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GIAÛI THÖÔÛNG
Giaûi thöôûng veà thöông hieäu vaø chaát löôïng saûn phaåm:
 » Huaân Chöông lao ñoäng Haïng II vaø haïng III.
 » Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao 
 » Giaûi thöôûng Sao Vaøng ñaát Vieät, Top 200 Thöông hieäu haøng ñaàu Vieät Nam naêm 

2010, 2011 do Hoäi Doanh nghieäp Treû Vieät Nam trao taëng;
 » Top 100 Nhaø cung caáp uy tín nhaát taïi Vieät Nam do Boä Coâng thöông coâng nhaän;
 » Danh hieäu Top 100 thöông hieäu haøng ñaàu Vieät Nam do Lieân Hieäp caùc Hoäi Khoa 

hoïc vaø Kyõ thuaät Vieät Nam Trao taëng;
 » Cuùp vaøng saûn phaåm thöông hieäu Vieät;
 » Baèng khen ñaõ coù nhieàu thaønh tích xuaát saéc trong coâng taùc Baûo veä vaø chaêm soùc 

söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng cuûa Boä y teá;
 » Cuùp vaøng “Vì söùc khoûe ngöôøi Vieät”.

Giaûi thöôûng veà moâi tröôøng:
 » Coâng ty laø moät trong 14 ñôn vò cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaït danh hieäu 

XANH-SAÏCH-ÑEÏP töø naêm 2006;
 » Naêm 2006 ñöôïc giaûi 3, naêm 2008 ñaït giaûi khuyeán khích vaø naêm 2010 laø moät 

trong Top10 ñôn vò coù thaønh tích xuaát saéc nhaát trong coâng taùc baûo veä moâi tröôøng 
ñaït chöùng nhaän:
 » “Doanh Nghieäp Xanh” cuûa UBND TP.HCM do Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng 

TP.HCM phoái hôïp vôùi Baùo Saøi Goøn Giaûi Phoùng trao taëng;
 » Naêm 2012 Giaûi nhaát “Doanh Nghieäp Xanh” cuûa UBND TP.HCM do Sôû Taøi 

nguyeân vaø
 » Moâi tröôøng TP.HCM phoái hôïp Baùo Saøi Goøn Giaûi Phoùng trao taëng;
 » Ñaït giaûi “Thöông Hieäu Xanh Beàn Vöõng” do Lieân hieäp caùc Hoäi Khoa hoïc vaø Kyõ 

thuaät Vieät Nam trao taëng nhaân ngaøy Moâi tröôøng Theá Giôùi naêm 2008, 2009, 2010;
 » Baèng khen vì söï nghieäp baûo veä moâi tröôøng Vieät Nam 2009 do Boä Taøi nguyeân vaø 

Moâi tröôøng trao taëng;
 » Baèng khen vì ñaõ coù nhieàu thaønh tích xuaát saéc tham gia phong traøo troàng caây 

xanh vaø hoäi thi “ Moâi tröôøng Xanh – Saïch – Ñeïp” Thaønh phoá Hoà Chí Minh do Boä 
tröôûng Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân trao taëng;
 » Giaûi thöôûng Moâi tröôøng Vieät Nam naêm 2011 do Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng 

Vieät Nam trao taëng.

SÖÙ MEÄNH
 • Cung caáp caùc saûn phaåm thuoác phoøng beänh vaø chöõa beänh vôùi chaát 

löôïng vaø hieäu quaû cao cuøng chi phí hôïp lyù ñeán vôùi coäng ñoàng;
 • Xaây döïng hình aûnh laø moät doanh saûn xuaát – kinh doanh döôïc phaåm 

uy tín, chaát löôïng vaø quan taâm ñeán coâng taùc baûo veä moâi tröôøng;
 • Khoâng ngöøng gia taêng  giaù trò vaø lôïi ích cho coå ñoâng, khaùch haøng vaø 

ngöôøi lao ñoäng;
 • Goùp phaàn vaøo coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån ngaønh döôïc Vieät 

Nam trong thôøi kyø hoäi nhaäp.

TAÀM NHÌN
Thò tröôøng döôïc phaåm coøn nhieàu tieàm naêng phaùt trieån, nhu caàu khaùm 
chöõa beänh, chaêm soùc y teá cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng cao, ngaân saùch 
daønh cho y teá cuûa coäng ñoàng daân cö taêng tröôûng cao qua caùc naêm. 
Do ñoù, ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp trong ngaønh caàn coá gaéng nhieàu hôn 
nöõa trong vieäc nghieân cöùu phaùt trieån saûn phaåm, naâng cao naêng löïc saûn 
xuaát, chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï…thoaõ maõn caùc nhu caàu cuûa khaùch 
haøng, rieâng Coâng ty coå phaàn Döôïc phaåm TW25 nhaän thöùc ñöôïc vai 
troø vaø traùch nhieäm cuûa mình luoân caûi tieán saûn phaåm khoâng ngöøng, ñaùp 
öùng toát nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe cuûa coäng ñoàng, chinh phuïc khaùch 
haøng baèng chaát löôïng.

LÓNH VÖÏC HOAÏT ÑOÄNG
Saûn xuaát vaø kinh doanh döôïc phaåm. Trong ñoù, doøng saûn phaåm uy tín vaø 
chaát löôïng ñaõ ñöôïc thò tröôøng ñaùnh giaù cao nhö khaùng sinh, thuoác gioït.
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QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN

Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25 (UPHACE) 
laø ñôn vò thaønh vieân ñoäc laäp tröïc thuoäc Toång 
Coâng ty döôïc Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp theo giaáy 
ñaêng kyù kinh doanh soá 4103007041 do Sôû Keá 
hoaïch vaø Ñaàu tö Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp 
ngaøy 19/6/2007, ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 4 ngaøy 
25/7/2008. Tröôùc khi Coå phaàn hoùa, tieàn thaân laø söï 
saùt nhaäp giöõa Xí nghieäp Döôïc phaåm TW21 vaø Xí 
nghieäp Döôïc phaåm TW25. Hoaït ñoäng theo cô cheá 
coå phaàn töø ngaøy 01/7/2007. Bao goàm caùc Trung 
taâm, Nhaø maùy do 02 Xí nghieäp tieáp quaûn.
 » Trung taâm Quaân Döôïc Vieän.
 » Vieän baøo cheá YARON
 » Vieän baøo cheá ALPHA
 » Vieän baøo cheá SIFAP
 » Vieän baøo cheá FARMO
 » Vieän baøo cheá BIOFACM, ZENIT

NGAØNH NGHEÀ KINH DOANH CUÛA COÂNG 
TY 
 » Saûn xuaát kinh doanh döôïc phaåm; 
 » Saûn xuaát thöïc phaåm chöùc naêng;
 » Saûn xuaát vaø mua baùn myõ phaåm;
 » Saûn xuaát ñoà uoáng khoâng coàn, nöôùc khoaùng 

(khoâng saûn xuaát taïi truï sôû);
 » Mua baùn nöôùc giaûi khaùt (khoâng kinh do-

anh dòch vuï aên uoáng taïi truï sôû);
 » Saûn xuaát vaø mua baùn bao bì baèng giaáy, 

nhöïa (khoâng taùi cheá pheá thaûi taïi truï sôû);
 » Saûn xuaát thieát bò, duïng cuï y teá (khoâng saûn 

xuaát taïi truï sôû);
 » Kinh doanh baát ñoäng saûn…

GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY

Teân Coâng ty COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC PHAÅM TW25

Teân tieáng Anh No.25 CENTRAL PHARMACEUTICAL JSC

Teân vieát taét UPHACE

Maõ chöùng khoaùn UPH

Saøn ñaêng kyù giao dòch HNX

Bieåu töôïng cuûa Coâng ty

Voán ñieàu leä 132.946.410.000 ñoàng.

