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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

CBCNV : Cán bộ công nhân viên 

ĐBCL  :  Đảm bảo chất lƣợng 

KTCL  : Kiểm tra chất lƣợng 

DNNN : Doanh nghiệp Nhà nƣớc 

GMP  : Thực hành tốt sản xuất thuốc  

GSP  : Thực hành tốt bảo quản thuốc 

GLP  : Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc 

GDP  : Thực hành tốt phân phối thuốc 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

MTV  : Một thành viên 

ROA  Tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản 

ROE  Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu. 
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PHẦN I 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

 

I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Giới thiệu về Doanh nghiệp 

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

- Tên tiếng Anh: CENTRAL PHARMACEUTICAL COMPANY N.3 

- Tên viết tắt: CETECOUS 

- Tên gọi ngắn gọn: CPC3 

- Địa chỉ: 115 NGÔ GIA TỰ, P.HẢI CHÂU I, Q.HẢI CHÂU, TP ĐÀ  NẴNG 

- Điện thoại: 0511 3830202 

- Fax: 0511 3822767 

- Mã số thuế: 0400102077 

- Website: duoctw3.com 

- Email: ceteco.us2013@yahoo.com 

2. Ngành nghề kinh doanh chính 

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400102077 cấp lần 

đầu ngày 19/10/2010, thay đổi lần thứ 04 ngày 25/09/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Thành phố Đà Nẵng cấp. Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh:  

- Sản xuất thuốc, hóa dƣợc và dƣợc liệu, thực phẩm, thực phẩm chức năng, hóa mỹ 

phẩm… Mã ngành 2100 (chính); 

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho…  (MN 6810); 

- Bán lẻ: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng… 

(MN 4772).  

- Bán buôn: Bán buôn, xuất nhập khẩu dƣợc phẩm, nguyên liệu, thực phẩm, thực phẩm 

chức năng, vắc xin và sinh phẩm y tế… (MN 4669); 

- Dịch vụ bảo quản thuốc …( MN 7490) 

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 là doanh nghiệp Nhà nƣớc trực thuộc 

Tổng Công ty Dƣợc Việt Nam, sản xuất và kinh doanh dƣợc phẩm, vật tƣ y tế, bao gồm 

các sản phẩm chủ yếu: 

- Thuốc hạ sốt, kháng viêm, giảm đau, dị ứng. 

- Thuốc kháng sinh. 

mailto:ceteco.us2013@yahoo.com
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- Thuốc hệ tiêu hóa. 

- Vitamin và khoáng chất. 

- Sản phẩm hỗ trợ điều trị. 

- Các sản phẩm khác. 

4. Quá trình hình thành và phát triển.   

Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 tiền thân là Kho thuốc K45 thuộc Ban Y tế 

khu Trung Trung bộ. Quá trình phát triển của Công ty trải qua các giai đoạn sau: 

* Giai đoạn 1: Từ tháng 10/1968 đến 03/02/1976 

Ngày 03/02/1976, Tổng Kho thuốc đƣợc thành lập và có tên gọi là Kho thuốc K45 

Vinh Quang thuộc Ban Y tế Khu Trung Trung bộ (tiền thân của Tổng Kho thuốc chi viện 

từ miền Bắc vào miền Nam đƣợc tách từ đơn vị Đội 20 thuộc Ban Kinh tài Khu 5 vào 

thời gian trƣớc tháng 10/1968). 

Chức năng nhiệm vụ: Cung ứng và tiếp nhận thuốc, dụng cụ TBYT, hóa chất xét 

nghiệm ... từ miền Bắc vào miền Nam để chi viện phục vụ chiến trƣờng Khu 5. 

* Giai đoạn 2: Từ ngày 03/02/1976 đến 05/06/1985 

Ngày 03/02/1976, Bộ trƣởng Bộ Y tế ra Quyết định số 82/BYT-QĐ về việc thành lập 

Công ty Dƣợc Tổng hợp Cấp I tại Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty Dƣợc Cấp I - Đà Nẵng) 

đặt dƣới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Xí nghiệp Dƣợc Việt Nam. 

Chức năng nhiệm vụ: Là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, kinh doanh các mặt hàng 

tân dƣợc, dƣợc liệu, nguyên liệu tân dƣợc, hóa chất, thiết bị dụng cụ y tế, sản xuất thuốc 

Nam, thuốc Bắc, nấu và bào chế các loại cao đơn hoàn tán nhằm phân phối, phục vụ cho 

nhu cầu phòng bệnh chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân các tỉnh thuộc Khu 5. 

* Giai đoạn 3: Ngày 05/06/1985 đến ngày 09/04/1993 

Bộ trƣởng Bộ Y tế ra Quyết định số 534/BYT-QĐ về việc đổi tên các đơn vị trực 

thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Dƣợc Việt Nam, theo đó Công ty Dƣợc Cấp I - Đà Nẵng 

đƣợc đổi thành Công ty Dƣợc liệu Trung ƣơng III.. 

