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THÔNG ĐIỆP 

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Kính gởi Quý vị cổ đông, đối tác và khách hàng 

Đầu tiên, chúng tôi xin chân thành chúc quý vị một năm Quý Mão dồi dào sức 

khoẻ, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. 

2022 là một năm đầy thách thức không chỉ của nền kinh tế Việt Nam nói riêng, 

mà là của nền kinh tế toàn cầu nói chung. Chúng tôi cũng không nằm ngoài tầm ảnh 

hưởng của những biến động lớn lao này. 

Chúng tôi đã đương đầu với thách thức để vượt qua một năm tài chính đầy những 

khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh. 

Tuy nhiên, những thách thức đó đã giúp Công ty chúng tôi nhìn nhận, xác định 

lại trọng tâm, định hướng phát triển cũng như những điểm cần cải thiện để vươn tới 

thành công. Chúng tôi cũng đã xác định hướng đi rõ ràng nhằm đưa Bamepharm phát 

triển bền vững. 

Năm 2022 không chỉ là một năm đầy thách thức mà còn là năm quan trọng đối 

với các cam kết và hoạch định. Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho 

Ban Điều Hành trong việc định hướng lại chiến lược kinh doanh để từ đó đưa ra mục 

tiêu cụ thể cho từng cá nhân trong Công ty. Đây cũng chính là trọng tâm để chúng tôi 

xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn cho Bamepharm. 

Điều quan trọng là phát triển quy mô Công ty cần gắn liền với việc nâng cao hiệu 

suất hoạt động. Chúng tôi đang tận dụng thế mạnh về kiến thức và hiểu biết sâu sắc 

của những cán bộ quản lý cũng như đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty. 

Ngày nay, các mục tiêu và quyết định kinh doanh của Công ty được định hướng 

dựa trên cở sở đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Đây là hành động cụ thể nhằm 

hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của Bamepharm – khách hàng là trên hết, liên tục cải 

tiến và đổi mới, tinh thần làm việc tập thể, tập trung phát triển nhân lực, và xây dựng 

cam kết hành động của mỗi cá nhân ở mỗi cấp trong toàn Công ty. Những giá trị cốt 

lõi quan trọng này sẽ là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ, bồi đắp thành công bền 

vững và tạo ra lợi ích cao hơn cho cổ đông. Những giá trị này cũng chính là cơ sở để 

chúng tôi cam kết mang lại những giá trị xã hội tốt đẹp hơn. 

 



 

 
 

Hướng tới năm 2023, mặc dù vẫn tồn tại những khó khăn thách thức, song chúng 

tôi sẽ biến thách thức thành cơ hội, bước ra khỏi những khuôn mẫu thông thường tạo 

nên một tầm nhìn của đội ngũ lãnh đạo gương mẫu. Tầm nhìn này sẽ được xây dựng 

từ việc đơn giản “Làm đúng những điều đúng”. Đây là một bước đi đơn giản trong 

hành trình chúng tôi hướng tới mục tiêu chung khẳng định vị thế số 1 khu vực Tây 

Nguyên. 

Điều kiện tiên quyết trong quá trình hoàn thành sứ mệnh của Công ty là hoàn thiện 

đội ngũ nhân lực. Một tập thể vững mạnh từ cấp cao như các thành viên Hội Đồng 

Quản Trị, đến các cán bộ lãnh đạo, nhân viên và các đối tác chiến lược, những người 

hàng ngày đang hiện thực hóa những giá trị cốt lõi của chúng tôi qua việc tận tâm 

phục vụ khách hàng và cổ đông. 

Chúng tôi rất lạc quan tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa sứ mệnh của 

Bamepharm trong tương lai. Thay mặt Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, chúng 

tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới tất cả quý vị vì đã gắn bó, ủng hộ Bamepharm 

trong nhiều năm qua. 

Năm 2023, Bamepharm tròn 20 năm chuyển đổi hoạt động từ Doanh nghiệp nhà 

nước sang Công ty cổ phần, chúng tôi tin tưởng rằng niềm tin của quý vị đối với chúng 

tôi sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Công ty đã tập trung đúng trọng tâm hướng tới 

việc đổi mới kinh doanh dựa trên năng lực và kinh nghiệm của mình. Chúng tôi mong 

muốn được hợp tác chặt chẽ với các đối tác để trở thành một Bamepharm không những 

lớn hơn mà còn tốt hơn đối với cổ đông, khách hàng, nhân viên và cộng đồng. 