Truï sôû chính vaø nhaø maùy 448B Nguyeãn Taát Thaønh, Phöôøng 18, Quaän 4, TP.HCM

Ñieän thoaïi (84-28) 9414967

Fax (84-28) 9414975

Email duocphamtw25@uphace.vn

Website www.uphace.vn

Giaáy CNÑKKD: Soá 4103007041 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Thaønh phoá Hoà Chí Minh 
caáp ngaøy 19 /6/2007, ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 16 ngaøy 15/4/2018.

TRỤ SỞ CÔNG TY
Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 39414 697
Fax: (84-28) 3941 4975

XƯỞNG SẢN XUẤT  
Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3940 4969
Fax : (84-28) 3941 4975

Hieän Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25 coù 08 phoøng 

ban chöùc naêng vaø 04 Xöôûng saûn xuaát.

Caùc phoøng ban chöùc naêng cuûa Coâng ty bao goàm:

 º Phoøng ban chöùc naêng:

 º Phoøng Keá toaùn taøi chính

 º Phoøng Toå chöùc haønh chaùnh

 º Phoøng Keá hoaïch - kinh doanh

 º Phoøng baùn haøng

 º Phoøng Nghieân cöùu phaùt trieån

 º Phoøng Ñaûm baûo chaát löôïng

 º Phoøng Kieåm nghieäm

 º Phoøng Cô ñieän

Xöôûng saûn xuaát: 

 º Xöôûng Non- Betalactamin 

 º Xöôûng Betalactamin  

 º Xöôûng thuoác gioït    

 º Daây chuyeàn thöïc phaåm chöùc naêng.

 º Daây chuyeàn sinh phaåm.
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THÔNG ĐIỆP
CỦA CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thöa quyù vò!
Naêm 2018 laø naêm ñaùnh daáu 44 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån Coâng ty cuõng nhö ñaùnh 
daáu moác 11 naêm Coâng ty hoaït ñoäng theo cô cheá coå phaàn. Theo ñoù, beân caïnh nhöõng 
thaønh tích ñaït ñöôïc thì nhöõng khoù khaên, thaùch thöùc maø Coâng ty ñoái dieän coøn raát nhieàu.
Tuy nhieân, vì muïc tieâu ñöa Coâng ty trôû laïi vò theá voán coù, trôû thaønh moät trong nhöõng 
doanh nghieäp saûn xuaát vaø kinh doanh döôïc phaåm uy tín haøng ñaàu taïi Vieät Nam thì 
HÑQT, taäp theå CBCNV Coâng ty seõ khoâng ngöøng noã löïc, ñoaøn keát thoáng nhaát moät loøng 
xaây döïng Coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån beàn vöõng.
Thöa quyù vò!
Trong giai ñoaïn saép tôùi, Coâng ty chuùng ta seõ taäp trung moïi nguoàn löïc ñeå ñaàu tö xaây 
döïng nhaø maùy döôïc phaåm taïi Khu Coâng nghieäp Taân Phuù Trung, Huyeän Cuû Chi, Thaønh 
phoá Hoà Chí Minh theo tieâu chuaån GMP-WHO.
Ñaây laø nhaø maùy ñöôïc ñaàu tö xaây döïng theo tieâu chuaån hieän ñaïi vaø quy moâ lôùn vôùi 9 
daây chuyeàn. Sau khi nhaø maùy ñi vaøo hoaït ñoäng, seõ cung caáp cho thò tröôøng nhieàu saûn 
phaåm vôùi nhieàu daïng baøo cheá, ñaùp öùng ña daïng nhu caàu phoøng beänh vaø chöõa beänh cuûa 
ngöôøi daân treân theá maïnh thöông hieäu uy tín vaø chaát löôïng ñaõ ñöôïc tin duøng trong suoát 
44 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån Coâng ty.
Vôùi nhaø maùy môùi naøy, Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty tin töôûng veà moät töông lai phaùt trieån 
vöõng maïnh hôn cuûa Coâng ty trong thôøi gian tôùi.
Thay maët HÑQT Coâng ty, toâi xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán Quyù coå ñoâng, quyù ñoái 
taùc, quyù khaùch haøng ñaõ tin töôûng vaø uûng hoä Coâng ty trong thôøi gian qua. Kính mong 
Quyù coå ñoâng, quyù ñoái taùc, quyù khaùch haøng seõ tieáp tuïc ñoàng haønh, gaén boù cuøng Coâng 
ty trong thôøi gian tôùi. Xin kính chuùc toaøn theå quyù vò doài daøo söùc khoûe, an khang thònh 
vöôïng, vaïn söï nhö yù.

Traân troïng.
CHUÛ TÒCH HÑQT

KS. Nguyeãn Chí Linh
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT KINH DOANH CÔ CAÁU COÅ ÑOÂNG

STT CHÆ TIEÂU NAÊM 2017 NAÊM 2018

1 Toång giaù trò taøi saûn 395.272.687.429 410.987.765.473

2 Toång doanh thu 162.337.243.239 113.056.457.938

3 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 6.409.650.586 12.651.540.922

4 Noäp ngaân saùch 166.127.839.484 10,023,230,554

5 Toång quyõ löông 18,438,179,711 18.726.384.542

6 Tieàn löông bình quaân (ngöôøi/thaùng) 8.665.000 8.572.231

7 Coå töùc (%) 3% 3%

Caùc chæ tieâu taøi chính chuû yeáu:

STT CHÆ TIEÂU NAÊM 2017 NAÊM 2018

1
Cô caáu taøi saûn
- Taøi saûn daøi haïn/Toång taøi saûn     
- Taøi saûn ngaén haïn/Toång taøi saûn  

%
55.65
44.35

%
59.01
40.99

2
Cô caáu voán
- Nôï phaûi traû/Toång nguoàn voán
-  Nguoàn voán chuû sôû höõu/Toång nguoàn voán

%
58.47
41.53

%
59.16
40.84

3
Khaû naêng thanh toaùn
- Khaû naêng thanh toaùn nhanh
- Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh

Laàn
0.62
0.76

Laàn
0.42
0.69

4
Chæ tieâu veà naêng löïc hoaït ñoäng
- Voøng quay haøng toàn kho
- Doanh thu thuaàn /Toång taøi saûn

Laàn
4.3

0.41

Laàn
2

0.27

5

Khaû naêng sinh lôøi
- Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá/Toång taøi saûn
- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/Doanh thu thuaàn
- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/Nguoàn voán chuû sôû höõu
- Tyû suaát lôïi nhuaän töø HÑKD/ Doanh thu thuaàn

%
1.62
3.11
3.08
3.95

%
3.08
7.22
4.86
0.39

6 Thu nhaäp treân coå phaàn  (VNÑ/CP) 342 552

Cô caáu voán ñieàu leä: Taïi thôøi ñieåm 31/12/2018:

CHÆ TIEÂU VNÑ TYÛ 
LEÄ(%)