Chức năng nhiệm vụ: Sản xuất, kinh doanh thuốc tân dƣợc, nguyên liệu thành phẩm 

đông dƣợc, hóa chất, thiết bị dụng cụ y tế ... thực hiện chƣơng trình PAM, cung cấp và 

phục vụ thuốc, dụng cụ y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai bão lụt tại các 

tỉnh miền Trung - Tây nguyên. 

* Giai đoạn 4: Ngày 09/04/1993 đến 28/6/2010 

Căn cứ Thông báo số 108/TB của Văn phòng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Y tế ra Quyết 

định số 392/BYT-QĐ ngày 20/04/1993 về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nƣớc. Theo 

đó Công ty Dƣợc Liệu Trung ƣơng III đƣợc đổi tên thành Công ty Dƣợc Trung ƣơng 3. 

Chức năng nhiệm vụ: Là doanh nghiệp Nhà nƣớc hạch toán độc lập, là đơn vị thành 

viên của Tổng công ty Dƣợc Việt Nam, hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nƣớc và 

các qui định của pháp luật. Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm tân 

dƣợc, đông nam dƣợc và vật tƣ thiết bị y tế. Sản xuất thuốc tân dƣợc, đông dƣợc. Thực 

hiện việc cung cấp thuốc, vật tƣ thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh, thiên 
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tai bão lụt và thực hiện một số chƣơng trình công ích xã hội khác tại khu vực miền Trung 

- Tây nguyên và cả nƣớc. 

Năm 2003 Công ty đã đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất kho, xƣởng, phòng kiểm tra 

chất lƣợng đạt tiêu chuẩn Thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP); Thực hành tốt sản xuất 

thuốc (GMP); Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP); Thực hành tốt phân phối thuốc 

(GDP). Đến năm 2009 Công ty xây dựng cơ sở đạt thực hành tốt sản xuất thuốc theo 

khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO). 

* Giai đoạn 5: Ngày 29/6/2010 đến nay 

Công ty Dƣợc Trung ƣơng 3 chính thức đƣợc chuyển đổi sang Công ty TNHH một 

thành viên Dƣợc Trung ƣơng 3 theo Quyết định số 047/QĐ-TCTD ngày 29/6/2010 của 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dƣợc Việt Nam. 

5. Mô hình tổ chức và quản lý 

a. Mô hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty  

Mô hình tổ chức và quản lý của Công ty TNHH một thành viên Dƣợc Trung ƣơng 3 

gồm: Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc và các Phó Giám đốc, Kế toán trƣởng. 

b. Cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự hiện nay: 

Chủ tịch công ty    :  01 ngƣời   (kiêm Giám đốc) 

Kiểm soát viên    :  01 ngƣời 

Ban điều hành    :  03 ngƣời 

- Giám đốc    :  01 ngƣời 

- Phó Giám đốc   :  01 ngƣời 

- Kế toán trƣởng   :  01 ngƣời 

Các phòng ban chức năng 

- Phòng Tổ chức Hành chính :  05 ngƣời 

- Phòng Kế toán    :  06 ngƣời 

- Phòng Kế hoạch    :  03 ngƣời 

- Phòng Bán hàng   :  37 ngƣời 

- Phòng Kinh doanh   :  27 ngƣời 

- Phòng Kỹ thuật    :  04 ngƣời 

- Phòng Đảm bảo chất lƣợng :  10 ngƣời 

- Phòng Cơ điện    :  06 ngƣời 

- Phòng Kiểm tra chất lƣợng  :  06 ngƣời 

- Kho GSP     :  07 ngƣời 

- Nhà máy GMP   :  52 ngƣời 

- Chi nhánh Hà Nội   :  22 ngƣời 

- Chi Nhánh HCM   :  08 ngƣời 
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c. Sơ đồ tổ chức công ty 

TỔNG CÔNG TY DƯỢC 

VIỆT NAM

 

CHỦ TỊCH KIÊM 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

PHÕNG KẾ TOÁN

 

CHI NHÁNH HÀ 

NỘI

 

PHÕNG KIỂM TRA 

CHẤT LƯỢNG

 

PHÕNG ĐẢM BẢO 

CHẤT LƯỢNG

 

PHÕNG KỸ THUÂT

 

PHÕNG KẾ 

HOẠCH

 

KHO GSP

 

CHI NHÁNH HỒ 

CHÍ MINH

 

PHÒNG TC HÀNH 

CHÍNH

 

PHÕNG CƠ ĐIỆN

 

PHÒNG BÁN 

HÀNG

 

PHÒNG KINH 

DOANH

 

NHÀ THUỐC BÁN 

LẺ

 

NHÀ MÁY GMP

 

DÂY CHUYỀN 

GMP THUÔC 

VIÊN, THUÔC BỘT 

 

DÂY CHUYỀN 

GMP CAO XOA, 

THUỐC NƯỚC 

DÙNG NGOÀI

 

KIỂM SOÁT VIÊN

 

 

d. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 

* Phòng Tổ chức Hành chính 

- Tham mƣu cho Giám đốc Công ty về công tác tổ chức cán bộ. 

- Tham mƣu cho Giám đốc Công ty về công tác lao động, tiền lƣơng, các chế độ 

chính sách đối với ngƣời lao động. 

- Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực quản trị hành chính. 

- Quản lý và lƣu trữ hồ sơ CBCNV. 

