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I. TỔNG QUAN: 

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục 

tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia 

tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin 

kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. 

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế 

năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp 

tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn 

mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011 - 2017. 

Về ngành dược Việt Nam nói riêng, theo đó ngành dược Việt Nam bị phụ thuộc phần lớn vào 

nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trung bình mỗi năm tiêu thụ khoảng 60.000 tấn nguyên liệu dược 

phẩm các loại, trong đó 80-90% nguyên liệu dược phải nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc và Ấn 

Độ. Việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu khiến ngành dược chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên 

ngoài như biến động tỷ giá, nguồn hàng cung cấp; thêm vào đó là chi phí nhập khẩu khiến giá thành 

xuất khẩu thuốc của Việt Nam cao hơn khoảng 20-25% so với Trung Quốc, Ấn Độ. Thực tế cho 

thấy, từ giữa năm 2019, giá nhiều nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng mạnh từ 

15% đến 80%, điều này khiến cho lợi nhuận gộp của nhiều doanh nghiệp dược Việt Nam nói chung 

và Công ty UPHACE nói riêng giảm sâu.  

Ngoài ra, các quy định chính sách quản lý về chất lượng và giá trong ngành dược cũng là yếu 

DỰ THẢO  



tố tác động mạnh tới kết quả hoạt động của ngành dược bởi tính đặc thù ngành. Theo Vietnam 

Report, dù Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp lý để quản lý ngành dược quản lý của Nhà 

nước về giá thuốc, điều kiện kinh doanh thuốc… Tuy nhiên, các quy định pháp lý về ngành chưa 

thay đổi kịp theo biến động của thị trường, đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện còn nhiều kẻ 

hở trong quản lý chất lượng, giá thuốc thuốc và quy trình đấu thầu thuốc tại các bệnh viện (kênh 

ETC). Cạnh đó, việc dự thảo sửa đổi Thông tư 11/2016/TT-BYT về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế 

ban hành chậm chễ cũng sẽ khiến doanh thu của nhiều doanh nghiệp từ thị trường ETC chưa đạt như 

kỳ vọng.  

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 2019 mà ĐHĐCĐ đã đề ra. 

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

2.1. Các chỉ tiêu chính: 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 

NĂM 

2018 
NĂM 2019 

 

Thực 

hiện 

 

Kế hoạch 

 

Thực 

hiện 

%Thực 

hiện so 

với Kế 
hoạch 

(%) 

Thực hiện 

so 
với 2018 

Doanh thu (tỉ đồng) 113 120 132,2 110 117 

Lợi nhuận trước thuế 

(tỉ đồng) 
12,6 0,7 0,707 101 5,5 

Cổ tức (%) 3%  0%   

Thu nhập bình quân 

tháng (triệu đ/ người) 
8,572 9,000 9,412 104,5% 109,8% 

Theo đó, Tổng doanh thu năm 2019 là tỉ 132,2 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch (Kế hoạch 

sau điều chỉnh là 120 tỷ đồng) và đạt 117% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 707 

triệu đồng, đạt 101% so với kế hoạch và đạt 5,5 % so với năm 2018. Thu nhập bình quân của người 

lao động là 9,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,5% so với kế hoạch và tăng 9,8% so với năm 2018.  



2.2. Đánh giá chung về hoạt động SXKD : 

a. Công tác sản xuất – kinh doanh: 

Tháng 12/2019, Ban điều hành đã có Tờ trình Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế 

hoạch doanh thu năm 2019 từ mức 140 tỷ đồng xuống còn 120 tỷ đồng và lợi nhuận từ mức 3 tỷ 

đồng xuống còn 700 triệu 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 2019 không đạt theo 

kế hoạch của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau: 

- Tình hình nhập khẩu nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua nhất là các 

nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ: thường xuyên giao hàng trễ hoặc không có 

hàng do nhà máy ngưng sản xuất, nhà máy không có nguyên liệu đầu vào để sản xuất, nhà 

máy bị cháy (Cefuroxime, Diclofenac…), nguyên liệu chưa được công bố trên trang Web của 

Cục QLD nên phải nhập khẩu ủy thác qua các công ty Dược khác (Tetracyclin), nguyên liệu 

kiểm soát đặc biệt chưa được Cục QLD duyệt chỉ tiêu mua (Cloramphenicol) làm ảnh hưởng 

đến tiến độ sản xuất. Cũng vì nguyên nhân nguyên liệu tăng giá đột biến (đặc biệt là quý 

