ngành y tế, chính quyền từ trung ương đến địa phương.
Là một trong 06 công ty dược phẩm được Nhà nước, Bộ Y tế giao đảm trách Chương trình dự
trữ, Dự trữ và lưu thông thuốc quốc gia, các thuốc cần kiểm soát đặc biệt.
Hệ thống kho thuốc đạt tiêu chuẩn GSP, được trang bị dây chuyền bảo quản lạnh. Hệ thống
phương tiện giao hàng chuẩn GDP. Hệ thông quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 90012008.
Độ bao phủ rộng khắp toàn quốc với hệ thống chi nhánh, trung tâm phân phối, kho thuốc, tiếp
thị và bán hàng. Trung tâm thương mại dược phẩm ở quy mô quốc gia.
7.2

Triển vọng phát triển của ngành

Hiện tại các sản phẩm Công ty thực hiện phân phối có mặt ở trên 63 tỉnh thành trên cả nước,
doanh thu đứng thứ 5 trong số các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước. Đặc biệt, thuốc
của Công ty phân phối đã có mặt tại phần lớn các cơ sở điều trị, bao gồm cả các bệnh viện lớn
có thói quen sử dụng thuốc tân dược chủ đạo.
Thị trường dược phẩm Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với khoảng 90 triệu dân, tốc
độ tăng trưởng kinh tế đạt trên dưới 8%/năm và nhu cầu sử dụng thuốc và chăm sóc sức khỏe
ngày càng tăng. Công nghiệp dược Việt Nam đang có cơ hội rất lớn bởi thị trường dược phẩm
trong nước là thị trường tăng trưởng mạnh nhất khu vực châu Á. Được biết, thị trường dược
phẩm Việt Nam có giá trị 4.2 tỷ USD tính đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn
2010-2015 là 17-20% và đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng của thị trường sẽ cao hơn 17%.
Tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người là 40 USD.
Trong những năm qua, ngành dược đang từng bước chuyển mình với những đầu tư về dây
chuyền công nghệ và những đổi mới trong quy hoạch phát triển.
Bên cạnh đó, chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào công nghiệp dược Việt Nam cũng
đang đi theo hướng khuyến khích đầu tư, chuyển giao công nghệ trong sản xuất dược phẩm,
vacxin, hóa dược và kháng sinh... Luật dược sửa đổi 2016 cũng có nhiều chính sách mới của
nhà nước với nhiều ưu đãi đầu tư sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc thiết yếu,
thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin. Chính phủ cũng đang có nhiều ưu đãi trong nghiên
cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới.
Với dự báo về tốc độ tăng trưởng của ngành dược nói chung và ngành đông dược nói riêng
trong những năm tới, và định hướng phát triển ngành của các cơ quan quản lý, có thể nhận
thấy rằng triển vọng phát triển của ngành dược là rất khả quan.
Tuy nhiên, ngành dược Việt Nam vẫn gặp một số yếu tố bất lợi như:
-

Cạnh tranh tăng: Do (1) tăng sản lượng thuốc nhập khẩu vào Việt Nam khi các hiệp
định thương mại tự do TPP,FTA Việt Nam – EU có hiệu lực. Theo đó, thuế suất nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
khẩu dược phẩm giảm từ mức trung bình là 2,5% về 0%. (2) tăng vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài trong lĩnh vực dược phẩm. Khi các chính sách về đầu tư trực tiếp nước
ngoài vào công nghiệp dược được đẩy mạnh, các hiệp đinh thương mại tự do được
thông qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong lĩnh vực dược phẩm sẽ tăng
và làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
-

Hệ thống phân phối trong ngành dược của Việt Nam nói chung còn chưa hiện đại như
các nước trên thế giới. Công nghệ tiếp thị còn chưa được chú trọng phát triển.
Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty

7.3

Codupha nhận thức được tiềm năng và triển vọng phát triển của doanh nghiệp đã đề ra và
đang trong quá trình thực hiện những định hướng then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh, gia tăng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.
Về cơ bản định hướng phát triển Công ty phù hợp với phát triển của ngành, điều này tạo điều
kiện tốt nhất cho Công ty có cơ hội phát triển và nhận được nhiều sự hỗ trợ nhiều mặt từ phía
nhà nước, nhất là hỗ trợ chuyên môn, vật chất cho các dự án phát triển sản phẩm mới, dự án
phát triển thị trường trong và ngoài nước.
Những chính sách quan tâm kịp thời và phù hợp của Nhà nước đối với ngành cùng với tiềm
năng phát triển của xã hội sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các công
ty hoạt động trong ngành nói chung và Công ty nói riêng.
8.

Chính sách đối với người lao động

8.1

Số lượng người lao động trong công ty

Tính đến thời điểm 22/05/2017, tổng số lao động của Công ty là người,với cơ cấu phân theo:
giới tính và trình độ chuyên môn được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 6:

Cơ cấu lao động tại ngày 22/05/2017
Trình độ

Stt
I

Số người

Phân theo giới tính

Tỷ lệ (%)

485

100,00

1 Nam

292

60,21

2 Nữ

193

39,79

II Phân theo trình độ chuyên môn

485

100,00

11

2,27

160

32,99

3 Trình độ cao đẳng

13

2,68

4 Trình độ trung học

200

41,24

94

19,38

7

1,44

1 Trên đại học
2 Trình độ đại học

5 Lao động có chứng chỉ nghề
6 Lao động phổ thông
Nguồn: Codupha
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8.2