SOÁ LÖÔÏNG
COÅ ÑOÂNG

CÔ CAÁU COÅ ÑOÂNG

TOÅ CHÖÙC CAÙ NHAÂN

Toång voán ñieàu leä 132.946.410.000 100 436 8 428

- Coå ñoâng naém giöõ treân 5% coù 
quyeàn bieåu quyeát 115.100.000.000 86,57 2 2 0

- Coå ñoâng naém giöõ 1% ñeán 5% coù 
quyeàn bieåu quyeát 10.048.000.000 7,55 2 2 0

- Coå ñoâng naém giöõ  döôùi 1% coù 
quyeàn bieåu quyeát 7.798.641.000 5,87 424 3 421

- Coå phieáu quyõ 0 0 0 0 0

Trong ñoù:

- Voán Nhaø nöôùc 0 0 0 0 0

- Voán nöôùc ngoaøi 0 0 0 0 0

Coå töùc/ Lôïi nhuaän chia cho caùc thaønh vieân goùp voán:

 ª Thöïc hieän chi traû coå töùc naêm 2017 cho coå ñoâng hieän höõu. Tyû leä chi traû: 03% ( töông ñöông 300 ñ/coå phieáu). 
Thôøi gian thöïc hieän chi traû coå töùc: thaùng 07/2018.

 ª Nhöõng thay ñoåi cuûa coå ñoâng lôùn taïi thôøi ñieåm 31/12/2018: khoâng coù.

ÑV tính: ñoàng



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201812 13

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2019

Baùo caùo hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò naêm 2018:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 kỳ họp và  ban 
hành 07 Nghị quyết. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ 
các buổi họp, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc luôn thông 
tin kịp thời các hoạt động của công ty đến các thành viên 
HĐQT. Tất cả buổi họp  Hội  đồng  quản  trị  đều có sự hiện 
diện của Ban Kiểm soát.

Ngày 26/4/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc bổ 
nhiệm Ts.Trịnh Việt Tuấn – thành viên HĐQT đảm nhận chức 
danh Tổng Giám đốc Công ty thay thế cho Ds.Bùi Chí Kính 
nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 14/8/2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí thông 
qua việc đầu tư thiết bị Pilot cho Phòng Nghiên cứu phát triển

Ngày 25/9/2018, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung 
thay đổi địa điểm đầu tư nhà máy dược phẩm từ Khu công 
nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 
sang Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành 
phố Hồ Chí Minh do thủ tục xin phép tại Bình Dương gặp 
trục trặc.

Keát quaû ñaàu tö vaø thöïc hieän caùc döï aùn :
- Về dự án nhà 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, 
TP.HCM đã làm xong thủ tục đóng tiền sử dụng đất một lần cho 
thời gian thuê 50 năm. Hiện nay Công ty và đối tác đang thực 
hiện phương án theo phương thức Hợp đồng hợp tác đầu tư, xây 
dựng và chuyển giao bất động sản.

- Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Quận 3, TP.HCM: Công ty 
đã có Đơn khởi kiện Công ty Kim Long để hỗ trợ đối tác nhằm 
thu hồi khoản nợ 17 tỷ đồng mà Kim Long còn nợ Công ty Dược 
25. Mọi chi phí và trách nhiệm liên quan đến việc khởi kiện sẽ 
do đối tác chịu. 

- Về lô đất 142 Nguyễn Đình Chiểu và 200 Pasteur: Đối tác đã 
thanh toán 90% giá trị Hợp đồng. Hiện nay đang trong quá trình 
hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.

- Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, 
TP.HCM: đối tác đã chuyển trả 35% giá trị Hợp đồng tương ứng 
số tiền 26,25 tỷ đồng. Hiện nay đang trong quá trình thực hiện 
các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản.

- Về dự án nhà máy dược phẩm: Đã ký Hợp đồng thuê 30.886,1 
m2 đất tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
dược phẩm với thời gian thuê là 36 năm

Hoaït ñoäng ñaùnh giaù coâng taùc ñieàu haønh 
cuûa Ban Toång giaùm ñoác:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã 
thực hiện giám sát công tác quản lý, điều 
hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán 
bộ quản lý của công ty thông qua việc 
tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2018. Công  
tác  giám  sát  Ban  điều  hành  được  
thực  hiện  thường xuyên, kịp thời  đưa ra 
các chủ trương, định hướng nhằm  tháo 
gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh để hoàn thành 
nhiệm vụ.

Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết 
của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng 
tạo, tuy nhiên trong quá trình hoạt động 
có những khó khăn, vướng mắc phát 
sinh xuất phát từ nguyên nhân khách 
quan và chủ quan nên chưa hoàn thành 
tiêu doanh thu năm 2018. Cụ thể một số 
khó khăn, vướng mắc trong năm làm ảnh 
hưởng đến kết quả kinh doanh như sau: 

 + Công tác bán hàng vẫn gặp nhiều 
khó khăn do Công ty vừa chuyển hệ 
thống phân phối sang OPC nên quá 
trình thích ứng với thị trường bước đầu 
còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

 + Một số khó khăn xuất phát từ việc 
thiếu nguyên liệu sản xuất do các nhà 
máy sản xuất tại Trung Quốc ngừng 
đóng cửa vì môi trường, tình trạng máy 
móc, thiết bị còn nhiều bất cập….

V/v thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi 
ñoàng coå ñoâng naêm 2018:

Trong năm 2018 trong quá trình hoạt 
động, Công ty gặp một số khó khăn xuất 
phát từ nguyên nhân khách quan và chủ 
quan. Bằng nỗ lực của mình, HĐQT đã 
chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong 
việc cơ bản hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 
Tổng doanh thu năm 2018 là tỉ 113 tỷ 
đồng đạt 94,1% so với kế hoạch (Kế 
hoạch sau điều chỉnh là 120 tỷ đồng) và 

đạt 69,3% so với cùng kỳ năm 20176. 
Lợi nhuận trước thuế 12,6 tỉ đồng, đạt 
175% so với kế hoạch và vượt 96,8 % 
so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của 
người lao động là 8,5 triệu đồng/người/
tháng, giảm 5% so với kế hoạch và giảm 
2,3% so với năm 2017.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2018, Công ty đã 
chốt danh sách cổ  đông để thực  hiện chi  
trả  cổ tức  năm 2017  bằng tiền mặt cho 
cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 03% 
/cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 300 
đồng) vào tháng 7/2018.

V/v thöïc hieän caùc quy cheá hoaït ñoäng 
cuûa HÑQT & coâng boá thoâng tin:

Nhaèm taïo cô sôû phaùp lyù cho hoaït 
ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò  vaø Ban 
ñieàu haønh Coâng ty phuø hôïp vôùi phaùp 
luaät hieän haønh vaø tình hình thöïc teá 
coâng ty ñoàng thôøi naâng cao hieäu quaû 
quaûn trò Coâng ty, taêng cöôøng söï phoái 
hôïp giöõa HÑQT vaø Ban ñieàu haønh, 
ñoàng thôøi baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp 
phaùp cuûa coå ñoâng, xaây döïng vaø phaùt 
trieån toát moái quan heä ñoái vôùi caùc nhaø 
ñaàu tö. Ngaøy 10/4/2017, Hoäi ñoàng 
quaûn trò Coâng ty ñaõ ban haønh Quyeát 
ñònh soá 55/QÑ-HÑQT-TW25veà vieäc 
söûa ñoåi, boå sung Quy cheá phaân ñònh 
quyeàn haïn, nhieäm vuï cuûa HÑQT, 
Chuû tòch HÑQT vaø Toång Giaùm ñoác 

ñieàu haønh.