- Tham mƣu và xây dựng bộ máy tổ chức quản lý, bố trí nhân sự phù hợp với yêu 

cầu của Công ty và các đơn vị trực thuộc. 

- Làm thủ tục tiếp nhận, chuyển giao, thành lập, sáp nhập và giải thể các đơn vị, 

phòng ban trực thuộc khi có quyết định của Công ty và cấp trên. 
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- Tham mƣu cho Giám đốc quyết định điều động, sắp xếp, bố trí, tuyển dụng, tiếp 

nhận và thuyên chuyển CBCNV theo phân cấp quản lý. 

- Tổ chức triển khai việc xếp hạng, chuyển hạng doanh nghiệp, làm thủ tục đề nghị 

cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận hạng Doanh nghiệp. 

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng. Tổ chức thi nâng ngạch, 

nâng bậc lƣơng cho CBCNV theo đúng quy định.  

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng và sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, quy chế tổ 

chức, quy chế tiền lƣơng, tiền thƣởng v.v... 

- Kiểm tra các đơn vị thực hiện chế độ chính sách đối với ngƣời lao động, tình hình 

chấp hành luật lao động. 

- Giải quyết các thủ tục về tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hƣu, tại nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, giám định khả năng lao động. 

- Tham mƣu cho Giám đốc trong việc xây dựng và ký thoả ƣớc lao động tập thể. 

*  Phòng Kế toán : 

- Phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của Công ty theo đúng 

quy định của Pháp luật. Theo dõi tình hình biến động và số hiện có về các loại vốn 

bằng tiền, tài sản, vật tƣ, và nguồn hình thành tài sản của Công ty. 

- Phân tích các số liệu hạch toán kế toán và đề xuất các biện pháp tối ƣu nhằm giúp 

lãnh đạo đề ra những quyết định đúng cho công tác sản xuất kinh doanh của Công 

ty. 

- Tổ chức hạch toán theo từng phần hành kế toán nhằm theo dõi chi tiết mọi nguồn 

vốn phát sinh của Công ty. 

- Phối hợp với các phòng ban nghiên cứu quy trình lập, luân chuyển chứng từ kế 

toán một cách hợp lý phục vụ cho công tác hạch toán kế toán đồng thời tổ chức 

lƣu trữ toàn bộ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, cẩn trọng theo đúng quy định 

của Luật kế toán. 

- Tổng hợp số liệu kế toán chi tiết các phần hành để lập báo cáo tài chính một cách 

chính xác kịp thời. Đảm bảo phản ánh trung thực tình hình sản xuất kinh doanh 

của Công ty cuối mỗi kỳ kế toán (hàng là quý , năm). Thực hiện nộp báo cáo tài 

chính đúng theo qui định. 

- Tổ chức công tác đối chiếu công nợ, đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ phải 

thu, giảm thiểu tối đa vốn bị chiếm dụng, tăng khả năng thanh toán nhanh bằng 

tiền của Công ty. 

- Nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật mới về công tác kế toán, thống kê 

đảm bảo đúng quy định của nhà nƣớc. 

* Phòng Kế hoạch 

- Xây dựng kế hoạch phát triển công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Theo 

dõi giám sát việc thực hiện kế hoạch đó. 
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- Tham mƣu cho Ban Giám đốc trong các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công 

ty. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Đƣa ra giải pháp, biện pháp để giúp 

bộ phận chức năng, đầu mối hoàn thành nhiệm vụ, cải tiến hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

- Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm giúp Ban 

Giám đốc trong việc thống kê, báo cáo số liệu sản xuất kinh doanh và các báo cáo 

khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 

- Theo dõi, thống kê phân tích tình hình biến động của thị trƣờng trong lĩnh vực 

doanh nghiệp hoạt động, báo cáo Ban Giám đốc để có những quyết định kịp thời 

trong điều hành quản lý doanh nghiệp. 

* Phòng Bán hàng 

- Trực tiếp bán các mặt hàng do Công ty sản xuất. 

- Tiếp thị và nắm bắt nhu cầu của thị trƣờng về tiêu thụ sản phẩm hàng sản xuất 

của Công ty. 

- Đề xuất phƣơng án nghiên cứu mặt hàng mới nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đổi 

mới, cải tiến mẫu mã bao bì thích ứng với thị hiếu nhu cầu của khách hàng.  

- Có kế hoạch tuyên truyền giới thiệu các mặt hàng Công ty sản xuất bằng nhiều 

hình thức nhƣ : In tờ rơi, quảng cáo trên truyền hình, báo chí ... 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng trong Công ty để thực hiện tốt 

chức năng nhiệm vụ của phòng. 

* Phòng Kinh doanh 

- Có nhiệm vụ nắm bắt các thông tin quan trọng về các mặt hàng, nguồn hàng cần 

kinh doanh, tiếp thị nhanh chóng với thị trƣờng ở hai đầu đất nƣớc.  

- Nắm nhu cầu thị trƣờng về khả năng tiêu thụ sản phẩm, sở thích khách hàng trên 

cơ sở đó đề xuất phƣơng án nghiên cứu các mặt hàng mới.  