Chính sách tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng



Chính sách tuyển dụng

Sau khi chuyển sang công ty cổ phần, Công ty dự kiến mở rộng phát triển các lĩnh vực kinh
doanh của mình, do đó sẽ cần thêm rất nhiều nhân sự mới có đủ trình độ nghiệp vụ cao.
Thấy trước được yêu cầu này Công ty đã lên kế hoạch tuyển dụng với nguyên tắc tuyển dụng
theo Quy chế Tuyển dụng lao động của Công ty để tuyển được nhân sự phù hợp với định
hướng và nhu cầu phát triển của Công ty.
Đối tượng được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, sức khỏe, đúng ngành
nghề đã được đào tạo. Trong quá trình tuyển dụng ưu tiên cho con em cán bộ, công nhân viên
Công ty trong ngành nếu đúng chuyên ngành cần tuyển dụng. Ưu tiên những đối tượng có
thành tích học tập xuất sắc tại các nơi đào tạo, trường đại học…và có năng lực công tác tốt.
Cơ cấu, tổ chức bộ máy Công ty sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần
sẽ đảm bảo một số nguyên tắc sau:



-

Tận dụng tối đa nguồn lao động của Công ty tại thời điểm cổ phần hoá, trên tinh thần
tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và định hướng hoạt động trong tương lai của
Công ty.

-

Luôn có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn và
khả năng quản lý để tạo nguồn nhân lực kế thừa cho đội ngũ quản trị của Công ty.

-

Có chính sách thu hút nguồn nhân lực hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện làm việc
thông thoáng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp với những đặc trưng riêng, tạo sự gắn
kết trong nhân viên và giữa nhân viên với Công ty.

-

Xây dựng chính sách lương thưởng dựa trên năng lực và trình độ của cán bộ nhân
viên, nhằm đảm bảo phân phối thu nhập một cách hợp lý, xứng đáng với sự đóng góp
của mỗi cá nhân, tạo động lực để mọi thành viên trong Công ty có sự phấn đấu, nỗ lực
để đạt được những thành quả lớn hơn.

-

Song song với việc sắp xếp và củng cố lao động, công tác đào tạo và việc tuyển dụng
mới cũng được ban lãnh đạo Công ty rất chú trọng. Hoạt động này nhằm bố trí sắp xếp
lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu quả một cách triệt
để nguồn nhân lực của Công ty.
Chính sách đào tạo

Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của Công ty, Công ty
đã đặt ra chính sách đào tạo nhân sự, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân lao động ra sức học
tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình
độ quản lý, nâng cao tay nghề, lý luận nhận thức, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội nói
chung và Công ty nói riêng.


Chính sách lương- thưởng
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Công tác tổ chức cán bộ và chính sách đãi ngộ người lao động của Công ty luôn được quan
tâm hàng đầu, Công ty luôn chú trọng tới việc rà soát và điều chỉnh với mục tiêu phù hợp cho
nhu cầu sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ, đảm bảo mức thu nhập ổn định và ngày càng
nâng cao cho cán bộ công nhân viên. Căn cứ chức danh công việc, trình độ chuyên môn kỹ
thuật, thời gian công tác người lao động được xếp hệ số lương theo hệ thống thang bảng
lương của Công ty. Trên cơ sở hệ số căn cứ thang bảng lương cũ với mức lương hiện trả để áp
dụng nhóm mức lương của từng thang lương mới đảm bảo trung thực, công bằng, hợp lý và
được thông qua Hội đồng tiền lương và Công đoàn Công ty.
Bảng 7:

Mức lương bình quân qua các năm
Năm 2015

Chỉ tiêu
Mức lương bình quân (đồng/người/tháng)

Năm 2016

10.500.000

10.300.000

Nguồn: Công ty



Chính sách thưởng

Hằng năm Công ty đều trích thưởng từ Quỹ phúc lợi nhằm hỗ trợ về vật chất và động viên
tinh thần cho CBCNV nghỉ chế độ nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, khuyến khích
CBCNV phát huy tính chủ động, sáng tạo nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, hoàn thành
kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ngoài ra, tùy tình hình đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh từng giai đoạn, Tổng Giám
đốc công ty thỏa thuận với đại diện Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức phát động
phong trào thi đua nội bộ và bình xét khen thưởng theo định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể và
CBCNV đạt thành tích. Nguồn tiền thưởng được trích từ quỹ tiền thưởng theo kế hoạch thi
đua được duyệt.


Chính sách cổ tức

Đại hội đồng cổ đông sẽ căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để quyết định
mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại của Công ty.
Mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm được ĐHĐCĐ quyết định từ lợi
nhuận được giữ lại của Công ty.
Bảng 8:

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Năm

Tỷ lệ cổ tức

Hình thức chi trả

Ghi chú

2016

7%

Tiền mặt

Đã chi trả toàn bộ cho cổ đông

Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thành lập và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017
9.

Tình hình tài chính

9.1

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên bảng cân đối kế
toán tổng hợp theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Thời
gian khấu hao được tính như sau:
-

Nhà cửa, vậy kiến trúc

:

19 – 40 năm

-

Máy móc, thiết bị

:

06 – 15 năm

-

Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn:

:

10 năm

-

Thiết bị, dụng cụ quản lý

:

05 – 12 năm

-

TSCĐ khác

:

04 năm

Tài sản cố định vô hình của Công ty là quyền sử dụng đất và chương trình phần mềm.
Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá. Thời gian khấu hao được tính như
sau:
-

Chương trình phần mềm

:

03 năm

-

Quyền sử dụng đất thuê trong KCN
nhận

:

theo hợp đồng và giấy chứng

Các khoản phải nộp theo luật định

9.2

Công ty thực hiện đầy đủ và đúng hạn các khoản phải nộp theo luật định về thuế. Chi phí thuế
thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất
thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.
Bảng 9:

