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I. TỔNG QUAN: 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới năm 2017 diễn  biến  phức  tạp, chứng kiến nhiều sự 

kiện nổi bật như việc TPP “tái sinh” với tên gọi mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

Xuyên Thái Bình Dương (viết tắt tiếng Anh là CPTPP), ngoài ra bất ổn chính trị vẫn còn diễn ra tại 

nhiều khu vực trên thế giới, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, khủng hoảng chính trị của các nước Vùng Vịnh với 

Quata, cuộc chiến chống khủng bố (IS)… 

Kinh tế Việt Nam năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt 

Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Cụ thể, năm 2017 tăng trưởng kinh 

tế đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra, và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm 

qua, theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê. Đặc biệt, nền kinh tế trong hai quý cuối năm 

đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 7%. Trong năm nay, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%, thấp 

hơn mức trần là 4%. Vốn FDI ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016, là mức kỷ 

lục trong vòng 10 năm qua.  

Tuy nhiên bội chi ngân sách vẫn là gánh nặng của Chính phủ. Tổng thu ngân sách sau nhiều 

nỗ lực vẫn không đủ bù cho chi khi chỉ đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán năm. Bên cạnh 

đó, năng suất lao động thấp, cụ thể là trong khối Asean thì Việt Nam đứng thứ 6, thua Lào và chỉ 

bằng 7% của Singapore; thiên tai vẫn là những thách thức với nền kinh tế, cụ thể trong năm tổng giá 

trị thiệt hại do thiên tai ước tính 60 nghìn tỷ đồng, hơn 1% GDP, cao gấp 1,5 lần so với năm 2016….  



Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể CBCNV dưới sự điều hành 

năng động, sáng tạo của Ban điều hành; chỉ đạo & hỗ trợ của Hội đồng quản trị; sự ủng hộ và tín 

nhiệm của Quý cổ đông,  nhà  đầu  tư,  các đối tác, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã cơ bản 

hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 mà ĐHĐCĐ đã đề ra. 

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

2.1. Các chỉ tiêu chính: 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 

NĂM 

2016 
NĂM 2017 

 

Thực 

hiện 

 

Kế hoạch 

 

Thực 

hiện 

%Thực 

hiện so 

với Kế 
hoạch 

(%) 

Thực hiện 

so 
với 2016 

Doanh thu (tỉ đồng) 166,7 160 162,3 101,4 97,4 

Lợi nhuận trước thuế 

(tỉ đồng) 
3,8 6 6,4 106,7 168,4 

Cổ tức (%) 2%     

Thu nhập bình quân 

tháng (triệu đ/ người) 
6.057.249 7.000.000 8.665.333 124% 143% 

Theo đó, Tổng doanh thu năm 2017 là tỉ 162,3 tỷ đồng đạt 101,1% so với kế hoạch (Kế hoạch 

sau điều chỉnh là 160 tỷ đồng) và đạt 97,4% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 6,4 tỉ 

đồng, đạt 107% so  với kế hoạch và vượt 68 % so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao 

động là 8,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so với kế hoạch và tăng 43% so với cùng kỳ.  

2.2. Đánh giá chung về hoạt động SXKD : 

a. Công tác sản xuất – kinh doanh: 

Tháng 10/2017, Ban điều hành đã có Tờ trình Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh chỉ tiêu 

kế hoạch doanh thu năm 2017 từ mức 180 tỷ đồng xuống còn 160 tỷ đồng. Theo đó, Ban 

điều hành xin báo cáo một số nguyên nhân chủ quan và khách quan chủ yếu ảnh hưởng đến 

kết quả chỉ tiêu doanh thu năm 2017 không đạt theo kế hoạch của Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên đề ra. Cụ thể như sau: 

+ Đầu năm 2017 do lượng dự trữ nguyên liệu tồn kho chưa đủ, việc cung ứng nguyên vật 

liệu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn: hàng hóa cung cấp không đúng 

tiêu chuẩn so với Hợp đồng đã ký, một số nhà máy sản xuất nguyên liệu ngưng hoạt động do 



ô nhiễm môi trường (nguyên liệu tetracyclin), nguyên liệu thuộc diện kiểm soát đặc biệt 

nhưng không có tên trong danh mục công bố của Cục quản lý Dược (Cloramphenicol)… 

+  Trong thời gian đầu quí I+II/2017, nhu cầu đặt hàng của Phòng điều phối OPC để phân 

chia cho các Chi nhánh quá lớn trong cùng lúc nên trước mắt chưa thể đáp ứng ngay được. 