- Thực hiện việc giao nhận hàng cho Công ty, là đầu mối tiêu thụ hàng hóa cho Công 

ty và tham gia đấu thầu cung cấp thuốc, vật tƣ y tế cho hệ thống bệnh viện; Đấu thầu 

và cung ứng hàng độc nghiện hƣớng thần. 

- Tham gia xây dựng chiến lƣợc phát triển sản phẩm của đơn vị: Điều tra khảo sát 

nhu cầu thị trƣờng trên cơ sở đó đề xuất nghiên cứu mặt hàng mới, cải tiến bao bì 

chất lƣợng sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng. 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch xây dựng kế hoạch phân phối sản phẩm: Xây dựng 

phƣơng án giá, xác định các kênh phân phối, chính sách khuyến mãi và chiết khấu 

phù hợp. 

* Phòng Kỹ thuật 

- Xây dựng qui trình thao tác chuẩn: Tài liệu sản xuất gốc, qui trình pha chế gốc, qui 

trình đóng gói gốc và các hồ sơ lô. 

- Chỉ đạo sản xuất về mặt kỹ thuật bao gồm: Chỉ đạo Nhà máy GMP thực hiện đúng 

qui trình, qui phạm sản xuất, đề ra nội qui và qui phạm trong sản xuất. Theo dõi 
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diễn biến chất lƣợng sản phẩm sản xuất (phối hợp cùng bộ phận phòng ĐBCL, 

KTCL) 

- Thƣờng xuyên cải tiến và nâng cao chất lƣợng sản phẩm sản xuất. 

- Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện định mức sản phẩm (bao gồm định 

mức kinh tế kỹ thuật: Nguyên liệu, vật tƣ, bao bì) 

- Hƣớng dẫn và giám sát việc thực hiện các nội qui, qui chế Dƣợc chính tại các bộ 

phận từng quý, xử lý hàng hóa kém, mất phẩm chất. 

- Xây dựng và sửa đổi các qui trình sản xuất cho phù hợp với yêu cầu chất lƣợng và 

tiêu chuẩn kỹ thuật qui định. 

- Thẩm định các qui trình sản xuất. 

- Tham mƣu và xây dựng chƣơng trình quản lý kỹ thuật cho phòng ĐBCL, hạn chế 

tối đa khả năng vi phạm qui trình kỹ thuật. 

- Làm các hồ sơ đăng ký thuốc (đăng ký thuốc mới, đăng ký lại, đăng ký thay đổi 

sản phẩm ...) 

- Xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm (tham gia với phòng KTCL) 

- Tham gia công tác huấn luyện theo yêu cầu của phòng ĐBCL 

- Quản lý các tài liệu, qui trình kỹ thuật và làm các công tác khác do lãnh đạo yêu 

cầu. 

- Xây dựng kế hoạch tìm hiểu thị trƣờng, nghiên cứu các sản phẩm trên thị trƣờng 

về mẫu mã chất lƣợng. Đề xuất nghiên cứu các sản phẩm phù hợp với điều kiện cơ 

sở vật chất và khả năng thực hiện. Phối hợp với phòng Thị trƣờng và phòng Kế 

hoạch tham mƣu cho Ban Giám đốc về công tác chiến lƣợc sản phẩm.  

- Triển khai nghiên cứu sản phẩm mới theo kế hoạch đƣợc duyệt: 

+ Nghiên cứu dạng bào chế 

+ Nghiên cứu nguyên liệu đƣa vào sản xuất 

+ Nghiên cứu dạng bao bì đóng gói 

+ Nghiên cứu tuổi thọ của thuốc 

+ Nghiên cứu điều kiện bảo quản 

+ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá 

+ Thiết kế mẫu nhãn, bao bì 

- Biên soạn hồ sơ đăng ký mặt hàng mới 

- Hƣớng dẫn triển khai sản xuất các sản phẩm mới, bàn giao qui trình sản xuất cho 

Nhà máy GMP, ổn định qui trình sản xuất. 

- Nghiên cứu các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm, 

tăng năng suất lao động, giảm chi phí giá thành sản phẩm. 

- Nghiên cứu khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất. 
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* Phòng Đảm bảo chất lƣợng 

- Quản lý chất lƣợng toàn diện từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm 

xuất xƣởng. 

- Tổ chức huấn luyện đào tạo về GMP, GSP, GLP: 

+ Xác định đối tƣợng đào tạo 

+ Soạn thảo tài liệu và phƣơng pháp đào tạo 

+ Lập chƣơng trình đào tạo định kỳ, thƣờng xuyên 

+ Tổ chức đánh giá kết quả huấn luyện, đào tạo 

- Quyết định cho phép hay không cho phép sử dụng, lƣu hành tất cả các nguyên 

liệu, bao bì đầu vào và các sản phẩm đầu ra. 

- Kiểm soát hồ sơ sản phẩm. 

- Quyết định cho sản xuất tiếp hay không sản xuất trong trƣờng hợp có sự cố kỹ 

thuật. 

- Lập mạng lƣới đảm bảo chất lƣợng (nhân sự thuộc đơn vị khác nhau nhƣng chỉ 

đạo về nghiệp vụ kỹ thuật) 

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại về chất lƣợng sản phẩm, thu hồi sản phẩm. 