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
ĐVT: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

1

Thuế GTGT phải nộp

2

01/01/2016

31/12/2016

31/03/2017

-

4

-

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

565

95

-955

3

Thuế xuất nhập khẩu

186

-

-334

4

Thuế TNDN

-

1.971

1.593

5

Thuế TNCN

366

339

149

6

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

8.408

-

-

7

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp
khác

222

-

9.747

2.409

Tổng cộng

2.012

Nguồn: BCTC đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 và BCTC Quý 1
năm 2017 do Codupha lập
9.3

Trích lập các quỹ theo luật định

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Bảng 10:

Số dư các quỹ của Công ty
ĐVT: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

1

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

2

01/01/2016

31/12/2016

31/03/2017

2.541

2.466

-631

Quỹ đầu tư phát triển

11.256

4.406

4.406

Tổng cộng

13.797

6.872

-627

Nguồn: BCTC đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 và BCTC Quý 1
năm 2017 do Codupha lập
9.4

Tình hình công nợ



Các khoản phải thu:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Bảng 11:

Các khoản phải thu
Đơn vị tính:triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

I

Các khoản phải thu ngắn
hạn

837.508

866.693

1.027.491

1

Phải thu khách hàng

749.227

811.609

919.906

2

Trả trước cho người bán
ngắn hạn

17.633

19.876

25.429

3

Phải thu khác

70.647

35.207

82.156

4

Tài sản thiếu chờ xử lý

1

-

-

II

Các khoản phải thu dài
hạn

13

-

-

1

Phải thu dài hạn khác

13

-

-

837.521

866.693

1.027.491

Tổng cộng

01/01/2016

31/12/2016

31/03/2017

Nguồn: BCTC đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 và BCTC Quý 1
năm 2017 do Codupha lập


Tình hình công nợ:

Bảng 12:

Các khoản phải trả
Đơn vị tính: triệu đồng

S
T
T

Chỉ tiêu

01/01/2016

31/12/2016

31/03/2017

1.533.679

1.586.171

1.827.263

854.894

810.869

943.719

26.034

51.086

51.025

I

Nợ ngắn hạn

1

Phải trả người bán

2

Người mua trả tiền trước ngắn
hạn

3

Thuế và các khoản phải nộp Nhà
nước

9.747

2.409

2.012

4

Phải trả người lao động

4.985

5.660

231

5

Chi phí phải trả ngắn hạn

524

474

-

6

Phải trả ngắn hạn khác

10.897

72.486

133.332

7

Vay và nợ thuê tài chính ngắn
hạn

624.056

640.722

697.575

8

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

2.541

2.466

631

II Nợ và vay dài hạn

-

53.400

53.400

1

-

53.400

53.400

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
S
T
T

Chỉ tiêu

01/01/2016

Tổng cộng

1.533.679

31/12/2016

31/03/2017

1.639.571

1.880.663

Nguồn: BCTC đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 và BCTC Quý 1
năm 2017 do Codupha lập
10.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 13:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Từ
01/01/2015 –
01/01/2016

Từ
02/01/2016 –
31/12/2016

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

lần

1,02

1,01

+ Hệ số thanh toán nhanh:

lần

0,59

0,60

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản

lần

88,74%

89,76%

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

lần

787,78%

876,92%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho

lần/năm

4,20

4,56

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản

lần/năm

1,73

1,80

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần

%

0,41%

0,67%

+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu

%

6,30%

11,29%

+ Hệ số LNST/Tổng tài sản

%

0,71%

1,21%

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

%

0,01%

0,83%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày ngày 02/01/2016 – 31/12/2016
11.

Tài sản

Giá trị TSCĐ theo báo cáo tài chính của Công ty chủ yếu tại thời điểm 31/12/2016 như sau:
Bảng 14:

Giá trị TSCĐ chủ yếu tại ngày 31/12/2016
ĐVT: triệu đồng

STT
I

Khoản mục
TSCĐ hữu hình

Nguyên giá
156.769

Giá trị còn lại
86.464

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

%Giá trị còn
lại/ Nguyên
giá
55,15%

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
1

Nhà cửa, vật kiến trúc

2

104.765

59.026

56,34%

Máy móc thiết bị

19.888

15.592

78,40%

3

Phương tiện vận tải

26.616

10.395

39,06%

4

Thiết bị, dụng cụ quản lý

5.442

1.421

26,11%

5

TSCĐ hữu hình khác

58

29

50,00%

II

TSCĐ vô hình

59.526

58.934

99,01%

1

Quyền sử dụng đất

58.934

58.934

100,00%

2

Chương trình phần mềm

591

0,00%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 do Codupha lập
Hiện trạng sử dụng đất: Tổng diện tích đất đai Công ty đang quản lý và sử dụng là 65.427,80
m2. Cụ thể như sau:
Bảng 15:
31/05/2017

Danh sách các lô đất Công ty đang quản lý và sử dụng – Tại thời điểm

STT

Địa chỉ

1

334 Tô Hiến Thành, Phường 14,
Quận 10, Tp.HCM

2

Lô H5H9 Đường số 1- KCN Lê
Minh Xuân, Huyện Bình Chánh,
Tp.HCM

3

Diện tích
đất (m2)

Đất thuê/
Đất giao

Hiện trạng sử dụng

Đất thuê

- Trụ sở Chính
- Kho chứa hàng

18.480,00

Đất thuê

- Đang xây dựng
Kho chứa hàng

132 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q.
Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