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN 

Tổng Giám đốc 

PHAN THÀNH TRINH 
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THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khát quát 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6000449389 

 Vốn điều lệ: 19.415.880.000 đồng 

 Địa chỉ: 09A Hùng Vương, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk 

 Số điện thoại: 02623.812.394  Số fax: 02623.858.805 

 Website: http://www.bamepharm.com.vn 

 Mã cổ phiếu: DBM 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Công ty CP Dược - Vật Tư Y Tế Đắk Lắk (gọi tắt là 

BAMEPHARM) được thành lập ngày 14/04/1976 theo quyết định 

số 28/QĐ-TC của Uỷ ban nhân dân cách mạng tỉnh Đắk Lắk với 

tên gọi là Công ty Dược phẩm Đắk Lắk. 

 Ngày 02/08/1982 đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp dược Đắk Lắk 

theo quyết định số 358/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

 Ngày 21/12/1992 đổi tên 

thành Công ty Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk theo quyết 

định số 860/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

 Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chuyển 

doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, Công 

ty có tên mới là Công ty Cổ phần Dược-Vật Tư Y Tế 

Đắk Lắk tại quyết định số 3849/QĐ-UB ngày 

03/12/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Nghành nghề kinh doanh 

 Sản xuất thuốc chữa bệnh con người, các sản phẩm 

thực phẩm dinh dưỡng, thuốc có nguồn gốc từ dược 

liệu. 

 Mua bán thuốc, dược phẩm, vắcxin-sinh phẩm, hóa 

chất các loại và sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng. 

 Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện. 

 Dịch vụ sửa chữa, bảo hành máy móc, thiết bị y tế chuyên dụng. 

 Xuất, nhập khẩu thuốc, dược liệu và thiết bị y tế. 

Địa bàn kinh doanh 

Địa bàn kinh doanh tại khu vực Tây Nguyên, trọng điểm là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông. 
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4. Các rủi ro 

 Rủi ro về mặt pháp luật 

 Là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đồng thời đăng ký giao dịch 

trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UpCOM), hoạt động của Công ty cổ phần Dược – 

Vật tư y tế Đắk Lắk chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng 

khoán và thị trường chứng khoán bao gồm Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn 

bản dưới luật và các quy định đối với công ty đăng ký giao dịch.  

 Đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn, Công ty chịu tác động và chi phối bởi Luật Dược 

số 105/2016/QH13. 

 Ngoài ra, trong từng thời kỳ các chính sách của Nhà nước, của địa phương có thay đổi. 

 Rủi ro đặc thù ngành 

  Chính sách của Nhà nước liên quan đến đấu thầu thuốc, pháp lý ngày càng khó khăn 

và chặt chẽ. 

 Hệ thống quản lý còn nhiều bất cập, chồng chéo cũng tiềm ẩn nhiều đến rủi ro. 

 Chính sách tài khóa, tiền tệ cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. 

5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
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6. Định hướng phát triển 

 Mục tiêu định hướng 

 Chiến lược trung và dài hạn 

Giá trị cốt lõi 

Bamepharm xác định năm 2022 là năm “Phát huy văn hóa, kiến tạo tương lai”, theo đó 

Công ty tập trung vào nâng cấp và cải thiện cở sở hạ tầng, quy trình làm việc chưa hiệu quả, 

phát huy các thế mạnh cốt lõi. 
 

 
7. Tổ chức nhân sự 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Ông NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Năm sinh: 1966 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Bác sỹ y khoa 

 Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: 

Giám đốc CN Miền Trung – CTCP Traphaco 

  

 

  

Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi 

nhuận theo kế hoạch của ĐHĐCĐ. 

Đảm bảo thu nhập người lao động. 

Triển khai KPI toàn công ty. 

Triển khai thêm 1 sản phẩm mang 

thương hiệu công ty. 

Chiến lược quản lý Chiến lược thị trường 

Chiến lược lãnh đạo Chiến lược đầu tư 
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Ông ĐINH TRUNG KIÊN 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Năm sinh: 1973 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

 Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: 

Kế toán trưởng – CTCP Traphaco. 