Tieáp tuïc thöïc hieän höôùng daãn cuûa 

Uyû ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc vaø 

Sôû giao dòch chöùng khoaùn Haø Noäi veà 

vieäc coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng 

Chöùng khoaùn thoâng qua heä thoáng 

coâng boá thoâng tin ñieän töû (IDS) vaø 

(CIMS). Coâng ty ñaõ trieån khai thöïc 

hieän vaø tieán haønh coâng boá thoâng tin 

ñaûm baûo theo ñuùng quy ñònh cuûa 

phaùp luaät.

Việc công bố thông tin được thực hiện 

đúng thời gian và đầy đủ theo quy định 

của Thông tư 155/2015/TT-BTC, Quy 

chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị 

định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 bao 

gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo 

cáo thường niên, báo cáo tình hình quản 

trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên 

quan và những báo cáo khác.
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Theo tôø trình ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2018 thoâng qua 
veà möùc thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt laø 100 trieäu ñoàng/thaùng. Cuï 
theå möùc chi traû nhö sau:

STT CHÖÙC DANH SOÁ TIEÀN (VNÑ/THAÙNG)

1 Chuû tòch HÑQT 6.500.000 

2 Thaønh vieân HÑQT 4.000.000

3 Tröôûng Ban kieåm soaùt 4.000.000

4 Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt 3.000.000

THUØ LAO HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ & BAN KIEÅM SOAÙT

PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2019

Hoäi ñoàng quaûn trò tieáp tuïc chæ ñaïo 
trieån  khai caùc chuû tröông, chính 
saùch cuûa Coâng ty, taïo moïi ñieàu kieän  
thuaän lôïi ñeå Ban ñieàu haønh hoaøn 
thaønh nhieäm vuï saûn xuaát kinh do-
anh naêm 2018. Keá hoaïch SXKD naêm 
2018 trình Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 
thöôøng nieân 2019 thoâng qua nhö sau:

 ª Doanh thu : 140 tæ ñoàng;
 ª Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 3 tæ ñoàng;
 ª Coå töùc: seõ xin yù kieán cuûa ÑHÑCÑ 

2020.

Khôûi coâng ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy 
döôïc phaåm vaøo quyù II/2018 vaø phaán ñaáu xeùt GMP nhaø maùy vaøo quyù 
III/2019.

Leân phöông aùn söû duïng nguoàn tieàn töø khai thaùc caùc khu ñaát vaø phöông 
aùn huy ñoäng voán ñeå taäp trung nguoàn löïc ñaàu tö nhaø maùy döôïc phaåm.

Xaây döïng vaø hoaøn thieän nhöõng ñònh höôùng veà chính saùch nhaân söï, 
cheá ñoä löông thöôûng vaø caùc phuï caáp ñeå thöïc hieän chieán löôïc di dôøi 
nhaø maùy vaøo 2019 vaø vì muïc tieâu phaùt trieån beàn vöõng cuûa Coâng ty.

Taïo nhöõng böôùc ñoät phaù trong phaùt trieån saûn phaåm môùi, tieáp tuïc thöû 
nghieäm töông ñöông sinh hoïc cho moät soá loaïi saûn phaåm; taêng cöôøng 
phaùt trieån caùc maët haøng chuû löïc, ña daïng hoùa chuûng loaïi saûn phaåm 
tröôùc nhu caàu ngaøy caøng cao vaø phong phuù cuûa thò tröôøng.

Taêng cöôøng hôïp taùc lieân keát vôùi Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC ñeå 
ñaåy maïnh khaâu phaân phoái, môû roäng thò phaàn.

Ñònh höôùng phaùt trieån toát moái quan heä vôùi caùc nhaø ñaàu tö vaø coå ñoâng, 
ñaûm baûo vieäc coâng boá thoâng tin theo quy ñònh.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔNG GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT 

P. TỔNG GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

P. TỔNG GIÁM ĐỐC
SẢN XUẤT
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Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

DANH SAÙCH THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ NHIEÄM KYØ III (2017 - 2022)

Chuû tòch HÑQT - OÂng Nguyeãn Chí Linh

Ngaøy sinh : 25/9/1959               Giôùi tính: Nam
Nôi sinh : Haø Tónh
CMND : 020263306
Quoác tòch : Vieät Nam

Ñòa chæ thöôøng truù : 681B/6 Buøi Ñình Tuùy, P.12, Q. Bình Thaïnh, 
TP. HCM

Trình ñoä chuyeân moân : Kyõ sö sinh hoùa
Nôi coâng taùc hieän nay : Coâng ty coå phaàn Döôïc phaåm OPC

Chöùc vuï hieän nay : Phoù Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác 
CTCP Döôïc phaåm OPC

Chöùc vuï taïi caùc toå chöùc khaùc : Khoâng

Soá coå phaàn caù nhaân sôû höõu : 0 coå phaàn

Soá coå phaàn ñaïi dieän sôû höõu : 3.730.000 coå phaàn

Thaønh vieân HÑQT - OÂng Trònh Xuaân Vöông

Ngaøy sinh : 22/12/1955               Giôùi tính: Nam                   

Nôi sinh : Ngheä An 

CMND/Hoä chieáu : 040055000153

Quoác tòch : Vieät Nam

Ñòa chæ thöôøng truù : 25 L3 Chieâu Anh Caùc, P.5, Q.5, TP.HCM

Ñòa chæ lieân laïc : 1017 Hoàng Baøng, P.12, Q.6, TP.HCM

Ñieän thoaïi lieân laïc : 028.37517111

Trình ñoä chuyeân moân : Döôïc só ñaïi hoïc

Soá coå phaàn caù nhaân sôû höõu : 0 coå phaàn

Soá coå phaàn ñaïi dieän sôû höõu : 4.000.000 coå phaàn

Nôi coâng taùc hieän nay : Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC

Thaønh vieân HÑQT - OÂng Traàn Anh Vöông

Ngaøy sinh : 15/6/1972               Giôùi tính: Nam                 

Nôi sinh : Thaùi Bình

CMND/Hoä chieáu : 012207076

Quoác tòch : Vieät Nam

Ñòa chæ thöôøng truù
: P1006, taàng 10 khu CT5, Ñôn Nguyeân 2, 
Khu ñoâ thò môùi Ñònh Coâng, Q.Hoaøng Mai, 
TP.Haø Noäi

Ñòa chæ lieân laïc
: Coâng ty CP Capella Vieät Nam, taàng 15 soá 
53 phoá Quang Trung, P.Nguyeãn Du, Q.Hai 
Baø Tröng, Haø Noäi

Ñieän thoaïi lieân laïc : 0913.201.999

Trình ñoä chuyeân moân : Thaïc só Quaûn trò kinh doanh

Soá coå phaàn caù nhaân sôû höõu : 0 coå phaàn

Soá coå phaàn ñaïi dieän sôû höõu : 3.780.000 coå phaàn

Nôi coâng taùc hieän nay : Toång Coâng ty Döôïc Vieät Nam - CTCP, chöùc 
vuï Thaønh vieân HÑQT

Thaønh vieân HÑQT   - OÂng Trònh Vieät Tuaán

Ngaøy sinh : 02/5/1986               Giôùi tính: Nam                

Nôi sinh : TP.HCM

CMND/Hoä chieáu : 079086002751

Quoác tòch : Vieät Nam

Ñòa chæ thöôøng truù : 565/1 Bình Thôùi, P.10, Q.11, TP.HCM

Ñòa chæ lieân laïc : 565/1 Bình Thôùi, P.10, Q.11, TP.HCM

Ñieän thoaïi lieân laïc : 0903.355.780

Trình ñoä chuyeân moân : Ñaïi hoïc döôïc coå truyeàn, Thaïc só baøo cheá 
döôïc phaåm.