4.195,50

Đất thuê

- Trụ sở Chi nhánh
- Kho chứa hàng

4

74/20 Nguyễn Khuyến, P. Tân Lợi,
Tp.Buôn Ma Thuột

1.937,70

Đất Giao

- Trụ sở Chi nhánh
- Kho chứa hàng

5

142 Lê Lai, P. Máy Chai, Q.Ngô
Quyền, Tp.Hải Phòng

2.613,00

Đất thuê

- Trụ sở Chi nhánh
- Kho chứa hàng

6

120 Lý Thái Tông, Phường Thanh
Khê tây, Quận Thanh Khê, TP Đà
Nẵng

232,00

Đất thuê

- Trụ sở Chi nhánh
- Kho chứa hàng

7

Đường số 2 KCN Hòa Khánh, Q.
Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

1.012,00

Đất thuê

- Đang chuẩn bị xây
dựng làm trụ sở và
kho.

8

Xóm 14, xã Nghi Kim, thành phố
Vinh, tỉnh Nghệ An

398,70

Đất giao

- Trụ sở Chi nhánh
- Kho chứa hàng

Tổng cộng

23.592,30

52.461,20

Nguồn: Codupha

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

12.

Bảng 16:

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Năm 2017(*)
Chỉ tiêu

Năm 2016

Kế hoạch

% so với
2016

182.700

182.700

100%

3.196.676

3.250.000

101,66%

Lợi nhuận sau thuế
(triệu đồng)

21.539

24.800

115,14%

Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần
(%)

0,67%

0,76%

113,43%

11,79%

13,57%

115,10%

Vốn điều lệ (triệu
đồng)
Doanh thu thuần (triệu
đồng)

Lợi nhuận sau thuế
/Vốn điều lệ (%)
Cổ tức (%)

7%

Tối thiểu
8%

Năm 2018(**)
Kế hoạch

% so
với
2016

>114,28%

Nguồn: Codupha
Ghi chú:
-

(*): Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị
quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 21/04/2017;

-

(**): Hiện Công ty chưa xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018.
Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký đại chúng

13.

Không có.
14.

Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty



Chiến lược phát triển

Công ty tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức,
chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng
dụng công nghệ tiên tiến để đưa Codupha trở thành một doanh nghiệp phát triển, mạnh toàn
diện trong lĩnh vực kinh doanh chính.
-

Về sản phẩm: ngày càng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Ưu tiên cho việc phát triển
các thị trường truyền thống đã khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính công
nghệ, kỹ thuật cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG



-

Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị, đấu thầu nhằm quảng bá thương
hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng
đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn
lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để
tiếp cận thị trường quốc tế.

-

Về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới
công nghệ trong nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhập, nghiên cứu, áp
dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.

-

Về đầu tư: Đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống các chi nhánh trực thuộc, tiếp tục
đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua
việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển
của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán
bộ lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

-

Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng
cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

-

Về nguồn nhân lực: Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; không
ngừng thu hút nhân tài và có chính sách sử dụng nhân tài hiệu quả; tiếp tục đào tạo
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ quản lý,
chuyên viên nghiệp vụ.
Định hướng phát triển

Định hướng ngành nghề và sản phẩm: Tăng trưởng mạnh, vững chắc, tập trung phát triển các
ngành nghề kinh doanh chính, tạo lợi thế cạnh tranh ở những sản phẩm dịch vụ truyền thống
đã được khẳng định trên thị trường.
Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp, văn
hóa doanh nghiệp.
Tập trung nguồn lực, phát triển ngành nghề kinh doanh chính và phát triển các loại hình dịch
vụ, các loại hình kinh doanh mới. Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành, áp dụng các tiến
bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ
nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận.
Đào tạo và xây dựng một đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Công ty có kiến thức chuyên
môn nghiệp vụ giỏi, có tầm nhìn đáp ứng được mọi yêu cầu của công việc đồng thời có bản
lĩnh chính trị và đạo đức lối sống tốt.
Cùng với các Tổ chức Đảng, Đoàn thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất của cán bộ công
nhân viên Công ty, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng để đưa Công ty
từng bước vững mạnh hơn so với trước đây.
15.

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty

Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, BAN
KIỂM SOÁT

II.

Bảng 17:

Danh sách HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, BKS

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

Hội đồng quản trị

A.
1

Lê Văn Sơn

Chủ tịch HĐQT

Thành viên điều hành

2

Lê Xuân Hải

Thành viên

Thành viên điều hành

3

Lê Văn Minh

Thành viên

Thành viên điều hành

4

Nguyễn Đức Thắng

Thành viên

Thành viên không điều
hành

5

Phạm Thứ Triệu

Thành viên

Thành viên không điều
hành

Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

B.
1

Lê Xuân Hải

Tổng giám đốc

2

Lê Văn Minh

Phó tổng giám đốc

3

Đinh Thị Khởi

Phó tổng giám đốc

4

Bùi Hữu Hiền

Phó tổng giám đốc

5

Trương Xuân Liên

Phó tổng giám đốc

6

Nguyễn Văn Tuất

Kế toán trưởng

C.

Ban kiểm soát
1

Ngô Thị Bích Thảo

Trưởng BKS

2

Nguyễn Văn Khái

Thành viên

3

Trương Chí Thiện

Thành viên

Nguồn: Công ty
A - Hội đồng quản trị
1.