- Kiểm tra điều tra, ra các quyết định về các sự cố kỹ thuật liên quan đến chất 

lƣợng. Tham gia xử lý hàng hoá kém mất phẩm chất. 

- Tổ chức đánh giá nội bộ, thanh tra nội bộ. Soạn thảo qui trình thanh tra, kiểm tra. 

Lập chƣơng trình thanh tra định kỳ, thƣờng xuyên. Lập bảng báo cáo thanh tra 

- Quản lý việc thực hiện các qui chế chuyên môn Dƣợc. 

- Làm hồ sơ đăng ký xét duyệt GMP, GSP. 

* Phòng Cơ điện 

- Lập hồ sơ thẩm định thiết kế, lắp đặt, vận hành và công suất. 

- Lắp đặt thiết bị, máy móc. 

- Kiểm định thiết bị chịu áp lực. 

- Lập hồ sơ và thực hiện chƣơng trình bảo dƣỡng, duy tu máy móc định kỳ, thƣờng 

xuyên. 

- Đảm bảo cung cấp điện, nƣớc, khí nén, không khí sạch phục vụ sản xuất. 

- Kiểm tra hệ thống an toàn điện, thiết bị chịu áp lực. 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Soạn thảo các qui trình thẩm định, vận hành, bảo trì bảo dƣỡng thiết bị máy móc 

* Phòng Kiểm tra chất lƣợng 

- Kiểm tra các loại phụ liệu, bao bì sản phẩm: Mẫu mã, hình thức, qui cách chất 

lƣợng. 
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- Kiểm nghiệm các loại nguyên liệu và thành phẩm sản xuất  

- Theo dõi độ ổn định của thuốc 

- Trang bị và pha chế các loại chất chuẩn, thuốc thử, dung môi ... sử dụng cho công 

tác kiểm nghiệm và kỹ thuật. Pha màu, mùi và các loại dung môi cho sản xuất. 

- Hỗ trợ công tác xây dựng tiêu chuẩn cho bộ phận kỹ thuật và nghiên cứu. 

- Quản lý các hồ sơ kiểm nghiệm, máy móc thiết bị kiểm nghiệm. 

- Kiểm tra kiểm định các máy móc và phƣơng tiện kiểm nghiệm 

* Kho GSP 

- Kiểm, nhập kho nguyên liệu, vật tƣ, bao bì và thông báo cho phòng KTCL lấy 

mẫu. 

- Xuất nguyên liệu, vật tƣ, bao bì cho Nhà máy GMP. 

- Nhập thành phẩm đạt tiêu chuẩn xuất xƣởng và hàng hóa kinh doanh. 

- Xuất thành phẩm, hàng hóa theo hóa đơn bán hàng. 

- Bảo quản hàng hóa trong kho. 

- Theo dõi tồn kho. 

- Kiểm kê định kỳ. 

- Xây dựng, theo dõi hồ sơ xuất nhập, phân phối. 

* Nhà máy GMP 

- Tổ chức sản xuất theo qui trình sản xuất GMP. Tuyệt đối tuân thủ qui trình qui 

phạm trong sản xuất. Thực hiện tốt chế độ vệ sinh công nghiệp. 

- Ghi chép hồ sơ lô theo qui định. 

- Kiểm tra hồ sơ sản xuất đã hoàn chỉnh. 

- Gửi hồ sơ sản xuất đã hoàn chỉnh về phòng Đảm bảo chất lƣợng. 

- Xuất thành phẩm đạt tiêu chuẩn về Kho GSP. 

- Soạn thảo qui trình vệ sinh : Nhà xƣởng, thiết bị, con ngƣời 

- Tham gia thẩm định qui trình sản xuất mới, thẩm định môi trƣờng sản xuất, thiết 

bị sản xuất và vệ sinh nhà xƣởng.  

- Xử lý sự cố trong quá trình sản xuất. 

6. Tình hình hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trƣớc cổ 

phần hóa  

6.1 Cơ cấu sản phẩm/dịch vụ kinh doanh chính 

- Sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, xuất nhập khẩu: Dƣợc phẩm, hóa chất, hóa mỹ phẩm, 

thực phẩm, thực phẩm chức năng, các chế phẩm sát khuẩn, vật tƣ và máy móc thiết bị 

sản xuất Dƣợc phẩm và y tế. 
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- Đầu tƣ kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho, xƣởng 