4/2019 giá nguyên liệu tăng lên rất cao, chủ yếu là nguyên liệu các sản phẩm chủ lực có 

doanh thu và lợi nhuận của Công ty  như  nguyên liệu Cefuroxime của mặt hàng Cezirnate 

chủ lực tăng giá từ 102 USD lên 150 USD/kg, giá nguyên liệu Cefixim tăng cao  từ 120USD 

lên 137 USD/kg, chloramphenicol tăng từ 1.2 tr/kg lên 2.5tr/kg trong khi đó giá bán thành 

phẩm chỉ có thể điều chỉnh tăng lên khoảng từ 5-15% nhưng vẫn cao hơn so với các đơn vị 

khác) nên Công ty không dám dự trữ nguyên liệu với số lượng nhiều do đó vẫn còn xảy ra 

tình trạng thiếu hàng; các nhà cung cấp Bao bì cũng xin tăng giá do giá nguyên liệu đầu vào 

tăng…; 

- Năm 2019 là năm đầu tiên Công ty TW25 tiếp nhận lại hệ thống phân phối toàn quốc từ 

Công ty CP Dược phẩm OPC nên quá trình thích ứng với thị trường bước đầu còn nhiều vấn 

đề cần phải tập trung giải quyết. Cụ thể là Công ty phải xây dựng và phát triển lại hệ thống 

các chi nhánh, cửa hàng, tuyển chọn nhân sự có chất lượng và hoàn chỉnh thủ tục pháp lý các 

Chi nhánh để chính thức đi vào hoạt động... Do vậy, các chi phí đều phát sinh cao hơn năm 

2018. Cụ thể: 



✓ Chi phí thuê mặt bằng để thành lập Chi nhánh ( được thuê từ OPC với mức giá ưu 

đãi): 204tr/năm (CN HN 120tr/năm, Nha Trang 84tr/năm); 

✓ Chi phí thuê cửa hàng Quận 10: 108 tr/năm+ 133tr/năm nhận chuyển nhượng; 

✓ Chi phí cải tạo các mặt bằng để làm chi nhánh, cửa hàng: 600 triệu đồng; 

✓ Chi phí lương hỗ trợ đội ngũ bán hàng của Chi nhánh: 1.6 tỉ/năm… 

- Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 nên hàng hóa sản xuất nhiều trong 

khi thực tế tiêu thụ không như kỳ vọng do vậy sang năm 2019 Công ty phải xây dựng các 

chương trình khuyến mãi để nhanh chóng phân phối hết các sản phẩm tồn này nhằm tránh bị 

hết hạn sử dụng do vậy cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2019; 

- Ngoài những nguyên nhân chính trên thì trong năm 2019 Công ty phải đầu tư cho hệ thống 

máy móc, thiết bị 3,13 tỷ đồng; đầu tư nhân lực cho Phòng NCPT (cả khối kỹ thuật gần 7 tỷ 

đồng/năm); chi phí tư vấn thiết kế nhà máy 8 tỷ đồng, chi phí mua đất 64 tỷ….làm cho dòng 

tiền tiền Công ty cũng giảm và dẫn tới doanh thu tài chính Công ty giảm (từ 2,7 tỷ đồng 

năm 2018 còn 1,4 tỷ năm 2019). 

- Về sản xuất thì sản lượng sản xuất năm 2019 có giảm so với năm 2018, cụ thể: 

Stt Sản lượng Năm 2018 Năm 2019 
So với  

cùng kỳ 2018 

1 Sản lượng viên 250.697.892 143.270.852 57.15% 

2 Sản lượng gói 5.991.012 4.707.150 78.57% 

3 Sản lượng chai 2.547.526 2.563.680 100.63% 

- Tiếp tục duy trì hoạt động xuất khẩu các mặt hàng thuốc có nguồn gốc từ dược liệu như 

Tribelus, Hepaphyl sang các thị trường truyền thống là Moldova, Campuchia với giá trị trong 

năm 2019 là 40.159 USD. 

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

TT 
Nội dung công 

việc 

Tổng cộng 

Hồ sơ đã nộp 

2019 

Hồ sơ được 

duyệt 2019 

Hồ sơ tồn ở Cục 

QLD 31/12/2019 

1 Đăng ký mới 14 4 14 



2 Đăng ký lại 0 2 2 

3 Đăng ký gia hạn 24 0 28 

4 Đăng ký thay đổi 36 7 45 

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

- Công tác đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị : Trong bối cảnh dự án đầu tư nhà máy mới còn 

nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn do tình hình khai thác các khu đất gặp khó 

khăn, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, mặt hàng còn ít.. thì Hội đồng Quản trị đã ra chủ trương 

tiếp tục duy trì sản xuất tại nhà máy hiện nay nhằm tích lũy các nguồn lực, việc đầu tư máy 

móc thiết bị cho nhà máy hiện tại phải hợp lý, tiết kiệm và tái sử dụng được cho nhà máy mới. 