Tuy nhiên, tính đến thời điểm từ tháng 5/2017, sau khi có sự phối hợp chặt chẽ  của bộ phận 

điều phối và kế hoạch kinh doanh cùng với xưởng sản xuất trong việc xây dựng kế hoạch sản 

xuất thì đã giải quyết được vấn đề trên, Công ty đã cung ứng tương đối đầy đủ nhu cầu bán 

hàng của OPC. 

+  Bước sang quý III/2017, tình hình sản xuất Công ty được cải thiện, hàng hóa được sản 

xuất tương đối đầy đủ theo kế hoạch đặt hàng của OPC. Tuy nhiên, do tình hình tiêu thụ 

bước đầu vẫn còn nhiều khó khăn cho nên tình hình lấy hàng không như kỳ vọng. 

+  Trong năm 2017, Công ty phải tập trung sửa chữa để tái kiểm tra GMP các dây chuyền 

sản xuất do đó có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất do ngừng hoạt động trong thời gian sửa 

chữa. 

+ Trong năm 2017 Công ty ngưng sản xuất dây chuyền thuốc tiêm & nhỏ mắt (Không đáp 

ứng tiêu chuẩn GMP) và dây chuyền Penicillin (Do không đủ mặt hàng và không có hiệu 

quả). 

+ Nhân sự các phòng ban chủ yếu là khối kỹ thuật và sản xuất trong năm 2017 có nhiều biến 

động làm ảnh hưởng đến các kế hoạch nghiên cứu sản phẩm và sản xuất của Công ty. 

+ Hiện nay thiết bị sản xuất đa số đã cũ, lạc hậu. Cỡ lô sản xuất nhỏ nên ảnh hưởng tới năng suất 

lao động cũng như chi phí kiểm nghiệm. Trong năm qua, Công ty nhận được một số thiết bị của 

OPC để bổ sung cho sản xuất nhưng cũng không đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất. 

Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo, hỗ trợ  kịp thời của Hội đồng Quản trị và nỗ lực của tập thể CBCNV thì 

Công ty đã đạt được một số kết quả như sau: 

+ Sản lượng sản xuất năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực so với 2016. Cụ thể: 

Stt Sản lượng Năm 2016 Năm 2017 
So với  

cùng kỳ 2016 

1 Sản lượng viên 278.818.448 312.434.358 112% 

2 Sản lượng gói 4.837.676 9.170.174 189,5% 

+ Duy trì hoạt động xuất khẩu các mặt hàng thuốc có nguồn gốc từ dược liệu như Tribelus, 

Hephayl sang các thị trường truyền thống là Moldova với giá trị trong năm 2017 là 73.000 

USD. 

+ Phát triển thị trường xuất khẩu mới sang Campuchia với giá trị trong năm 2017 là 10.000 

USD. 

b. Công tác đăng ký thuốc và nghiên cứu mặt hàng mới:  



TT Nội dung công việc Tổng cộng 

  Hồ sơ đã nộp Hồ sơ được duyệt 

1 Đăng ký mới 3 4 

2 Đăng ký lại / gia hạn 4 1 

3 Đăng ký thay đổi 11 10 

4 Đăng ký nước ngoài 5 1 

5 Thực phẩm chức năng 2 1 

c. Về công tác đầu tư và quản lý tài sản : 

- Công tác đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị : Trong bối cảnh Công ty đang lập phương án 

đầu tư nhà máy mới, việc đầu tư máy móc thiết bị để duy trì hoạt động của nhà máy hiện tại 

phải hợp lý, tiết kiệm, do vậy, trong năm Công ty không thực hiện việc đầu tư mua máy móc, 

thiết bị mới, chỉ sửa chữa để sử dụng lại các máy móc thiết bị đã có nhưng chưa sử dụng 

(Máy bao film), đồng thời liên hệ tiếp nhận một số máy cũ từ OPC (Máy dập viên, máy trộn, 

máy sấy…). 

-  Tập trung tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị hiện có, mua sắm một số 

khuôn mẫu, chày cối cho máy đóng nang, ép vỉ, dập viên…. 

d. Công tác đầu tư, sửa chữa phục vụ tái kiểm tra GMP :  

- Thực hiện tái xét dây chuyền sản xuất Thực phẩm chức năng vào tháng 07/2017. 

- Thực hiện xét dây chuyền sản xuất sinh phẩm vào tháng 09/2017. 

- Thực hiện tái xét dây chuyền non betalactam và dây chuyền Cephalosporin vào đầu tháng 

01/2018. 

e. Về công tác tài chính kế toán: 

- Lập báo cáo tài chính quý, năm đúng thời hạn, kịp thời công bố thông tin theo yêu cầu của Sở 

giao dịch Chứng khoán Hà Nội.. 