Soá coå phaàn caù nhaân sôû höõu : 1.200 coå phaàn

Soá coå phaàn ñaïi dieän sôû höõu : 0 coå phaàn

Nôi coâng taùc hieän nay : Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25

Quaù trình coâng taùc:
Töø naêm 1982 – 1987 : Caùn boä phoøng Nghieân cöùu Xí nghieäp Döôïc phaåm TW 26 – OPC
Töø naêm 1987 – 1999 : Tröôûng phoøng Keá hoaïch – Kinh doanh Xí nghieäp Döôïc phaåm TW 26 – OPC
Töø naêm 1999 – 2002 : Phoù Giaùm ñoác Xí nghieäp Döôïc phaåm TW 26 – OPC
Töø naêm 2002 – 2006 : UÛy vieân HÑQT – Phoù Giaùm ñoác kieâm Tröôûng phoøng Keá hoaïch – Kinh doanh Coâng ty Coå phaàn 

Döôïc phaåm OPC.
Töø naêm 2006 – 2009 : UÛy vieân HÑQT – Phoù Toång Giaùm ñoác kieâm Giaùm ñoác Kinh doanh Coâng ty Coå phaàn Döôïc 

phaåm OPC.
Töø naêm 2009 – 03/2011 : Chuû tòch HÑQT kieâm Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC
Töø  4/2011 ñeán nay : Phoù Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC; Chuû tòch HÑTV 

Coâng ty TNHH MTV Döôïc phaåm OPC Bình Döông.

Quaù trình coâng taùc:
Töø naêm 1978 - 1990 : Trôï lyù kyõ thuaät Xí nghieäp Döôïc phaåm TW 26 – OPC.
Töø naêm 1990 – 2006 : Quaûn ñoác phaân xöôûng saûn xuaát coàn Xí nghieäp Döôïc phaåm TW 26 – OPC.
Töø naêm 2006 – 2009 : UÛy vieân HÑQT Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH MTV Döôïc 

phaåm OPC Bình Döông.
Töø naêm 2009 – 3/2011 : Phoù Chuû tòch HÑQT Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH MTV Döôïc 

phaåm OPC Bình Döông.
Töø naêm 4/2011 – nay : Chuû tòch HÑQT Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH MTV Döôïc 

phaåm OPC Bình Döông.

Quaù trình coâng taùc:
Töø naêm 1999 – 2000 : Phoù Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Duy Phöông
Töø naêm 2000 – 2008 : Giaùm ñoác Coâng ty TNHH theùp Baéc Vieät
Töø naêm 2008 – 2015 : Chuû tòch HÑQT/Giaùm ñoác Coâng ty TNHH theùp Baéc Vieät
Töø naêm 2016 – nay : Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP ñaàu tö vaø phaùt trieån SACOM, Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP ñaàu 

tö BVG, Coâng ty CP xuaát nhaäp khaåu Toång hôïp I – Vieät Nam, Coâng ty CP Capella Vieät Nam.

Quaù trình coâng taùc:
Töø 8/2013 - nay : Tröôûng Vaên phoøng Ñaïi dieän Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC taïi Trung Quoác.

Töø thaùng 5/2018- nay    : Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25
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Thaønh vieân HÑQT, Keá toaùn Tröôûng  – OÂng Toáng Traàn Hieäp   

Ngaøy thaùng naêm sinh : 03/7/1991               Giôùi tính: Nam                                

Nôi sinh : Haø Tónh  

CMND/Hoä chieáu : 183900054

Quoác tòch : Vieät Nam

Ñòa chæ thöôøng truù : Sôn Thònh, Höông Sôn, Haø Tónh

Ñòa chæ lieân laïc : 448B Nguyeãn Taát Thaønh, P.18, Q.4, 
TP.HCM

Ñieän thoaïi lieân laïc : 0968.368.222

Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân keá toaùn doanh nghieäp.

Soá coå phaàn caù nhaân sôû höõu : 0 coå phaàn

Soá coå phaàn ñaïi dieän sôû höõu : 0 coå phaàn

Nôi coâng taùc hieän nay : Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25

Thaønh vieân Ban kieåm soaùt -  OÂng Nguyeãn Vaên Khaùi  

Ngaøy thaùng naêm sinh : 20/10/1970              Giôùi tính: Nam                                

Nôi sinh : Haø Noäi 

CMND/Hoä chieáu : 011469990

Quoác tòch : Vieät Nam

Ñòa chæ thöôøng truù : 01 ngaùch 128/2 Hoaøng Vaên Thaùi, Khöông 
Mai, Thanh Xuaân, Haø Noäi

Ñòa chæ lieân laïc : 1906 - CT1-103 Usilk city, KÑT Vaên Kheâ, 
Haø Ñoâng, Haø Noäi

Ñieän thoaïi lieân laïc : 0986.066.909

Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân taøi chính keá toaùn

Soá coå phaàn caù nhaân sôû höõu : 0 coå phaàn

Soá coå phaàn ñaïi dieän sôû höõu : 0 coå phaàn

Nôi coâng taùc hieän nay : Toång Coâng ty Döôïc Vieät Nam - CTCP

Thaønh vieân Ban kieåm soaùt - OÂng Ñaëng Quoác Vieät 

Ngaøy thaùng naêm sinh : 22/12/1962              Giôùi tính: Nam                                

Nôi sinh : Haø Noäi 

CMND/Hoä chieáu : 022752823

Quoác tòch : Vieät Nam

Ñòa chæ thöôøng truù : 122/10 Phan Vaên Haân, P.17, Q.Bình Thaïnh, 
TP.HCM 

Ñòa chæ lieân laïc : 130/1 Ñieän Bieân Phuû, P.17, Q.Bình Thaïnh, 
TP.HCM

Ñieän thoaïi lieân laïc : 0909.942.357

Trình ñoä chuyeân moân : Trung caáp

Soá coå phaàn caù nhaân sôû höõu : 7.133 coå phaàn

Soá coå phaàn ñaïi dieän sôû höõu : 0 coå phaàn

Nôi coâng taùc hieän nay : Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25

Quaù trình coâng taùc:
Töø 2013 - 2015 : Nhaân vieân phoøng Taøi chính - Chi nhaùnh Viettel Haø Tónh - Taäp ñoaøn Vieãn thoâng quaân ñoäi.
Töø 2015 - 10/2016 : Nhaân vieân Phoøng KTTC Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC.
Töø 10/2016 - 4/2017 : Phoù phoøng KTTC Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25.
Töø 4/2017 - nay : Keá Toaùn tröôûng Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25.

Quaù trình coâng taùc:
Töø 2008 - 2010 : Phoù phoøng tö vaán TCDN - Coâng ty chöùng khoaùn Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam.
Töø 2010 - 2011 : Phoù phoøng tö vaán TCDN - Coâng ty CP chöùng khoaùn Phoá Wall.
Töø 7/2011 - 11/2011 : Tröôûng phoøng tö vaán TCDN Coâng ty CP chöùng khoaùn Phöông Nam.
Töø 11/2011 - 2015 : Keá toaùn Tröôûng Coâng ty CP Quoác teá Nam Thaønh.
Töø 6/2015 - 02/2017 : Chuyeân vieân Phoøng KTTC, Chuyeân vieân Phoøng KHÑT - Toång Coâng ty Döôïc Vieät Nam.
Töø 3/2017 0 - Nay : Tröôûng Ban kieåm soaùt - Toång Coâng ty Döôïc Vieät Nam - CTCP.