- 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 Bảo vệ sức khỏe vào đầu tháng 11/2019 để phát triển các mặt 

hàng đông dược có thương hiệu như Rheumatin, Tribelus, Hepaphyl... 

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 

Ủy ban chứng khoán và 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. 

- 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 2019. 

- Thực hiện chi trả cổ tức 2018 (03%/CP) theo nghị quyết của ĐHCĐ. 

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

- Tình hình lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2019: 186 người (111 nữ). 

- Cơ cấu lao động theo trình độ: 

+ Tiến sĩ     : 01 người (Dược 01); 

+ Thạc sĩ    : 01 người (Dược 01); 

+ Đại học     : 71 người (Dược 29); 

+ Cao đẳng    : 18 người (Dược 09); 

+ Trung cấp    : 40 người (Dược 29); 

+ Công nhân kỹ thuật, LĐPT  : 55 người. 



- Thu nhập bình quân 12 tháng năm 2019: 

+ Tổng số tiền lương đã chi năm 2019: 19,732,588,252 đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 

2018, việc tăng này là do từ năm 2019 Công ty xây dựng hệ thống bán hàng, nên năm 2019 

Công ty hỗ trợ lương cho hệ thống bán hàng là 1.563.000.000 đồng, chiếm 7,9% của quỹ 

lương năm 2019 và chiếm 7,9% trong phần lương tăng của năm 2019. 

g. Công tác tổ chức và một số công tác khác: 

- Trong năm 2019 đã tiến hành thành lập Chi Nhánh Hà Nội, Chi nhánh Nha Trang, Chi nhánh 

Cần Thơ, Cửa hàng Quận 10 và thực hiện các thủ tục để xét GDP tại chi nhánh trên, thực hiện 

hồ sơ giải thể chi Nhánh Bình Dương (do nhà máy chuyển về đầu tư tại Củ Chi)…; 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống bán hàng của các chi nhánh của Công ty, rà soát sắp xếp 

nhân sự tại các phòng ban, nhân sự tại xưởng sản xuất nhằm đáp ứng được yêu cầu sản xuất, 

kinh doanh của Công ty. 

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, mô tả công việc, rà soát 

lại các SOP của các phòng ban; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế... phù hợp với yêu 

cầu sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Kiểm tra và sửa đổi bổ sung chính sách tiền lương, quy định khen thưởng, quy trình tuyển 

dụng, quy trình đào tạo, nội quy lao động, thỏa ước lao động…cho phù hợp với hoạt động của 

Công ty; 

- Thực hiện tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm; phát hiện những điểm chưa hợp lý trong 

việc sử dụng điện, hệ thống đường ống nước bị rò rỉ được xử lý kịp thời…và triển khai việc 

khoán văn phòng phẩm tại các phòng ban chuyên môn và xưởng sản xuất. 

h. Công tác xã hội: 

- Trong năm 2019, 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”, giúp đỡ cho người lao động trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn, bệnh 

hiểm nghèo (vận động ủng hộ của cá nhân, công đoàn, chính quyền) với số tiền 50 triệu đồng. 

- Tham gia phong trào hiến máu nhân đạo do UBND phường 18 Quận 4 phát động, trao quà 

Nguyễn Đức Cảnh, quà Tết trung thu cho con em người lao động với gí trị 70 triệu đồng… 

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

- Dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu năm 2020 như sau: 

▪ Doanh thu: 125 tỷ đồng; 

▪ LNTT: -3,8 tỷ đồng. 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối bằng việc xây dựng các chính sách bán hàng vừa nhất 

quán vừa phù hợp và linh hoạt thị trường, củng cố nhân sự, đầu tư cho khối bán hàng, 



marketing, xây dựng và phát triển hệ thống kênh ETC, thành lập thêm Chi nhánh tại Miền 

Đông (Đã thành lập), Chi nhánh tại Đà Nẵng,...nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 

2020; 

- Tiếp tục đầu tư trọng tâm cho công tác nghiên cứu và đăng ký thuốc phục vụ cho công tác 

bán hàng hiện tại và kế hoạch hoạt động của nhà máy mới. Đăng ký thử tương đương sinh 

học cho sản phẩm Uphaceff 200 để bổ sung cho hồ sơ đăng ký lại. Đầu tư cho sản phẩm 

thuốc bảo vệ sức khỏe, thuốc có nguồn gốc từ đông dược; 