 Ông PHAN THÀNH TRINH 

Ủy viên Hội đồng quản trị 

 Năm sinh: 1979  

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, bác sỹ y 

khoa 

 Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức 

khác: Không. 

   

Ông NGUYỄN BÁ LỘC 

Ủy viên Hội đồng quản trị 

 Năm sinh: 1972 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: 

Không. 

 Bà LÊ THỊ MỸ LỆ 

Ủy viên Hội đồng quản trị 

 Năm sinh: 1980 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức 

khác: Không. 
 

BAN KIỂM SOÁT 

Ông Đỗ Thành Vượng 

Trưởng Ban kiểm soát 

 Năm sinh: 1979 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: 

Trưởng phòng Marketing - CTCP Traphaco. 

  

 

  

Ông Nguyễn Văn Lợi 

Thành viên Ban kiểm soát 

 Năm sinh: 1972 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: 

Giám sát vùng CN Miền Trung - CTCP 

Traphaco. 

 Ông Nguyễn Văn Thông 

Thành viên Ban kiểm soát 

 Năm sinh: 1975 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức 

khác: Không. 
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BAN ĐIỀU HÀNH 

Họ và tên Chức vụ Năm sinh 

Ông Phan Thành Trinh Tổng giám đốc 1979 

Ông Nguyễn Bá Lộc Phó Tổng giám đốc 1972 
 

Số lượng cán bộ, nhân viên 

Tính đến 31/12/2022, Công ty có 158 cán bộ nhân viên đang 

làm việc (tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước). 

  
 

 

Chính sách đối với người lao động 

Chính sách tài chính 

 Thu nhập bình quân năm 2022 của cán bộ nhân viên Công ty là 7.800.000 đồng/ tháng 

(không bao gồm nhân viên tổ Traphaco).  

Chính sách phi tài chính 

 Năm 2022, ngoài quy định của Luật lao động (như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, 

sức khỏe định kỳ…), Lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy các chính sách trở thành Văn hóa 

Bamepharm: Phát huy văn hóa, tiệc Tri ân khách hàng, tiệc Tất niên cán bộ quản lý, cấp 

phát quà cho Tết cho nhân viên. 

 Ngoài ra, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn thể, tổ chức kỉ niệm ngày 

thành lập Công ty; ngày thành lập Phụ nữ Việt Nam; chương trình tình nghĩa, khám chữa 

bệnh tại biên giới; và các chương trình từ thiện khác…góp phần xây dựng lối sống nhân 

văn, lan tỏa tích cực đến các cá nhân và xã hội. 

Chính sách đào tạo 

 Công tác đào tạo luôn được quan tâm một cách thấu đáo, Công ty luôn khuyến khích và 

tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nhân viên phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn 

và kỹ năng mềm, quyết tâm xây dựng một đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, 

chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và nhiệt tình 

phục vụ. 

8. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Tại thời điểm 31/12/2022 

 

Trình độ Số lượng Tỷ lệ 

Trên Đại học 04 2,53% 

Đại học 55 34,81% 

Cao đẳng, Trung cấp 99 62,66% 
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Vốn điều lệ của công ty 19.415.880.000 đồng 

Số lượng cổ phần 1.941.588 cổ phần 

Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do 1.941.584 cổ phần 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần bị phong tỏa 0 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ 04 cổ phần 
 

 Cơ cấu cổ đông 

 Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần % vốn điều lệ 

Cổ phiếu đang lưu hành 194 1.941.584 99,9998% 

Cổ phiếu quỹ 1 04 0,0002% 

Trong đó    

Tổ chức 5 1.559.447 90,19% 

Cá nhân 190 385.141 19,81% 
 

 Danh sách cổ đông lớn 

 Số lượng cổ phần % vốn điều lệ 

Công ty CP Traphaco 1.130.271 58,21% 

America LLC 425.639 21,92% 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2021 

2022 Tỷ lệ hoàn 

thành (%)  

Tỷ lệ (%) 

2022/2021 Kế hoạch Thực hiện 

Tổng doanh thu Tỷ Đ 294,2 274,0 257,8 94,0 87,6 

Doanh thu Traphaco Tỷ Đ 49,6 54,0 54,3 100,1 109,5 

Chi phí kinh doanh Tỷ Đ 31,3 - 23,3 - 74,4 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 9,95 - 7,88 - 79,2 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 7,99 7,5 6,31 84,0 79,0 