Quaù trình coâng taùc:
Töø 1984 – 1985 : Coâng nhaân vieân Xí nghieäp Döôïc phaåm TW25.
Töø 1985 – 1988 : Trung só tieåu ñoaøn 100 – Quaân ñoaøn 4.
Töø 1988 – 2007 : Coâng nhaân vieân Xí nghieäp Döôïc phaåm TW25.
Töø 2007 – 2010 : Nhaân vieân xuaát nhaäp khaåu phoøng Keá hoaïch – Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25.
Töø 2011 – 10/2016 : Phoù Giaùm ñoác baùn haøng khu vöïc Mieàn ñoâng, Mieàn trung vaø Cao nguyeân - – Coâng ty Coå phaàn 

Döôïc phaåm TW25.
Töø 10/2016 – Nay : Giaùm ñoác ñieàu phoái – Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25.

Tröôûng Ban Kieåm soaùt - Baø Trònh Thò Minh

Ngaøy thaùng naêm sinh : 10/8/1991               Giôùi tính: Nöõ                                

Nôi sinh : Ngheä An 

CMND/Hoä chieáu : 025720961

Quoác tòch : Vieät Nam

Ñòa chæ thöôøng truù : 43/4 Ñöôøng 42, KP8, P.Hieäp Bình Chaùnh, 
Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM

Ñòa chæ lieân laïc : 336/20B Nguyeãn Vaên Luoâng, P.12, Q.6, 
TP.HCM

Ñieän thoaïi lieân laïc : 01227700556

Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân taøi chính.

Soá coå phaàn caù nhaân sôû höõu : 0 coå phaàn

Soá coå phaàn ñaïi dieän sôû höõu : 0 coå phaàn

Nôi coâng taùc hieän nay : Coâng ty TNHH MTV Döôïc phaåm OPC Bình 
Döông.

Quaù trình coâng taùc:
Töø 06/2013 - 08/2014 : Keá toaùn baùn haøng - Coâng ty TNHH MTV Döôïc phaåm OPC Bình Döông.
Töø 01/2016 - nay : Phuï traùch nhaân söï - keá toaùn ngaân haøng Coâng ty TNHH MTV Döôïc phaåm OPC Bình Döông.

DANH SAÙCH THAØNH VIEÂN BAN KIEÅM SOAÙT
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DANH SAÙCH THAØNH VIEÂN BAN GIAÙM ÑOÁC

QUYEÀN LÔÏI CUÛA BAN GIAÙM ÑOÁC

Phoù Toång Giaùm ñoác taøi chính  - OÂng Ngoâ Taân Long 
Ngaøy sinh : 10/09/1976               Giôùi tính: Nam  
Nôi sinh : Haø Noäi
CMND : 023090409
Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân Taøi chính
Ñòa chæ thöôøng truù : 152 Ñöôøng 130 Cao Loã, Phöôøng 4, Quaän 8, TP.HCM
Queâ quaùn : Quaûng Bình
Ñieän thoaïi : 0983.777.990

Quaù trình coâng taùc:
Töø 2005 - 05/2010 : Phoù Giaùm ñoác kieâm Keá toaùn tröôûng CTy TNHH MTV Döôïc phaåm OPC Bình Döông
Töø 04/2011 - 04/2017 : Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC
Töø 04/2017 - nay : Phoù TGÑ Taøi chính CTy Coå phaàn Döôïc phaåm TW25, Thaønh vieân HÑQT Coâng ty Coå phaàn 

Döôïc phaåm OPC
Chöùc vuï hieän nay : Phoù TGÑ Taøi chính Coâng ty CPDPTW25.
Soá coå phaàn naém giöõ : 1.000 coå phaàn.
Nhöõng ngöôøi coù lieân quan : Khoâng
Haønh vi vi phaïm phaùp luaät : Khoâng
Caùc khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng 
ty

: Khoâng

Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi lôïi 
ích Coâng ty

: Khoâng

Nhöõng ngöôøi lieân quan naém 
giöõ coå phaàn

: Khoâng

Phoù Toång Giaùm ñoác kyõ thuaät - OÂng Ñoàng Vaên Maïnh 
Ngaøy sinh : 13/4/1963               Giôùi tính: Nam 
Nôi sinh : Haø Noäi
CMND : 023090409
Trình ñoä chuyeân moân : Döôïc só Ñaïi hoïc
Ñòa chæ thöôøng truù : 99 Nguyeãn Bænh Khieâm, Quaän 1, TP.HCM
Queâ quaùn : Haø Taây (Haø Noäi)
Chöùc vuï hieän nay : Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty CPDPTW25.
Soá coå phaàn naém giöõ : 0 coå phaàn.
Nhöõng ngöôøi coù lieân quan : Khoâng
Haønh vi vi phaïm phaùp luaät : Khoâng
Caùc khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty : Khoâng
Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi lôïi 
ích Coâng ty

: Khoâng

Nhöõng ngöôøi lieân quan naém 
giöõ coå phaàn

: Khoâng

Tieàn löông, thöôûng cuûa Ban giaùm ñoác cuõng ñöôïc tính theo ñònh möùc löông maø Coâng ty ñaõ xaây döïng. Cuï theå: 
 » Toång Giaùm ñoác: 40 trieäu ñoàng/thaùng
 » Phoù Toång Giaùm ñoác: töø 22 trieäu ñoàng/thaùng ñeán 26 trieäu ñoàng/thaùng.
 » Keá toaùn Tröôûng: 19 trieäu ñoàng/thaùng.

Phoù Toång Giaùm ñoác saûn xuaát - Baø Hoà Kim Böûu
Ngaøy sinh : 21/12/1977               Giôùi tính: Nöõ  
Nôi sinh : Beán Tre
CMND : 025129616
Trình ñoä chuyeân moân : Döôïc só Ñaïi hoïc
Ñòa chæ thöôøng truù : 160/99/2 KP 4, Phöôøng Taân Chaùnh Hieäp, Q.12 TP. HCM
Queâ quaùn : Xaõ Phuù Phuïng, Huyeän Chôï Laùch, Tænh Beán Tre
Ñieän thoaïi : 0945472252
Chöùc vuï hieän nay : Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty CPDPTW25.
Soá coå phaàn naém giöõ : 450 coå phaàn.
Nhöõng ngöôøi coù lieân quan : Khoâng
Haønh vi vi phaïm phaùp luaät : Khoâng
Caùc khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty : Khoâng
Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi lôïi 
ích Coâng ty

: Khoâng

Nhöõng ngöôøi lieân quan naém 
giöõ coå phaàn

: Khoâng

Toång Giaùm ñoác   - OÂng Trònh Vieät Tuaán

Ngaøy sinh : 02/5/1986               Giôùi tính: Nam                

Nôi sinh : TP.HCM

CMND/Hoä chieáu : 079086002751

Quoác tòch : Vieät Nam

Ñòa chæ thöôøng truù : 565/1 Bình Thôùi, P.10, Q.11, TP.HCM

Ñòa chæ lieân laïc : 565/1 Bình Thôùi, P.10, Q.11, TP.HCM

Ñieän thoaïi lieân laïc : 0903.355.780

Trình ñoä chuyeân moân : Ñaïi hoïc döôïc coå truyeàn, Thaïc só baøo cheá 
döôïc phaåm.