- Bám sát tình hình thực tế của thị trường, bổ sung đăng ký thêm nhà sản xuất để chủ động hơn 

với việc mua nguyên liệu sản xuất; 

- Thực hiện công tác sửa chữa nhà máy và tái kiểm tra GMP-WHO cho dây chuyền non 

betalactam, dây chuyền Cephalosporin và dây chuyền thuốc giọt vào tháng 06/2020; Thực 

hiện xét GMP cho dây chuyền bảo vệ sức khỏe (đã xét trong tháng 01/2020), thực hiện việc 

khôi phục dây chuyền Mỹ phẩm nhằm đầu tư các sản phẩm về gel rửa tay, dung dịch sát 

khuẩn …trong bối cảnh dịch bệnh cúm Vũ Hán đang bùng phát. Cũng liên quan đến dịch 

bệnh thì trong tháng 2/2020, Công ty đã ký Hợp đồng bao tiêu sản phẩm cồn 70% của Công 

ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương. Mục đích là thông qua sản phẩm này quảng 

bá hình ảnh Công ty cũng như góp phần tăng doanh thu năm 2020. 

- Đầu tư thêm 01 máy ép vỉ, 01 máy dập viên cho xưởng Cefa và một số máy móc khác nhằm 

tăng công suất và thay thế máy hiện nay đã củ và hay hư hỏng; 

- Xin ý kiến của Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương phân phối thuốc phiến. Mục đích là 

đa dạng hóa sản phẩm và tăng doanh thu Công ty, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người 

lao động trong bối cảnh sản xuất – kinh doanh thuốc từ hóa dược gặp nhiều khó khăn; 

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, cập nhật bảng mô tả công việc để hoàn thiện 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc (KPI) đang áp dụng và tiến tới áp dụng phần 

mềm quản lý công việc; 

- Rà soát, thực hiện công tác tính giá thành các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm đang bán 

dưới giá thành sản xuất để có giải pháp giảm chi phí; 

- Chấn chỉnh và đề ra kỷ cương nghiêm khắc trong việc tuân thủ các quy định, quy trình trong 

sản xuất – kinh doanh; 

- Về công tác nhà máy: Ban dự án đang làm việc với Sở Công thương, Sở Y tế TP.HCM và 

Ngân hàng để tiếp cận Gói kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP.Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 

08/10/2018 của HĐND TP.HCM  đồng thời tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về công nghệ, 

tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, …để chuẩn bị tốt nhất cho việc đầu tư dự án. 

 



IV. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN 

Năm 2020, cùng với tình hình kinh  tế  thế  giới  &  Việt  Nam  sẽ có  nhiều  biến động rất lớn, 

đặc biệt ảnh hưởng của dịch cúm Covid – 19 đang diễn biến phức tạp từ tháng 12/2019 đến nay. 

Theo đó, dịch bệnh xảy ra với hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, hàng triệu người bị nhiễm, hàng 

trăm ngàn người tử vong. Hầu hết các ngành nghề trong nền kinh tế đều bị ảnh hưởng do bệnh dịch. 

Nhiều quốc gia phải công bố tình trạng khẩn cấp cũng như Tổ chức y tế Thế giới ban bố là đại dịch 

toàn cầu vào ngày 11/3/2020.  

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Dược Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều 

thách thức, tiềm ẩn rủi ro cao. Trường hợp dịch bệnh còn kéo dài thì nguy cơ các doanh nghiệp dược 

nói chung và Công ty UPHACE nói riêng không có nguyên liệu để sản xuất phải đóng cửa nhà máy 

là rất lớn do nguồn nguyên liệu hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và Ấn Độ. 

Ban điều hành sẽ căn cứ theo tình hình thực tế của thị trường sẽ có những giải pháp nhằm hạn chế 

đến mức tối đa những thiệt hại có khả năng xảy ra do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Ngoài ra, với việc nhà máy hiện nay của Công ty trong năm phải tạm ngưng sản xuất một thời 

gian để sửa chữa nhằm chuẩn bị cho công tác tái kiểm tra GMP-WHO vào tháng 6/2020 cũng sẽ ảnh 

hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2020. 

Do đó, với mục tiêu là duy trì sự ổn định của Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ban 

điều hành kính mong 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 

 

 

 

 

        Ts.Trịnh Việt Tuấn   


