










































Doanh thu: Doanh thu năm 2020 đạt: 165,046 tỷ đồng, đạt 103% so với kế 

hoạch, tăng 6,11% so với năm 2019. 

Năm 2020 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 38 tỉnh, 6 

bệnh viện trung ương, 192 bệnh viện các tuyến khác. 

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu 

hàng gia công: 121,9 tỷ đồng (Bằng gần 73,9% tổng doanh thu). 

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2020: qua đấu thầu và không qua 

đấu thầu (OTC): 43,1 tỷ. (Bằng gần 26,1% tổng doanh thu). 

 4. Đánh giá: 

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ 

đông tín nhiệm giao phó. 

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng 

thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn 

thể người lao động trong Công ty. 

Hội đồng quản trị công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp 

quý báu của các cổ đông, đặc biệt từ cổ đông lớn, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo 

và sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty Dược Việt Nam. 

Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng cảm ơn Ban 

Tổng Giám Đốc, toàn thể người lao động trong Công ty, trân trọng cảm ơn các 

cổ đông, Đặc biệt là các cổ đông lớn về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã dành 

cho Công ty. 

Tuy nhiên, hoaṭ đôṇg của Công ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng 

thêm những tác động khách quan do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong 

năm 2020 nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt 

kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021. 

 

Năm 2021 dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, 

thách thức HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ như sau: 

- Doanh thu: 180 tỷ 

- Lợi nhuận: không âm, cố gắng có lãi. 









- Đến nay, công ty vẫn chưa quyết toán được công trình xây dựng của Dự án đầu 

tư xây dựng nhà máy Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Quang Minh với số 

tiền hơn 155 tỷ đồng hiện treo dạng đầu tư dở dang. Như báo cáo những năm trước 

Ban Kiểm soát cũng đã yêu cầu HĐQT, Ban Tổng giám đốc tìm phương án khác, phù 

hợp với quy định để thực hiện quyết toán công trình. 

3.2-Về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :  

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ban lãnh đạo 

Công ty đã tiến hành chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh với các kết quả như sau:   

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bới Công Ty kiểm toán & 

định                     giá Việt Nam (VAE): 

Khoản mục 

(Hoàn) 
Thực hiện 2020 

So với Kế hoạch năm 2020 So với thực hiện năm 2019 

Kế hoạch 2020 
Thực hiện 

(%) 
Thực hiện 2019 

Tăng/ 

Giảm (%) 

1. Doanh thu thuần 164.735.963.623 160,000,000,000 103% 155.248.343.130 6,11% 

2. Giá vốn hàng bán 161.758.700.087     144.976.439.804 11,58% 

3. Lãi gộp 2.977.263.536     10.271.903.326 -71,02% 

4. Tỷ lệ lãi gộp 1,8%     6,6% -72,73% 

5. Tổng chi phí 26.716.188.411     20.460.724.079 30,57% 

5.1. Chi phí bán hàng 3.420.956.500     3.947.935.423 -13,35% 

5.2. Chi phí quản lý 12.356.718.813     11.283.819.101 9,51% 

5.3. Chi phí tài chính 10.938.513.098     5.228.969.555 109,19% 

6. Lợi nhuận trước thuế -24.207.308.941 0   -11.387.711.205 112,57% 

7. lợi nhuận sau thuế -24.207.308.941     -11.387.711.205 112,57% 

            Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý 

điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty 

trong năm 2020 đã đạt vượt kế hoạch về doanh thu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông năm 2020 đề ra nhưng chưa đạt được kế hoạch về lợi nhuận. 











                                                             TP. Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021 

 
 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 

2; 

 

 Hội đồng quản trị Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 Công ty mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021(Cho kỳ hoạt động từ 

01/01/2021 đến 31/12/2021) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như 

sau: 

 

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021: 

 - Thù lao của HĐQT: 

  + Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnđ/1 tháng. 

 - Thù lao của BKS:  

  + Trưởng ban: 1.000.000 vnđ/1 tháng. 