Chủ tịch HĐQT
- Họ và tên

: Lê Văn Sơn

- Giới tính

: Nam

- Ngày tháng năm sinh

: 07/07/1962

- Nơi sinh

: Hà Tây

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 024353738

Cấp ngày: 04/06/2005

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Tại: CA TP.HCM
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Hà Tây

- Địa chỉ thường trú

: 03 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

- Trình độ văn hóa

: 12/12

- Trình độ chuyên môn

: Dược sĩ Đại học

- Quá trình công tác

:

 Từ 1989 – 1990

: Trung tâm Sâm Việt Nam

 Từ 1991 – 1993

: Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Quận 1

 Từ 1994 – 2002

: Nhân viên kinh doanh Công ty Dược phẩm
Trung ương 2

 Từ 06/2002 – 12/2005

: Phó Phòng Kinh doanh Công ty Dược phẩm
Trung ương 2

 Từ 01/2006 – 12/2006

: Phó Giám đốc Công ty Dược phẩm Trung
ương 2

 Từ 01/2007 – 06/2010

: Phó Tổng GĐ Công ty Dược VN; Bí thư Đảng
ủy Công ty Dược phẩm Trung ương 2; Giám
đốc Công ty Dược phẩm Trung ương 2

 Từ 07/2010 – 12/2015

: Phó tổng GĐ Tổng Công Ty Dược VN; Bí thư
Đảng uỷ Công ty Dược phẩm Trung ương 2;
Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV
Dược phẩm Trung ương 2. Thường Vụ Đảng
Ủy khối cơ sở Bộ Y Tế.

 Từ 01/2016 – Nay

: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Trung
ương Codupha. Thường Vụ Đảng Ủy khối cơ
sở Bộ Y Tế.

 Từ 01/2017 – Nay

: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dược VN Công
Ty Cổ Phần

- Chức vụ công tác hiện nay tại
Công ty

: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Bí thư
Đảng ủy Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

2.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ
chức khác

: Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty Dược VN
CTCP; Thường Vụ Đảng Ủy khối cơ sở Bộ Y
Tế.

- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công
ty

: Không

- Số cổ phần sở hữu

: 5.900 cổ phần (tương ứn chiếm 0,03% vốn
điều lệ)

- Số cổ phần đại diện sở hữu cho
phần vốn của Tổng Công Ty
Dược VN Công Ty Cổ Phần.

: 4.814.500 cổ phần (tương ứng chiếm tỷ lệ
26,35% vốn điều lệ)

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của
những người có liên quan

: Không

Thành viên HĐQT
- Họ và tên

:

- Giới tính

: Nam

- Ngày tháng năm sinh

: 18/03/1973

- Nơi sinh

: Hoằng Hóa, Thanh Hóa

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 017389836 cấp ngày: 13/03/2013

Lê Xuân Hải

Tại: CA Hà Nội
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Hoằng Thái, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

- Địa chỉ thường trú

: 70 Nguyễn Văn Trỗi, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông,
Hà Nội

- Trình độ văn hóa

: 12/12

- Trình độ chuyên môn

: Dược sỹ đại học

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
- Quá trình công tác

3.

:

 Từ 1995 năm 2002

: Nhân viên kinh doanh – Chi nhánh Hà Nội Công
ty Dược phẩm Trung ương 2

 Từ 01/2002 – 05/2007

: Phó GĐ – Chi nhánh Hà Nội Công ty Dược
phẩm Trung ương 2

 Từ 06/2007 – 03/2009

: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty Dược
phẩm Trung ương 2

 Từ 04/2009 – 12/2015

: Phó GĐ Công ty TNHH MTV Dược phẩm
Trung ương 2 kiêm GĐ CN Hà Nội

 Từ 01/2016 – nay

: TGĐ Công ty CP Dược phẩm Trung ương
Codupha kiêm GĐ Chi nhánh Hà Nội

- Chức vụ công tác hiện nay tại
Công ty

: Tổng Giám đốc Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ
chức khác

: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công
ty

: Không

- Số cổ phần sở hữu

: 5.900 cổ phần (tương ứng chiếm 0,03% vốn điều
lệ)

- Số cổ phần đại diện sở hữu cho
phần vốn của Tổng Công ty
Dược Việt Nam – CTCP

: 3.655.000 cổ phần (tương ứn chiếm 20,01% vốn
điều lệ)

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của
những người có liên quan

: Không

Thành viên HĐQT
- Họ và tên

: Lê Văn Minh

- Giới tính

: Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
- Ngày tháng năm sinh

: 30/12/1980

- Nơi sinh

: Thanh Hóa

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 025260154

Cấp ngày: 9/9/2014

Tại CA. TPHCM
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Thanh Hóa

- Địa chỉ thường trú

: : P508 Lô A, chung cư Ngô Quyền, P9, Q5,
TP.HCM

- Trình độ văn hóa

: 12/12

- Trình độ chuyên môn

: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học
Clemson, Mỹ

- Quá trình công tác
 Từ 2003 – 2012

: Công tác tại Vietcombank

 Từ 2012 – 12/2015

: Giám đốc Công ty chứng khoán Vietcombank Chi nhánh TPHCM

 Từ 01/2016 – Nay

: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám
đốc Công ty CP Dược phẩm Trung ương
Codupha

 Từ 04/2016 – Nay

: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dược
phẩm Bến Tre

 Từ 08/2016 – Nay

: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Vắc xin và
Sinh phẩm Nha Trang

- Chức vụ công tác hiện nay tại : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP
Công ty
Dược phẩm Trung ương Codupha
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ : Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dược
chức khác
phẩm Bến Tre; Chủ tịch Hội đồng quản trị
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công : Không
ty
- Số cổ phần sở hữu

: Không

- Số cổ phần đại diện sở hữu cho : 1.900.000 cổ phần (Tương ứng chiếm 10,40%
phần vốn của Công ty CP Dược
vốn điều lệ)
Phẩm Bến Tre.
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của : Không
những người có liên quan
4.