6.2 Tình hình sản xuất kinh doanh. 

a. Cơ cấu doanh thu 
 

Bảng 1. Bảng Cơ cấu doanh thu năm 2011-2013 

Đơn vị: triệu đồng 

TT 
Sản phẩm (dịch 

vụ) 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Giá trị  Tỷ trọng  Giá trị Tỷ trọng Giá trị 
Tỷ 

trọng 

1 Hoạt động tự sản 

xuất kinh doanh 36.867 8,53% 59.157 12,32% 72.232 16% 

2 Hoạt động kinh 

doanh thƣơng mại   392.972 90,96% 414.514 86,33% 371.374 82,29% 

3 
Hoạt động nhập 

khẩu hàng ủy thác 1.326 0,31% 5.259 1,1% 5.234 1,16% 

4 Hoạt động tài 

chính   308 0,07% 516 0,11% 1.684 0,37% 

5 Hoạt động dịch 

vụ, cho thuê nhà 575 0,13% 680 0,14% 782 0,18% 

 Cộng 432.048 100% 480.126 100% 451.306 100% 

 

b. Chi phí sản xuất 

Bảng 2. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh năm 2011-2013 

          Đơn vị : triệu đồng 

TT Khoản mục 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

1 Giá vốn 403.483 93,63% 439.379 91,81% 405.997 90,53% 

2 

Chi phí bán 

hàng 
13.452 3,12% 21.547 4,5% 24.420 5,45% 

3 

Chi phí quản 

lý doanh 

nghiệp 

8.693 2% 12.324 2,58% 13.162 2,93% 

4 

Chi phí Tài 

chính 
4.276 0,99% 2.950 0,62% 3.851 0,86% 

  

Chi phí lãi 

vay 
2.548 0,59% 2.133 0,45% 1569 0,35% 

5 Chi phí khác 1.035 0,26% 2.347 0,49% 1.033 0,23% 

  Cộng 430.939 100% 478.547 100% 448.463 100% 

 (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011,2012,2013 của Công ty ) 
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- Trong ba năm 2011, 2012, 2013, Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã phấn 

đấu sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn, bù đắp hoàn toàn lỗ lũy kế tính đến 

thời điểm cổ phần hóa. 

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu duy trì ở mức độ trung bình 

trên 450 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng trƣởng qua các năm trung bình trên 30%, tạo công 

ăn việc làm cho ngƣời lao động, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một đƣợc nâng 

cao, các sản phẩm sản xuất và thƣơng mại đều đảm bảo chất lƣợng, tạo đƣợc lòng tin 

cho khách hàng. 

- Về mặt tài chính: Công ty luôn cố gắng đảm bảo đƣợc nguồn vốn phục vụ sản xuất 

kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ chế độ cho ngƣời lao động, cho khách hàng 

và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc. 

- Về chế độ chính sách đối với ngƣời lao động: 100% ngƣời lao động của Công ty đƣợc 

trả tiền lƣơng, tiền công phù hợp công việc và các chế độ khác theo qui định. 

- Về công tác đầu tƣ và quản lý tài sản: Tài sản của Công ty đƣợc đầu tƣ đúng mục đích 

phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh. Tài sản đƣợc giao cho các bộ phận sử 

dụng đƣợc quản lý, sửa chữa bảo dƣỡng đúng định kỳ quy định. Không sử dụng tài 

sản tuỳ tiện, nhiều tài sản đã hết khấu hao vẫn có thể đƣợc sử dụng bình thƣờng. 

6.3 Tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2011, 2012, 2013 

trƣớc khi cổ phần hóa:   

Một số chỉ tiêu thể hiện tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công 

ty 3 năm trƣớc khi cổ phần hoá theo Báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán nhƣ sau:  

Bảng 3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011-2013 

      Đơn vị tính:   đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 Tổng tài sản 136.605.222.967 249.520.873.064 205.009.931.532 

2 Vốn Nhà nƣớc 16.804.458.096 16.804.458.096 16.804.458.096 

3 Doanh thu thuần 431.714.927.956 479.416.913.477 448.662.508.061 

4 Lợi nhuận trƣớc thuế 1.109.052.002 1.578.782.944 2.843.346.396 

5 Nộp ngân sách 6.375.009.663 7.297.347.794 6.823.781.721 

6 Nợ phải trả 123.352.715.741 234.437.021.918 187.962.644.516 

- Nợ ngắn hạn 119.264.851.409 228.225.946.087 184.655.020.755 

- Nợ dài hạn 4.087.864.332 6.211.075.831 3.307.623.761 

7 Nợ phải thu 63.639.640.757 158.852.570.558 129.566.899.244 

8 Hàng tồn kho 48.103.178.216 59.967.321.289 48.652.305.238 

9 Lao động (ngƣời) 152 150 197 

10 Thu nhập bình quân    

11 Lợi nhuận sau thuế 1.109.052.002 1.578.782.944 2.159.779.016 

12 ROA 0,81% 0,63% 1,05% 

13 ROE 6,60% 9,40% 12,85% 
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TT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

14 
Tỷ số thanh toán 

nhanh 
9,24% 6,86% 7,50% 

15 Tỷ số nợ 90,30% 93,95% 91,68% 

16 Tỷ suất tự tài trợ 12,30% 6,73% 8,23% 

17 
Hệ số nợ phải trả/vốn 

CSH (lần) 
7,34 13,95 11,19 

18 
Vòng quay phải thu 

khách hàng  (Vòng) 
8 4 3 

(Nguồn: Báo cáo tài chính các năm 2011, 2012, 2013 của Công ty TNHH MTV 

Dược TW3  đã được kiểm toán) 

Theo số liệu kết quả kinh doanh của Công ty trong 03 năm 2011-2013 nêu trên thì: 

- Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có sự phát triển ổn định với 

doanh thu tăng trƣởng đều qua các năm. Nếu năm 2011 doanh thu đạt 431,7 tỷ đồng  

thì năm 2013 doanh thu đã đạt 448,7 tỷ đồng (trong đó lĩnh vực hàng Công ty sản 

xuất ra có sự tăng trƣởng mạnh, đóng góp không nhỏ cho lợi nhuận của Công ty); 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng so với năm 2011 là 94,7% mặc dù hệ quả tồn tại 

kinh doanh thua lỗ từ các năm trƣớc có bị ảnh hƣởng lớn đến sự phát triển của Công 

ty; 

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nƣớc của Công ty tăng qua các năm từ 6,6% năm 

2011, 9,4% năm 2012 và 12,8% trong năm 2013 (năm 2013 tăng 3,4% so với năm 

2012). 

Tuy kết quả kinh doanh có nhiều khởi sắc trong 03 năm 2011-2013 nhƣng về tình 

hình tài chính, Công ty cũng gặp những khó khăn nhất định, thể hiện qua các chỉ tiêu 

phản ánh nhƣ sau:  

- Tỷ số khả năng thanh toán nhanh của Công ty qua các năm thấp, chỉ số này cho năm 

2013 là 7,5%; 

- Tại thời điểm 31/12/2013, tỷ số nợ của công ty chiếm tỷ lệ khá cao 91,68%, Công ty 

chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức khác và chiếm dụng công nợ 

của khách hàng. Điều này chứng tỏ khả năng tự chủ về tài chính của công ty rất thấp, 

lệ thuộc vốn vào bên ngoài và chịu áp lực lớn trong thanh toán ngắn hạn. Một trong 

những nguyên nhân dẫn đến tình hình này là quy mô tài sản của Công ty tăng quá 

nhanh. Tổng tài sản năm 2013 tăng 50% so với năm 2011, trong khi vốn chủ sở hữu 

không tăng; 

- Tỷ suất tự tài trợ thấp xuống trong thời gian vừa qua đã hạn chế mức tín nhiệm của 

công ty và khả năng mở rộng tín dụng của công ty trong tƣơng lai kém đi;  

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty 03 năm trƣớc cổ phần hóa tƣơng 

đối lớn, trong đó năm 2012 cao nhất là 13,95 lần, năm 2013 là 11,15 lần, hệ số trên 

cho thấy công ty đang lệ thuộc vào nguồn vốn tài trợ bên ngoài; 

- Vòng quay phải thu khách hàng: Công ty tiếp tục sử dụng đòn bẩy tài chính với độ 

lớn cao để điều hành tài chính, cũng cho thấy dòng tiền Công ty đang luân chuyển 
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chậm đối với tiền vào thu hồi nợ chậm. Nếu nhƣ năm 2011, Công ty có số vòng thu 

hồi nợ 8 vòng thời gian thu hồi nợ là 45 ngày, thì năm 2013 số vòng thu hồi nợ ở mức 

thấp hơn 3 vòng, thời gian thu hồi nợ tính đƣợc trong 2013 là 120 ngày. Đây thực sự 

là thách thức lớn đối với Công ty sau cổ phần hóa. Do Công ty mới đi vào ổn định sản 

xuất kinh doanh, thị trƣờng tiêu thụ hầu nhƣ các năm trƣớc không có, nên công ty 

phải đẩy mạnh, xúc tiến công tác bán hàng, tạo uy tín, tên tuổi Công ty. Vì vậy việc 

thu hồi công nợ tƣơng đối chậm, hoạt động sản xuất và tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, 

đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Tỷ suất sinh lời từ tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời từ vốn chủ sở hữu (ROE) gần đây 

đều có xu hƣớng tăng lên. Việc vay nợ trong những năm gần đây để đảm bảo nguồn 

tài trợ cho Công ty là vấn đề hợp lý. Với việc sử dụng vốn vay trong hai năm 2012 và 

2013 này sẽ làm cho đòn bẩy tài chính có biểu hiện lệ thuộc vào vốn vay nhƣng công 

ty đã hoạt động có hiệu quả thu lại lợi nhuận, giảm mức độ rủi ro tài chính kéo theo 

khả năng sinh lợi kinh tế của tài sản (ROA) tăng cao.          

6.4. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong năm báo cáo:  

- Nguồn vốn kinh doanh thấp, trong đó vốn lƣu động không có, Công ty lệ thuộc hoàn 

toàn vào vốn vay; 

- Một số quy định của nhà nƣớc có ảnh hƣởng trực tiếp đến đơn vị nhƣ: Quy định về 

GPS, quy định về đấu thầu, quy định về quản lý chất lƣợng, nhập khẩu …; 

- Khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hƣởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 
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II. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ 

DOANH NGHIỆP 

1. Thực trạng về tài sản cố định 

Tình hình tài sản cố định của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm xác 

định giá trị doanh nghiệp (ngày 31/12/2013) thể hiện tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 4. Tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2013 