  + Thành viên: 700.000 vnđ/1 tháng. 

           Kính trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./. 

 Trân trọng cảm ơn đại  hội! 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu TCHC, HĐQT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 Nguyễn Tiến Đức 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 2 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
-----o0o----- 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 

 

Dự thảo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 29 tháng 04  năm 2021 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 

Căn cứ : 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2; 

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công 

ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 29 tháng 4 năm 2021. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám 

đốc năm 2020, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGĐ năm 

2021 

(tài liệu kèm theo). 

 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh 

doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2020: 

- Doanh thu: 164.735.963.623 VNĐ 

- Lợi nhuận sau thuế: -24.207.308.941 VNĐ 

Với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:………  cổ phần, chiếm tỷ lệ: ………. 

 Không đồng ý:                    cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không có ý kiến:                 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh 

doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2021: 

- Doanh thu: 180.000.000.000 VNĐ 

- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ 

Với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý: …….. cổ phần, chiếm tỷ lệ: ……………….. 

 Không đồng ý:                        cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không có ý kiến:                     cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động của 

Hội đồng quản trị năm 2021. (tài liệu kèm theo). 



 

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị 

năm 2020, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 

Với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:                                   cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:                          cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không có ý kiến:                        cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 

2021 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo). 

 

 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020; kế hoạch hoạt động 

năm 2021 của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:                                  cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:                        cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không có ý kiến:                    cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: (tài liệu 

kèm theo). 

 

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 

của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:        cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:                     cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không có ý kiến:                  cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

Điều 5.Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (tài liệu kèm theo). 

 

Với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:       cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:   cổ phần, chiếm tỷ lệ:  

 Không có ý kiến:     cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

Điều 6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công 

ty (tài liệu kèm theo). 

Đại hội nhất trí thông qua về quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ nhất trí 

như sau: 

 Đồng ý:       cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:   cổ phần, chiếm tỷ lệ:  

 Không có ý kiến:     cổ phần, chiếm tỷ lệ: 



 

Điều 7. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT (tài liệu kèm theo). 

Đại hội nhất trí thông qua quy chế hoạt động của HĐQT với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:       cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:   cổ phần, chiếm tỷ lệ:  

 Không có ý kiến:     cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

Điều 8. Thông qua quy chế hoạt động của BKS (tài liệu kèm theo). 

Đại hội nhất trí thông qua quy chế hoạt động của BKS với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:       cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:   cổ phần, chiếm tỷ lệ:  

 Không có ý kiến:     cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

Điều 9 . Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (tài liệu kèm 

theo). 

Đại hội nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. 

Với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:                             cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:                   cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không có ý kiến:                cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 

Điều 10. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 

của Công ty: 

- Không chi trả cổ tức năm 2020 

- Không trích lập các quỹ năm 2020 

Với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:                             cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:                   cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không có ý kiến:                cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

Điều 11. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 

và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 

2020: 

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là: 87.300.000 vnđ (Tám bẩy triệu ba 

trăm ngàn đồng). 

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 58.500.000vnđ (năm mươi tám triệu 

năm trăm ngàn đồng). 



Với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:                             cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:                   cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không có ý kiến:                cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như 

sau: 

- Thù lao Hội đồng quản trị 2021 là:  

  + Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnđ/ 1 tháng. 

- Thù lao Ban kiểm soát 2021 là:  

+ Trưởng ban: 1.000.000 vnđ/ 1 tháng. 

  + Thành viên: 700.000 vnđ/ 1 tháng. 

Với tỷ lệ nhất trí như sau: 

 Đồng ý:                             cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không đồng ý:                   cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

 Không có ý kiến:                cổ phần, chiếm tỷ lệ: 

Điều 12. Điều khoản bổ sung 

 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung 

ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các 

công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của 

Công ty. 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại 

biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi … giờ … phút cùng ngày.  

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp  

 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

Đinh Thị Minh Hương 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Đức 

 

 