Thành viên HĐQT
- Họ và tên

: Nguyễn Đức Thắng

- Giới tính

: Nam

- Ngày tháng năm sinh

: 15/12/1965

- Nơi sinh

: Bắc Giang

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 025776276

Cấp ngày: 28/03/2013

Tại CA TPHCM
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Lạng Giang – Bắc Giang

- Địa chỉ thường trú

: 279/19 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận
TPHCM

- Trình độ văn hóa

: 12/12

- Trình độ chuyên môn

: Dược sỹ Đại học

- Quá trình công tác
 Từ 1989 – 1992

: Tỉnh hội Đông y Hà Bắc

 Từ 1993 – 2000

: Kiểm nghiệm viên - Trung tâm Kiểm nghiệm
Dược Phẩm Mỹ Phẩm Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 Từ 2000 – 2003

: Giám đốc - Trung tâm Kiểm nghiệm Dược
Phẩm Mỹ Phẩm Lâm Đồng

 Từ 2004 – 2006

: Phó Giám đốc CTCP Dược phẩm Lâm Đồng
LADOPHAR

 Từ 2006 – 2008

: Phó Giám đốc CTCP Dược phẩm MEDISUN –
Bình Dương

 Từ 2008 – 2013

: Giám đốc Công ty Codupha – Lào

 Từ 2013 – 30/06/2017

: Trưởng VPĐD Tổng Công ty Dược Việt Nam –
Công ty Cổ phần

 Từ 01/07/2017-Nay
 Từ 2016 – nay

Tổng Giám đốc Cty CP Dược Phẩm TW3
: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược
Phẩm Trung ương Codupha

- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược
chức ĐKĐC
Phẩm Trung ương Codupha
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ : Ủy viên HĐQT CTCP Hóa mỹ phẩm Trung
chức khác
ương 24 MEKOPHAR; Trưởng VPĐD Tổng
Công ty Dược Việt Nam – CTCP
- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công : Không
ty
- Số cổ phần sở hữu

: Không

- Số cổ phần đại diện sở hữu của : 3.654.000 cổ phần (tương ứng chiếm 20,00%
Tổng Công ty Dược Việt Nam –
vốn điều lệ)
CTCP
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của : Không
những người có liên quan
5.

Thành viên HĐQT
- Họ và tên

: Phạm Thứ Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
- Giới tính

: Nam

- Ngày tháng năm sinh

: 11/10/1979

- Nơi sinh

: Quảng Ngãi

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 025898930

Cấp ngày: 20/05/2015

Tại CA TP.HCM
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Quảng Ngãi

- Địa chỉ thường trú

: 4/19 Phạm Huy Thông, P7, Gò Vấp, TP HCM

- Trình độ văn hóa

: 12/12

- Trình độ chuyên môn

: Đại học Kế toán – Kiểm toán

- Quá trình công tác
 Từ 08/2003 – 10/2006

: Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán AC

 Từ 11/2006 – 12/2007

: Trưởng phòng Tư vấn - Công ty chứng khoán
Ngân hàng quân đội

 Từ 01/2008 – 09/2013

: Giám đốc Chi nhánh TPHCM - Công ty chứng
khoán Ngân hàng quân đội

 Từ 10/2013 – 11/2014

: Phó Giám đốc - Công ty Chứng khoán
Vietcombank tại TPHCM

 Từ 12/2014 – Nay

: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
Dược phẩm Bến Tre

 Từ 01/2016 – Nay

: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần
Dược Phẩm Trung ương Codupha

- Chức vụ công tác hiện nay tại : Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Dược
Công ty
Phẩm Trung ương Codupha
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
chức khác
Dược phẩm Bến Tre

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công : Không
ty
- Số cổ phần sở hữu

: Không

- Số cổ phần đại diện sở hữu cho : 2.326.950 cổ phần (tương ứng chiếm 12,74%
phần vốn của Công ty Cổ phần
vốn điều lệ)
Dược phẩm Bến Tre
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của : Không
những người có liên quan
B - Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
1.

Tổng Giám đốc:
- Họ và tên

:

Lê Xuân Hải

Lý lịch đã được trình bày ở mục A.2
2.

Phó Tổng Giám đốc:
- Họ và tên

:

Lê Văn Minh

Lý lịch đã được trình bày ở mục A.3
3.

Phó Tổng Giám đốc:
- Họ và tên

:

Đinh Thị Khởi

- Giới tính

:

Nữ

- Ngày tháng năm sinh

:

14/11/1972

- Nơi sinh

:

Hải Dương

- Quốc tịch

:

Việt Nam

- Số CMND

:

030172001331 Cấp ngày:
20/07/2016 Tại Cục cảnh sát ĐKQL cư
trú QLQG về dân cư

- Dân tộc

:

Kinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
- Quê quán

:

Hải Dương

- Địa chỉ thường trú

:

F11 Lô F, 552-588 CMT8, Phường 11,
Quận 3, TP HCM

- Trình độ văn hóa

:

12/12

- Trình độ chuyên môn

:

Dược sỹ đại học, Cử nhân Luật

- Quá trình công tác

:

 Từ 1995 – 2006

:

Chuyên viên phòng Kinh doanh –
Xuất nhập khẩu Công ty Dược phẩm
Trung ương 2 (Codupha)

 Từ 2006 – 06/2007

:

Chuyên viên phòng Tổ chức Hành
chính Công ty Codupha

 Từ 07/2007 – 03/2011

:

Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành
chính Công ty Codupha

 Từ 04/2011 – 12/2015

:

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
chính Công Ty Codupha

 Từ 01/2016 – Nay

:

Phó TGĐ Công ty Cổ phần Dược
phẩm Trung ương Codupha

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức
khác

:

Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

- Số cổ phần sở hữu

:

106.900 cổ phần (tương ứng chiếm
0,59% vốn điều lệ)

- Số cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những
người có liên quan

:

1,37%

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Họ và tên

Số CP

Đinh Chí Đang

Quan hệ

50.000

Anh ruột

Nguyễn Thị Liên

200.000

Chị dâu

Tổng cộng

250.000

4.