Đòn bẩy tài chính (FL)  1,49 - 1,60 - 107,4 

LN trước thuế/ Tổng doanh thu % 3,38 - 3,06 - 90,5 

EPS  3.498 - 3.254 - 93,0 

Thu nhập bình quân Tr. Đ 8,5 7,4 7,8 105,4 91,7 
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Phân tích kết quả thực hiện so với kế hoạch 

 So sánh mục tiêu đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, các chỉ tiêu doanh thu 

và lợi nhuận sau thuế không đạt so với kế hoạch, chỉ tiêu DT Traphaco và thu nhập BQ vượt 

kế hoạch, xuất phát từ các nguyên nhân sau: 

 Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên sức mua của người tiêu dùng giảm, ảnh hưởng 

lớn đến chỉ tiêu doanh thu. 

 Việc cung ứng nguồn thuốc vào hệ thống điều trị giảm nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

doanh thu ETC.  

 Song song việc một số hãng lớn tự chủ động phân phối tại địa bàn giảm lượng hàng bán 

thông qua công ty; chuỗi nhà thuốc (Long Châu, An Khang, Pharmacity…) phát triển mạnh 

ở khu vực. Hàng trôi nổi không hóa đơn, hàng nhái (giá rẻ) cạnh tranh khốc liệt làm ảnh 

hưởng khá lớn đến việc khai thác doanh thu OTC. 

 Mặt khác, tuy đã bám sát kế hoạch tài chính, tăng cường quản trị chi phí, tiết giảm các 

chi phí kém hiệu quả, lãng phí nhưng doanh thu không hoàn thành ảnh hưởng đến đảm bảo 

hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm. 

2. Tình hình tài chính 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu      ĐVT: 1.000 đồng 

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm 
% tăng giảm 

2022/2021 

I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 98.804.848  109.147.682  10,47% 

1. Tài sản ngắn hạn  94.074.472   105.156.121  11,78% 

1.1 Tiền và các khoản tương đương tiền  10.044.356   9.834.436  -2,09% 

1.2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  27.820.000   33.820.000  21,57% 

1.3 Các khoản phải thu ngắn hạn  31.060.266   33.427.909  7,62% 

1.4 Hàng tồn kho   25.065.065   27.933.715  11,44% 

1.5 Tài sản ngắn hạn khác  84.785   140.061  65,20% 

2. Tài sản dài hạn  4.730.377   3.991.561  -15,62% 

2.1 Tài sản cố định  4.098.286   3.473.335  -15,25% 

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  500.000   500.000  0,00% 

2.3 Tài sản dài hạn khác  132.091   18.226   

II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  98.936.940   109.147.682  10,47% 

1. Nợ phải trả  32.373.512   40.998.553  26,64% 

1.1 Nợ ngắn hạn  32.373.512   40.998.553  26,64% 

1.2 Nợ dài hạn  -   -    0,00% 

2. Vốn chủ sở hữu  66.431.337   68.149.128  2,59% 

2.1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu  19.415.880   19.415.880  0,00% 

III. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN    
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ROE 12,59% 9,39% -25,40% 

ROA 8,13% 6,08% -25,26% 

ROS 2,72% 2,45% -9,76% 

EPS 3.498   3.254  -6,97% 

P/E ( P = 30.100) 8,6  8,6  0,00% 

Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh  2,13   1,88  -11,64% 

D/A  0,33   0,38  14,64% 

D/E  0,49   0,60  23,45% 

 Tổng tài sản tăng so với năm 2021, tăng 10,47%. Năm 2022, do các trung tâm y tế thực 

hiện tạm ứng nên các khoản phải thu chưa được kiểm soát tốt, nợ phải thu tăng 7,62%; các 

khoản đầu tư ngắn hạn tăng 21,57% nên lượng tiền và các tài khoản tương đương tiền giảm 

2,09%. Tài sản dài hạn giảm 15,62% so với cùng kỳ do đầu tư tài sản dài hạn khác. 