Soá coå phaàn caù nhaân sôû höõu : 1.200 coå phaàn

Soá coå phaàn ñaïi dieän sôû höõu : 0 coå phaàn

Nôi coâng taùc hieän nay : Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25

Quaù trình coâng taùc:
Töø 8/2013 - nay : Tröôûng Vaên phoøng Ñaïi dieän Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm OPC taïi Trung Quoác.

Töø thaùng 5/2018- nay    : Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm TW25
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Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

TOÅNG SOÁ LAO ÑOÄNG 

CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI LAO ÑOÄNG

Tình hình lao ñoäng Coâng ty ñeán thôøi ñieåm 31/12/2018 laø 179 ngöôøi, cô caáu lao ñoäng theo trình ñoä ñöôïc theå hieän 
trong baûng sau:

Soá lao ñoäng ñaàu 179 ngöôøi

Lao ñoäng taêng 39 ngöôøi

Lao ñoäng Giaûm 42 ngöôøi

Soá lao ñoäng cuoái kyø 176 ngöôøi

Trong ñoù lao ñoäng Nöõ 97 lao ñoäng chieám 55,1% cô caáu lao ñoäng.

Lao ñoäng kyù HÑLÑ
khoâng xaùc ñònh thôøi haïn 119 ngöôøi

Lao ñoäng kyù HÑLÑ töø 12-36 thaùng 54 ngöôøi

Lao ñoäng trong thôøi gian thöû vieäc 03 ngöôøi 

Cô caáu lao ñoäng theo trình ñoä chuyeân moân

Tieán só (Döôïc 01) : 01 ngöôøi chieám 06% cô caáu lao ñoäng;

Thaïc só (Döôïc 01) : 02 ngöôøi chieám 1,1% cô caáu lao ñoäng;

Ñaïi hoïc (Döôïc 17) : 50 ngöôøi chieám 28,4% cô caáu lao ñoäng;

Cao ñaúng (Döôïc 03) : 10 ngöôøi chieám 5,7% cô caáu lao ñoäng;

Trung caáp (Döôïc 38) : 46 ngöôøi chieám 26,1% cô caáu lao ñoäng;

Coâng nhaân kyõ thuaät, LÑPT : 67 ngöôøi chieám 38,1% cô caáu lao ñoäng.

Cheá ñoä laøm vieäc

Thôøi gian laøm vieäc: Coâng ty toå chöùc 
laøm vieäc 8h/ngaøy, 6 ngaøy/tuaàn, nghæ 
tröa 1h, thôøi gian laøm vieäc cuûa caùc 
xöôûng tröïc tieáp saûn xuaát ñöôïc chia 
thaønh 3 ca. Khi coù yeâu caàu veà tieán ñoä 
saûn xuaát, kinh doanh thì nhaân vieân 
Coâng ty coù traùch nhieäm laøm theâm giôø 
vaø Coâng ty coù nhöõng quy ñònh ñaûm 
baûo quyeàn lôïi cho ngöôøi lao ñoäng 
theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø ñaõi 
ngoä thoaû ñaùng cho ngöôøi lao ñoäng.

Thôøi gian laøm vieäc: Coâng ty toå chöùc 
laøm vieäc 8h/ngaøy, 6 ngaøy/tuaàn, nghæ 
tröa 1h, thôøi gian laøm vieäc cuûa caùc 
xöôûng tröïc tieáp saûn xuaát ñöôïc chia 
thaønh 3 ca. Khi coù yeâu caàu veà tieán ñoä 
saûn xuaát, kinh doanh thì nhaân vieân 
Coâng ty coù traùch nhieäm laøm theâm giôø 
vaø Coâng ty coù nhöõng quy ñònh ñaûm 
baûo quyeàn lôïi cho ngöôøi lao ñoäng 
theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø ñaõi 
ngoä thoaû ñaùng cho ngöôøi lao ñoäng.

Nghæ oám, thai saûn: Nhaân vieân Coâng 
ty ñöôïc nghæ oám 03 ngaøy (khoâng lieân 
tuïc) trong  naêm vaø ñöôïc höôûng nguyeân 
löông. Trong thôøi gian nghæ thai saûn, 
ngoaøi thôøi gian nghæ 06 thaùng vôùi cheá 
ñoä baûo hieåm theo ñuùng quy ñònh do 
Baûo hieåm xaõ hoäi chi traû.

Ñieàu kieän laøm vieäc: Vaên phoøng laøm 
vieäc, nhaø xöôûng khang trang, thoaùng 
maùt. Ñoái vôùi löïc löôïng lao ñoäng tröïc 
tieáp, Coâng ty trang bò ñaày ñuû caùc 
phöông tieän baûo hoä lao ñoäng, veä sinh 
lao ñoäng, caùc nguyeân taéc an toaøn lao 
ñoäng ñöôïc tuaân thuû nghieâm ngaët.

Chính saùch löông, thöôûng, phuùc lôïi

Chính saùch löông: Coâng ty xaây döïng 
chính saùch löông rieâng phuø hôïp vôùi 
ñaëc tröng ngaønh ngheà hoaït ñoäng vaø 
baûo ñaûm cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc 
höôûng ñaày ñuû caùc cheá ñoä theo quy 
ñònh cuûa Nhaø nöôùc, heä soá löông ñöôïc 
xaùc laäp döïa treân trình ñoä, caáp baäc 
vaø tay ngheà cuûa ngöôøi lao ñoäng, ñaûm 
baûo phuø hôïp vôùi naêng löïc vaø coâng 
vieäc cuûa töøng ngöôøi, khuyeán khích 
caùn boä coâng nhaân vieân cuûa Coâng ty 
laøm vieäc haêng say, goùp phaàn thuùc 
ñaåy phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh 
cuûa Coâng ty.

Chính saùch thöôûng: Nhaèm khuyeán 
khích, ñoäng vieân caùn boä coâng nhaân 
vieân trong Coâng ty gia taêng hieäu quaû 
laøm vieäc, ñoùng goùp cho Coâng ty, 
Coâng ty coù chính saùch thöôûng haøng 
kyø, thöôûng ñoät xuaát cho caù nhaân vaø 
taäp theå. Vieäc xeùt thöôûng caên cöù vaøo 
thaønh tích cuûa caù nhaân hoaëc taäp theå 
trong thöïc hieän coâng vieäc ñaït ñöôïc 
hieäu quaû cao, coù saùng kieán trong caûi 

tieán phöông phaùp laøm vieäc,... Ngoaøi 
ra, Coâng ty coøn coù cheá ñoä löông 
thöôûng vaøo cuoái naêm, tuyø thuoäc vaøo 
keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng 
ty trong naêm maø soá löông thöôûng seõ 
taêng giaûm töông öùng.

Baûo hieåm vaø phuùc lôïi: Vieäc trích noäp 
baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, baûo 
hieåm thaát nghieäp ñöôïc Coâng ty trích 
noäp ñuùng theo quy ñònh cuûa phaùp 

luaät. Coâng ty thöïc hieän caùc cheá ñoä 
baûo hieåm xaõ hoäi cho ngöôøi lao ñoäng 
theo Luaät lao ñoäng vaø toå chöùc khaùm 
söùc khoeû ñònh kyø cho caùn boä coâng 
nhaân vieân.