Phó Tổng Giám đốc:
- Họ và tên

: Bùi Hữu Hiền

- Giới tính

: Nam

- Ngày tháng năm sinh

: 25/07/1971

- Nơi sinh

: Hồng Ngự - Đồng Tháp

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 024874489

Cấp ngày: 18/02/2008

Tại TPHCM
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Đồng Tháp

- Địa chỉ thường trú

: 27/111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình
Thạnh, Tp.HCM

- Trình độ văn hóa

: 12/12

- Trình độ chuyên môn

: Bác sĩ đa khoa

- Quá trình công tác

:

 Từ 12/1995 – 31/07/2002

: Nhân viên phòng kinh doanh Công ty Dược
phầm Trung ương 2

 Từ 01/08/2002 – 31/07/2004 : Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ Công ty Dược
phầm Trung ương 2
 Từ 01/08/2004 – 09/07/2008 : Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty Dược
phầm Trung ương 2
 Từ 10/07/2008 – 30/09/2010 : Trưởng phòng Tiếp Thị Bán Hàng, Công ty
Dược phầm Trung ương 2

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 Từ 01/10/2010 – 31/12/2015 : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phầm
Trung ương 2
 Từ 01/01/2016 – Nay

5.

: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm
Trung ương Codupha

- Chức vụ công tác hiện nay tại
Công ty

: Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ
chức khác

: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công
ty

: Không

- Số cổ phần sở hữu

: 6.900 cổ phần (tương ứng chiếm 0,04% vốn điều
lệ)

- Số cổ phần đại diện sở hữu

: Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của
những người có liên quan

: Không

Phó Tổng Giám đốc:
- Họ và tên

: Trương Xuân Liên

- Giới tính

: Nam

- Ngày tháng năm sinh

: 19/05/1960

- Nơi sinh

: Thái Lan

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 025309742

Cấp ngày: 10/05/2010

Tại CA TPHCM
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Xã Phù Việt – H. Thach Hà – Tĩnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

6.

- Địa chỉ thường trú

: Số 1 Đường 18 KDC Ven Sông, P. Tân Phong,
Q7, Tp.HCM

- Trình độ văn hóa

: 12/12

- Trình độ chuyên môn

: Đại học

- Quá trình công tác

:

 Từ 1978 – 1983

: Cục 2- Bộ Tổng Tham Mưu

 Từ 1983 – 1992

: Công ty Xuất nhập khẩu Tây Ninh

 Từ 1992 – 1996

: Công Ty Dược Minh Hải

 Từ 1996 – Nay

: Công ty CP Dược Phẩm Trung ương Codupha

- Chức vụ công tác hiện nay tại
Công ty

: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ
chức khác

: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công
ty

: Không

- Số cổ phần sở hữu

: 4.300 cổ phần (tương ứng chiếm 0,02% vốn điều
lệ)

- Số cổ phần đại diện sở hữu

: Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của
những người có liên quan

: Không

Kế toán trưởng
- Họ và tên

: Nguyễn Văn Tuất

- Giới tính

: Nam

- Ngày tháng năm sinh

: 21/04/1958

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
- Nơi sinh

: Nghệ An

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 020689630

Cấp ngày: 18/10/2010

Tại CA TP.HCM
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Nghệ An

- Địa chỉ thường trú

: 125/52 Đường D1, P25, Quận Bình Thạnh,
Tp.HCM

- Trình độ văn hóa

: 10/10

- Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác

:

 Từ 1976 – 1980

: Bộ đội biên phòng

 Từ 1981 – Nay

: Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ
chức ĐKĐC

: Kế Toán trưởng

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ
chức khác

: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công
ty

: Cổ đông

- Số cổ phần sở hữu

: 5.300 cổ phần (tương ứng chiếm 0,03% vốn điều
lệ)

- Số cổ phần đại diện sở hữu

: Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của
những người có liên quan

: Không

C - Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
1.

Trưởng Ban kiểm soát
- Họ và tên

: Ngô Thị Bích Thảo

- Giới tính

: Nữ

- Ngày tháng năm sinh

: 01/05/1972

- Nơi sinh

: Nghệ An

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 025330819

Cấp ngày: 21/06/2010

Tại CA TP.HCM
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Nghệ An

- Địa chỉ thường trú

: 40/27/28A Nguyễn Văn Quá, Kp1, Phường
Đông Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM

- Trình độ văn hóa

: 12/12

- Trình độ chuyên môn

: Kĩ sư Tin học, Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác

:

 Từ 08/1996 – 03/1997

: Kỹ sư phần mềm - Trung tâm Tin học Ngân
hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 Từ 04/1997 – 02/2006

: Nhân viên IT – Công ty Dược phẩm Trung ương
2

 Từ 03/2006 – 09/2007

: Kế toán Tổng hợp – Công ty Dược phẩm Trung
ương 2

 Từ 10/2007 – 09/2010

: Tổ trưởng Tổ tổng hợp kiêm Kế toán tổng hợp –
Công ty Dược phẩm Trung ương 2

 Từ 10/2010 – 21/12/2015

: Phó phòng TCKT – Công ty TNHH MTV Dược
phẩm Trung ương 2

 Từ 22/12/2015 – Nay

: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Dược phẩm
Trung ương Codupha

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 Từ 26/04/2017 – Nay

2.