- Rà soát lại chi phí giá thành sản phẩm, tính toán giá thành kế hoạch của các sản phẩm để 

tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong việc xác định giá bán phù hợp, đảm bảo lợi ích tối 

đa cho công ty. 

- Hoàn thành việc quyết toán thuế giai đoạn 2012-2016 của Chi nhánh Hà Nội để thực hiện giải 

thể theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty. 



- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời về vốn cho sản xuất kinh doanh, đàm 

phán với các ngân hàng để có mức lãi suất tiền gửi tốt nhất, lợi nhuận tài chính năm 2017 

khoảng 3.8 tỉ đồng, chiếm một tỉ trọng lớn trong lợi nhuận của công ty. 

- Hàng tháng, phòng KTTC đều lập bảng cân đối thu chi nhằm đảm bảo sử dụng tốt nhất nguồn 

vốn, tránh ứ đọng vốn cũng như thiếu vốn. Rà soát lại các khoản chi phí cho sản xuất kinh 

doanh nhằm tiết kiệm tối đa chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. 

-  Trong năm 2017, phòng KTTC phối hợp chặt chẽ với phòng Kế hoạch trong việc đàm phán 

với các nhà cung cấp giảm giá nhiều loại nguyên liệu, bao bì, vật tư đồng thời kéo dài thêm 

thời hạn thanh toán nhằm giảm áp lực tài chính cho công ty. 

- Thực hiện các công việc trích lập hàng tồn kho cao rắn biển, nước muối trình HĐQT phê 

duyệt. 

- Thực hiện chi trả cổ tức 2016 (02%) theo nghị quyết của ĐHCĐ. 

f. Công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực và chính sách người lao động: 

 Tình hình cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 30/12/2017: 

➢ Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2017: 

 Số lao động đầu     : 179 người 

 Lao động tăng     : 39 người 

 Lao động Giảm     : 42 người 

 Số lao động cuối kỳ     : 176 người 

Trong đó lao động Nữ 97 lao động chiếm 55,1% cơ cấu lao động. 

 Lao động ký HĐLĐ không xác định thời hạn : 119 người 

 Lao động ký HĐLĐ từ 12-36 tháng   : 54 người. 

 Lao động trong thời gian thử việc   : 03 người   

➢ Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ (Dược 01)     : 01 người chiếm 06% cơ cấu lao động; 

+ Thạc sĩ (Dược 01)     : 02 người chiếm 1,1% cơ cấu lao động; 

+ Đại học (Dược 17)      : 50 người chiếm 28,4% cơ cấu lao động; 

+ Cao đẳng (Dược 03)     : 10 người chiếm 5,7% cơ cấu lao động; 

+ Trung cấp (Dược 38)     : 46 người chiếm 26,1% cơ cấu lao động; 

+ Công nhân kỹ thuật, LĐPT    : 67 người chiếm 38,1% cơ cấu lao động. 

Trong năm 2017, việc điều chỉnh về tổ chức như cơ cấu lại tổ chức bộ máy của xưởng sản 

xuất, thay đổi nhân sự chủ chốt một số phòng ban do nghỉ việc nên có những khó khăn trong việc 

phối hợp công việc thời gian đầu. Bên cạnh đó, kế hoạch năm 2019 sẽ di dời nhà máy về Bình 

Dương cũng ảnh hưởng tới tâm lý người lao động tiếp tục gắn bó với công ty hay tìm công việc mới. 



Tất cả các nguyên nhân trên làm ảnh hưởng tới việc sắp xếp sản xuất trong năm 2017 và dự kiến còn 

nhiều khó khăn về mặt nhân sự trong năm 2018. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị 

Công ty và đặc biệt là từ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thì những khó khăn về nhân sự đã cơ 

bản được giải quyết và hiện nay cơ cấu tổ chức tại các phòng ban đã dần ổn định. 

Các chế độ, chính sách khác liên quan đến người lao động được duy trì, tuân thủ theo quy định 

của luật pháp và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết giữa Công đoàn và người sử dụng lao động 

Trong năm 2017, Công ty đã tiến hành xây dựng hệ thống thang bảng lương mới để đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định mới của Luật 

Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV; tổ chức du lịch nghỉ mát; 

các loại tiền thưởng (thưởng hoàn thành kế hoạch, lễ,  tết,…)  được  chi  trả  kịp  thời  nhằm  động  

viên tinh thần làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người lao động. 