Toå chöùc Coâng ñoaøn, Ñoaøn Thanh 
nieân: Coâng ty luoân taïo ñieàu kieän thu-
aän lôïi ñeå Coâng ñoaøn vaø Ñoaøn Thanh 
nieân Coâng ty hoaït ñoäng, taïo ñieàu kieän 
cho coâng nhaân vieân Coâng ty ñöôïc 
naâng cao ñôøi soáng tinh thaàn vaø reøn 
luyeän söùc khoeû. Ngoaøi ra, haøng naêm 
caùn boä coâng nhaân vieân Coâng ty coøn 
ñöôïc toå chöùc ñi nghæ maùt vaøo caùc dòp 
leã.

Chính saùch öu ñaõi coå phieáu cho 
caùn boä coâng nhaän vieân: Nhaèm taïo 
söï gaén boù laâu daøi cuûa caùn boä coâng 
nhaân vieân vôùi Coâng ty vaø taïo ñoäng 
löïc khuyeán khích caùn boä coâng nhaân 
vieân laøm vieäc, Coâng ty ñaõ thöïc hieän 
chính saùch hoã trôï caùn boä coâng nhaân 
vieân cuûa Coâng ty mua coå phaàn vôùi giaù 
öu ñaõi khi Coâng ty chuyeån sang Coâng 
ty coå phaàn.

Chính saùch tuyeån duïng, ñaøo taïo

Tuyeån duïng: Coâng ty coù heä thoáng quy cheá veà tuyeån duïng 
ñTuyeån duïng: Coâng ty coù heä thoáng quy cheá veà tuyeån duïng 
ñaøo taïo roõ raøng. Coâng ty tuyeån duïng thoâng qua caùc nguoàn 
lao ñoäng töø caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Cao ñaúng vaø Trung hoïc 
chuyeân nghieäp treân ñòa baøn TP.HCM. Muïc tieâu tuyeån 
duïng cuûa Coâng ty laø thu huùt ngöôøi lao ñoäng coù naêng löïc 
vaøo laøm vieäc cho Coâng ty, ñaùp öùng nhu caàu môû roäng saûn 
xuaát kinh doanh. Tuøy theo töøng vò trí cuï theå maø Coâng ty 
ñeà ra nhöõng tieâu chuaån baét buoäc rieâng, song taát caû caùc 
chöùc danh ñeàu phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu cô baûn nhö: 
coù trình ñoä chuyeân moân cô baûn, caùn boä quaûn lyù phaûi toát 
nghieäp ñaïi hoïc chuyeân ngaønh, nhieät tình, ham hoïc hoûi, 
yeâu thích coâng vieäc, chuû ñoäng trong coâng vieäc, coù yù töôûng 
saùng taïo. Ñoái vôùi caùc vò trí quan troïng, caùc yeâu caàu tuyeån 
duïng khaù khaét khe, vôùi caùc tieâu chuaån baét buoäc veà kinh 
nghieäm coâng taùc, khaû naêng phaân tích vaø trình ñoä ngoaïi 
ngöõ, tin hoïc.Ngaøy 26/4/2018, HÑQT ñaõ ban haønh Nghò 
quyeát veà vieäc boå nhieäm Ts. Trònh Vieät Tuaán - thaønh vieân 
HÑQT ñaûm nhaän chöùc danh ù Toång Giaùm ñoác.

Chính saùch thu huùt nhaân taøi: Coâng ty coù chính saùch 
löông, thöôûng xöùng ñaùng vôùi coáng hieán chaát xaùm, ñaëc 
bieät ñoái vôùi caùc nhaân vieân gioûi vaø coù nhieàu kinh nghieäm 
trong caùc lónh vöïc lieân quan, moät maët ñeå giöõ chaân nhaân 
vieân laâu daøi, maët khaùc ñeå thu huùt lao ñoäng coù naêng löïc töø 
nhieàu nguoàn khaùc nhau veà laøm vieäc cho Coâng ty. 

Ñaøo taïo: Coâng ty chuù troïng vieäc ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng 
ñaøo taïo, boài döôõng, ñaëc bieät laø trình ñoä chuyeân moân 

nghieäp vuï vaø tieâu chuaån G.M.P. Coâng ty cuõng toå chöùc 
ñaøo taïo ngheà nghieäp vaø caùc kyõ naêng cho ngöôøi lao ñoäng 
thoâng qua caùc hình thöùc ñaøo taïo keøm caëp, truyeàn ñaït 
kinh nghieäm trong quaù trình laøm vieäc, göûi ñaøo taïo beân 
ngoaøi. Ñoái vôùi nhaân vieân môùi tuyeån duïng, Coâng ty seõ 
tieán haønh ñaøo taïo nghieäp vuï vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän 
lôïi ñeå ngöôøi lao ñoäng sôùm thích nghi vaø naém baét ñöôïc 
coâng vieäc môùi. Ngoaøi ra, caên cöù vaøo nhu caàu phaùt trieån 
cuûa Coâng ty, naêng löïc, trình ñoä caùn boä, möùc ñoä gaén boù 
vôùi Coâng ty, Coâng ty ñònh ra keá hoaïch ñaøo taïo thích hôïp, 
döôùi nhieàu hình thöùc: cöû ñi ñaøo taïo, ñaøo taïo taïi choã baèng 
caùc khoaù huaán luyeän,...
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Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/
thành viên Hội đồng thành viên/
Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:

THAY ÑOÅI THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ, BAN KIEÅM SOAÙT

THAY ÑOÅI THAØNH VIEÂN BAN GIAÙM ÑOÁC, KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Ngaøy 25/3/2017, Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2017 ñaõ baàu Hoäi ñoàng Quaûn trò, Ban kieåm soaùt nhieäm kyø 
III (2017-2022) vôùi caùc thaønh vieân sau:

Hoäi ñoàng quaûn trò nhieäm kyø III (2017 – 2022) bao goàm:

STT HOÏ & TEÂN CHÖÙC VUÏ

1 OÂng Nguyeãn Chí Linh Chuû tòch HÑQT

2 OÂng Trònh Xuaân Vöông Thaønh vieân HÑQT

3 OÂng Traàn Anh Vöông Thaønh vieân HÑQT

4 OÂng Trònh Vieät Tuaán Thaønh vieân HÑQT

5 OÂng Toáng Traàn Hieäp Thaønh vieân HÑQT

Ban kieåm soaùt nhieäm kyø III (2017– 2022) bao goàm:

STT HOÏ & TEÂN CHÖÙC VUÏ

1 Baø Trònh Thò Minh Tröôûng Ban kieåm soaùt

2 OÂng Nguyeãn Vaên Khaùi Thaønh vieân BKS

3 OÂng Ñaëng Quoác Vieät Thaønh vieân BKS

Ngaøy 01/3/2019, HÑQT ñaõ ban haønh Nghò quyeát soá 11/NQ-HÑQT-
TW25 veà vieäc boå nhieäm Ds.Ñoàng Vaên Maïnh giöõ chöùc vuï Phoù Toång 
Giaùm ñoác phuï traùch kyõ thuaät Coâng ty.

Ngaøy 26/4/2018, HÑQT ñaõ ban haønh Nghò quyeát soá 29/NQ-HÑQT-
TW25 veà vieäc boå nhieäm Ts.Trònh Vieät Tuaán - thaønh vieân HÑQT ñaûm 
nhaän chöùc vuï Toång Giaùm ñoác.
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