: Thành viên BKS Tổng Công ty Dược VN –
CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay tại
Công ty

: Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Dược phẩm Trung
ương Codupha

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ
chức khác

: Thành viên BKS Tổng Công Ty Dược VNCTCP

- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công
ty

: Không

- Số cổ phần sở hữu

: 6.800 cổ phần (tương ứng chiếm 0,04% vốn điều
lệ)

- Số cổ phần đại diện sở hữu

: Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của
những người có liên quan

: Không

Thành viên Ban kiểm soát
- Họ và tên

: Nguyễn Văn Khái

- Giới tính

: Nam

- Ngày tháng năm sinh

: 20/10/1970

- Nơi sinh

: Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND

: 011469990

Cấp ngày: 05/11/2009

Tại Hà Nội
- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Hà Nội

- Địa chỉ thường trú

: 1906 – CT1-103 USILK CITY, KĐT Văn Khê,
Hà Đông, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
- Trình độ văn hóa

: 12/12

- Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Tài chính Kế toán

- Quá trình công tác

:

 Từ 02/1993 – 07/1998

: Phó phòng Kế toán Lâm trường Bảo Yên - tỉnh
Lào Cai

 Từ 07/1998 – 10/1999

: Chuyên viên Cục Quản lý doanh nghiệp tỉnh Lào
Cai

 Từ 10/1999 – 05/2008

: Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài
chính Lào Cai

 Từ 05/2008 – 10/2010

: Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Công
ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt
Nam

 Từ 11/2010 – 07/2011

: Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Công
ty CP Chứng khoán Phố Wall

 Từ 07/2011 – 11/2011

: Trưởng phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp
Công ty CP Chứng khoán Phương Nam

 Từ 11/2011 – 06/2015

: Kế toán trưởng Công ty CP Quốc tế Nam Thành

 Từ 06/2015 – 10/2016

: Chuyên viên Tài chính Kế toán Tổng công ty
Dược Việt Nam

 Từ 12/2015 – nay

: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dược
phẩm Codupha

 Từ 11/2016 – 12/2016

: Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng công
ty Dược Việt Nam

 Từ 12/2016 – 02/2017

: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược
Việt Nam

 Từ 02/2017 – Nay

: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt
Nam

 03/2017 – Nay

: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dược
phẩm Trung ương 25

- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ

: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dược

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
chức ĐKĐC

3.

phẩm Codupha

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ
chức khác

: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt
Nam; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP
Dược phẩm Trung ương 25

- Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công
ty

: Không

- Số cổ phần sở hữu

: Không

- Số cổ phần đại diện sở hữu

: Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của
những người có liên quan

: Không

Thành viên Ban kiểm soát
- Họ và tên

: TRƯƠNG CHÍ THIỆN

- Giới tính

: Nam

- Ngày tháng năm sinh

: 21/08/1971

- Nơi sinh

: Tp.HCM

- Quốc tịch

: Việt Nam

- Số CMND/CCCD

: 079071002882
Cấp ngày : 22/08/2016
Tại Tổng Cục Cảnh Sát Tp.HCM

- Dân tộc

: Kinh

- Quê quán

: Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ thường trú

: 308 Lô VI Cư xá Thanh Đa P.27 Q. Bình Thạnh

- Trình độ văn hóa

: Đại học

- Trình độ chuyên môn

: Dược sĩ

- Quá trình công tác

:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Từ 10/1996 đến 05/2008

: Nhân viên Phòng Kinh Doanh Công ty Dược
phẩm Trung ương 2

Từ 06/2008 đến 02/2011

: Tổ Trưởng Tổ Thầu – Phòng Kinh Doanh Công
ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2

Từ 03/2011 đến 05/2014

: Phó Giám Đốc Trung Tâm Phân Phối Dược
phẩm Codupha – Công ty TNHH MTV Dược
phẩm Trung ương 2

Từ 05/2014 đến nay

: Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh – Công ty CP
Dược phẩm Trung ương Codupha

- Chức vụ công tác hiện nay

: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ
chức khác

:

- Hành vi vi phạm pháp luật

:

- Các khoản nợ đối với Công ty

:

- Lợi ích liên quan đối với Công
ty

:

- Số cổ phần sở hữu

: 6.800 cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu

:

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của
những người có liên quan

:

D - Kế hoạch tăng cường quản trị công ty
Công ty sẽ chủ động sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mô hình Công ty
cổ phần nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.
Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều
hành phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên
môn, năng lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, đang và sẽ hoạt
động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với một số cán bộ, nhân viên có trình độ,
có năng lực công tác, kinh nghiệm làm việc.
Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho từng cấp
quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng lương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
cao, được đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và ngược lại có biện pháp xử
lý khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt kế hoạch được giao.
Công ty thực hiện cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý với cơ cấu chức năng của từng phòng ban
gọn nhẹ. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện sắp xếp lại nhân sự của mỗi phòng ban vừa phù
hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh vừa tối ưu hóa tính hiệu quả của mô hình hoạt động.
Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Chính sách lương, thưởng đảm bảo
công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để CBCNV
phát huy sáng tạo trong công việc.
Thực hiện nghiêm túc Điều lệ của Công ty cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
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PHỤ LỤC
Các tài liệu kèm theo Bản thông tin tóm tắt Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương
Codupha:
 Bản sao công ty Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 02/01/2016 – 31/12/2016 và
BCTC Quý 1 năm 2017 do Codupha lập;
 Danh sách cổ đông của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