Phong trào sáng kiến – ý tưởng mới phát triển mạnh, đã góp phần hợp lý hóa quy trình sản 

xuất, cải tiến trong nghiệp vụ, tăng cường tiết kiệm trong lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng 

cao hiệu quả kinh tế. Tổng số tiền thưởng cho phong trào này là 63 triệu đồng. 

Trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo:  Công  ty  luôn  quan  tâm  đến  việc cập nhật kiến thức và 

nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năm 2017 có 17 lớp học được tổ chức với hơn 200 lượt người tham 

gia. Nội dung đào tạo gồm nhiều lĩnh vực: GPs, GMP PIC/S,  An toàn lao động – Vệ sinh lao động, 

Phòng cháy chữa cháy, Huấn luyện vận hành máy móc thiết bị, các nghiệp vụ kiểm nghiệm, Sản 

phẩm mới, Tập huấn chuyên đề về tài chính kế toán – chế độ quản lý lao động – tiền lương – BHXH, 

Kỹ năng quản lý... Ngoài ra, công ty cũng đã tiếp nhận thực tập, huấn luyện đào tạo cho sinh viên từ 

Trung cấp, Đại học gửi đến tham quan và học tập. 

g. Công tác xã hội: 

Trong năm 2017, nhiều hoạt động xã hội được Công ty và CBCNV quan tâm, hưởng ứng như: 

phối hợp cùng Công đoàn Ngành Y tế quyên góp ủng hộ chương trình “Hướng về đồng bào miền 

Trung”, ủng hộ xây tượng, tôn tạo tượng đài khu di tích Quân dân y Miền Nam, tặng quà tết Trung 

thu, tổ chức họp mặt truyền thống, khám chữa bệnh từ thiện, ủng hộ công tác nông thôn mới tại Cần 

Giờ, mái ấm công đoàn….với tổng số tiền đóng góp là 86 triệu đồng. 



III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

- Dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu năm 2018 như sau: 

▪ Doanh thu: 170 tỷ đồng; 

▪ LNTT: 7,2 tỷ đồng. 

- Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của nhà máy hiện tại để đảm bảo nhu cầu hàng hóa cho thị 

trường theo kế hoạch. 

- Mở rộng thêm thị phần xuất khẩu sang Campuchia với các sản phẩm chủ lực Công ty như 

Cefixime, Cezinate… 

- Rà soát và nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm đang lưu hành, phục vụ cho việc chuyển 

đổi đăng ký lại đưa vào sản xuất tại nhà máy mới. 

- Lên kế hoạch sản xuất hàng hóa dự trữ chuẩn bị cho việc di dời nhà máy đi Bình Dương vào 

quý III/2019. 

- Đảm bảo hoạt động của Ban Quản lý Dự án xây dựng nhà máy mới đúng tiến độ, chất lượng 

và hiệu quả. 

- Về công tác tổ chức:  

 Thực hiện rà soát đánh giá nguồn nhân lực, tuyển dụng và đào tạo thêm nhân sự phục vụ cho 

hoạt động của nhà máy mới. 

  Xây dựng các tiểu ban…để xây dựng các chính sách, kế hoạch hàng hóa, mặt hàng…để phục 

vụ cho hoạt động của nhà máy mới. 

IV. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN 

Năm 2017, cùng với tình hình kinh  tế  thế  giới  &  Việt  Nam  có  nhiều  biến động, đặc biệt 

là nội tại Công ty có những khó khăn khách quan và chủ quan phát sinh trong quá trình hoạt động. 

Nhưng bằng sự nỗ lực của mình, Ban Điều hành cunh2 với tập thể CB-CNV đã hoàn thành cơ bản 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông & Hội đồng Quản trị giao phó.  

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Dược Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều 

thách thức, tiềm ẩn rủi ro cao. Các lộ trình hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục tạo nhiều sức ép cho các 

Công ty nội địa phải cạnh tranh không cân sức ngay  trên sân  nhà.  Đó  cũng chính là  những  trăn 

trở của Doanh nghiệp Việt Nam, các Công ty Dược nói chung  và cả  Công ty Dược TW25 nói riêng. 

Với những thành quả đạt được trong năm qua, thay mặt Ban Điều hành, tôi trân trọng gửi lời 

cám ơn đến Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị cùng toàn thể CBCNV đã tạo điều  kiện thuận lợi và hỗ 

trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. 



Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng & thành đạt. 

Trân trọng./. 

 

   TM. BAN ĐIỀU HÀNH 

  Tổng Giám đốc 

 

           (Đã ký) 

 

 

 

            Ds.Bùi Chí Kính  