 Nguồn vốn trong năm 2022 tăng 10,47% so với năm 2021, trong đó: có vốn chủ sở hữu 

tăng 2,59% do tăng quỹ đầu tư phát triển, nợ phải trả tăng 26,64% so với cùng kỳ nên hệ 

số nợ phải trả/ tổng tài sản (D/A) cũng tăng so với cùng kỳ 14,64%; ghi nhận trong khoản 

mục nợ phải trả chủ yếu là nợ phải trả ngắn hạn tăng, nguyên nhân đối tác, nhà cung cấp 

yêu cầu về thời gian trả nợ cũng như gia tăng các khoản thanh toán nhanh do nguồn hàng 

cung ứng dịch bệnh (hệ số thanh toán nhanh giảm 11,64%). Năm 2022, công ty không sử 

dụng vốn vay cho hoạt động kinh doanh. 

 Đánh giá cá chỉ số tài chính cơ bản: Đối với chỉ số ROE giảm 25,40%, chỉ số ROA giảm 

25,26% do lợi nhuận sau thuế giảm 20,93% so với cùng kỳ, mà tổng tài sản tăng. Và tổng 

doanh thu giảm 12,38% so với cùng kỳ nên chỉ số ROS giảm 9,76%. 

3. Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2023 

 

Đối với hoạt động kinh doanh 

 Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận 

theo kế hoạch của ĐHĐCĐ. 

 Tăng cường phát triển quy mô, 

doanh thu OTC.   

 Tập trung khai thắc triệt để các 

gói đã trúng thầu, đảm bảo hiệu 

quả. 

 Kiểm soát dòng tiền theo kế 

hoạch ngân sách, phân bổ chi 

phí phù hợp cho các hoạt động 

kinh doanh để xác định đúng 

hiệu quả. 

 Duy trình, phát huy các công 

tác đã thực hiện tốt từ nhiều 

năm: kiểm soát chi phí, thu hồi 

vốn… 

 Đảm bảo các dự án đầu tư 

được đánh giá khách quan, khả 

thi trước khi thực hiện. 

 Kiểm soát chặt chẽ công tác 

thu hồi nợ. 

Đối với hoạt động tài chính 

Đối với hệ thống quản lý 
 Xây dựng hệ thống quản lý theo 

mục tiêu. 

 Đẩy nhanh việc phát triển phần 

mềm. 

 Tập trung đào tạo quản lý cấp 

trung, cấp cơ sở. 

Đối với đội ngũ người lao động 

 Xây dựng chiến lược nguồn nhân 

lực: định hướng 5 năm. 

 Tiếp tục duy trì, phát huy chính 

sách chăm sóc người lao động, tạo 

môi trường phát huy các giá trị cốt 

lõi mà công ty đã kiến tạo. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty 

Đối với hoạt động thị trường  

 Giữ vững khách hàng truyền thống, mở rộng khách hàng ngoài hệ thống. 

 Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực. 

 Nâng cao chất lượng dịch vụ. 

 Đảm bảo cho khách hàng các quyền lợi từ các chính sách bán hàng. 

 Xác định sản phẩm mang thương hiệu, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm định 

hướng. 

Đối với hoạt động nhân sự 

 Sắp xếp, bố trí nhân sự khai thác có hiệu quả năng suất lao động. 

Đối với hoạt động tài chính 

 Thực hiện các chính sách tín dụng hỗ trợ kịp thời cho hoạt động kinh doanh. 

 Đề ra các giải pháp tài chính để quản trị hoạt động đảm bảo sử dụng chi phí hợp lý. 

 Sử dụng vốn an toàn và hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận. 

Hoạt động chuyên môn 

 Nâng cao chất lượng hoạt động GPs. 

 Đảm bảo hàng hóa giao đến cho khách hàng đúng lô hàng, hạn dùng theo qui định. 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành 

 Định hướng, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà 

ĐHĐCĐ thường niên thông qua. 

 Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ETC, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. 

 Mở rộng, phát triển thị trường OTC bền vững. 

 Kiểm soát tốt chi phí thông qua kế hoạch tài chính hàng năm, giám sát hoạt động đầu tư 

đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận. 

 Phát triển ổn định sản phẩm chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh như: sản phẩm Traphaco, 

sản phẩm gia công nhập khẩu, sản phẩm liên kết … 

 Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành để hoạt động 

kinh doanh. 

 Áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác hiệu quả đầu tư, 

tối ưu chi phí. 

 Áp dụng công cụ KPI chuyên nghiệp để tăng năng suất lao động. 

3. Hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị 

 Nhân sự của HĐQT 

 Hội đồng quản trị hiện tại có năm (05) thành viên. 
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 Hoạt động của HĐQT 

 Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên 

HĐQT, để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; ban hành 08 

Nghị quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính, bổ nhiệm nhân sự, phê duyệt các 

giao dịch liên quan, chi trả cổ tức, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

 HĐQT nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và có sự phối hợp tốt với Ban điều hành 

để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn trong tiến trình quản lý công ty. 

 Các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc có hiệu quả và đã 

thực hiện đầy đủ và đúng đắn quyền, trách nhiệm của thành viên HĐQT theo quy định tại 

Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty, Quy định tổ chức và Hoạt động của HĐQT. 

 Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của HĐQT 

 Năm 2022, Công ty đã thanh toán thù cho HĐQT với tổng số tiền là 74 triệu đồng. Thù 

lao và ngân sách hoạt động của HĐQT nằm trong ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 phê duyệt. 

 Ngoài ra, các thành viên HĐQT tham dự công tác điều hành được trả lương theo chức 

danh đảm nhận và hưởng các lợi ích khác theo đúng với các chính sách nhân sự dành cho 

người lao động của Công ty. 

Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự họp 

Lý do 

không tham dự họp 

Nguyễn Mậu Hoàng Sơn 
Chủ tịch 

HĐQT 
07/07 100%  

Đinh Trung Kiên PCT HĐQT 07/07 100%  

Phan Thành Trinh TV HĐQT 07/07 100%  

Nguyễn Bá Lộc TV HĐQT 07/07 100%  

Lê Thị Mỹ Lệ TV HĐQT 03/07 43% 
Là TV HĐQT kể từ 

ngày 19/03/2022 

 

4. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban kiểm soát 

 HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đúng 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

 Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty trong đó 

tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết, 

quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT. 

 Phối hợp và hài hòa trong các mối quan hệ công tác giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng 

giám đốc điều hành cũng như với các cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban 

kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ. 

 



 

11 
 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Thành viên BKS Chức vụ 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự họp 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần 

Đỗ Thành Vượng Trưởng ban 01/01 100% 0% 

Trần Văn Lợi Thành viên 01/01 100% 0% 

Nguyễn Văn Thông Thành viên 01/01 100% 0% 
 

 Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 01 cuộc họp với sự tham dự của 100% thành 

viên Ban kiểm soát. Các cuộc họp được tổ chức tuân thủ các quy định. Ban kiểm soát đã 

thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

 Thông qua việc kiểm soát, Ban kiểm soát đánh giá được hiệu quả điều hành của Tổng 

Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của 

HĐQT, các kế hoạch kinh doanh và giải pháp thực hiện. 

 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 
1. Kết quả thực hiện năm 2022     ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung Thực hiện 

1 Tổng thù lao của HĐQT, BKS 400 

 Trong đó đã chi trả 74 

2 Chi thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 5%/ LNST 

3 Ngân sách hoạt động HĐQT 400 

 Chưa thực hiện 326 
 

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Người thực hiện  

giao dịch 

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ Lý do 

tăng, giảm Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 

Tỷ 

lệ 

Nguyễn Thị Kim Liên 
PCT HĐQT nhiệm 

kỳ 2017 – 2021 
22.220 1,14% 0 0 Bán 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

3. Giao dịch với cổ đông nội bộ 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

 Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm 

giao 

dịch với 

công ty 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT thông 

qua  

Nội dung, số 

lượng, tổng 

giá trị giao 

dịch 

Công ty CP 

Traphaco 

Cổ đông 

lớn 
0100108656 

75 Yên 

Ninh, Ba 

Đình, Hà 

Nội, Việt 

Nam 

Năm 

2022 
 

Giá trị giao 

dịch 53,7 tỷ 

đồng 

Chi trả cổ tức 

năm 2021: 

1,92 tỷ đồng. 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán 

 Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả 

hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 

phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 

pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 

 Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 

theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về 

kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính 

tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính 

hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc 

Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên. 



 

 
 

 

 