Đơn vị: đồng 

STT 
Loại tài sản 

Theo sổ sách 

 Nguyên giá   Đã khấu hao   Giá trị còn lại  

1 2 3 4 5 

A TSCĐ ĐANG CẦN DÙNG 20.487.117.738 11.336.471.830 9.150.645.908 

I Tài sản cố định hữu hình 20.317.117.738 11.232.582.946 9.084.534.792 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 8.990.633.588 2.894.222.246 6.096.411.342 

2 Máy móc, thiết bị  10.577.902.216 7.788.353.328 2.789.548.888 

3 Phƣơng tiện vận tải 748.581.934 550.007.372 198.574.562 

4 Thiết bị dụng cụ quản lý - - - 

5 TSCĐ khác - - - 

II Tài sản cố định vô hình 170.000.000 103.888.884 66.111.116 

B TSCĐ KHÔNG CẦN DÙNG - - - 

C TSCĐ CHỜ THANH LÝ 1.965.815.185 1.759.415.504 206.399.681 

1 Máy móc thiết bị  1.407.036.013 1.255.968.041 151.067.972 

2 Phƣơng tiện vận tải 558.779.172 503.447.463 55.331.709 

D 

TSCĐ HÌNH THÀNH TỪ 

QUỸ KHEN THƢỞNG, PHÚC 

LỢI 

- - - 

  TỔNG CỘNG 22.452.932.923 13.095.887.334 9.357.045.589 

Nhà cửa, vật kiến trúc:  

-  Nhà cửa, vật kiến trúc tại 115 đƣờng Ngô Gia Tự gồm: Nhà làm việc 2 tầng (diện tích 

510,48m
2
), phân xƣởng sản xuất (nhà 2 tầng, diện tích 882,00m

2
), kho thuốc phụ trợ 

miền Trung (diện tích 1.110,78m
2
), kho thuốc công ích khu vực miền Trung (diện tích 

756,00m
2
), kho cháy nổ (diện tích 43,70m

2
), phòng cấp nƣớc (diện tích 18,86m

2
), đƣờng 

nội bộ, cổng ngõ. Tất cả nhà cửa, vật kiến trúc này đều đƣợc xây dựng năm 2003 và đƣợc 

đƣa vào sử dụng năm 2004. Hiện trạng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 

31/12/2013: Đã sử dụng 10 năm, bê tông có vết bị nứt, lớp trát tƣờng bong tróc, tƣờng có 

vết nứt, rò nƣớc rêu mốc nhiều. 

-  Nhà cửa, vật kiến trúc tại 109 Ngô Gia Tự - phƣờng Hải Châu I gồm: Cửa hàng 18 

đông dƣợc (diện tích 20,8m
2
). Hiện trạng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 
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31/12/2013: Nhà đã sử dụng 10 năm, bê tông có vết bị nứt, lớp trát tƣờng bong tróc, 

tƣờng có vết nứt, rò nƣớc rêu mốc nhiều.   

-  Nhà cửa, vật kiến trúc tại số 80 đƣờng Trần Phú: Khách sạn Vinapha (4 tầng, diện tích 

649,00m
2
) đƣợc mua lại từ năm 1976 làm văn phòng và cho thuê làm khách sạn nhƣng 

đến nay để không. Hiện trạng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2013: 

Nhà đã cũ, bị hƣ hỏng nhiều, móng tƣờng trần bị rạn nứt bong tróc, cần sửa lại nhiều mới 

sử dụng đƣợc.  

-  Vật kiến trúc tại Khu dân cƣ Thanh Lộc Đán: Chỉ có tƣờng rào. Hiện trạng tại thời 

điểm xác định giá trị doanh nghiệp: sụp đổ, không còn hiện vật.  

Máy móc thiết bị: 

-  Bao gồm: Hệ thống máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hệ thống giá kệ, hệ thống xử lý 

nƣớc thải, hệ thống điều hóa không khí, thang máy nâng chuyển hàng … 

-  Phần lớn các máy móc thiết bị này đƣợc đầu tƣ từ lâu (khoảng trên dƣới 10 năm). 

Nhiều máy móc thiết bị đã cũ và lạc hậu, xuất xứ từ Trung Quốc và trong nƣớc nên khả 

năng sử dụng, hoạt động có nhiều hạn chế. Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, 

20 mã máy móc thiết bị không sử dụng đƣợc, không tính trong giá trị doanh nghiệp và 

chờ thanh lý . 

Phƣơng tiện vận tải:  

-  Bao gồm: Xe Misubishi Pajero cứu thƣơng 5 chỗ, xe nâng điện Shinko 800kg còn sử 

dụng đƣợc khi chuyển sang Công ty cổ phần. 04 phƣơng tiện vận tải không tính trong giá 

trị doanh nghiệp, chờ thanh lý gồm: Xe Toyota 12 chỗ, xe nâng tay BT123 (2.5T), xe ô tô 

tải Isuzu 1.5T, xe DAIHATSU. 

2. Thực trạng về đất đai đang sử dụng: 

Bảng 5. Tình hình quản lý, sử dụng các lô đất của Công ty 

STT 
Địa điểm lô đất 

Diện tích 

(m
2
) 

Giấy tờ pháp lý Hình thức sử dụng 

1 

Khu dân cƣ Thanh 

Lộc Đán - Hòa Minh 

- Đà Nẵng 

1.550,00 

Quyết định cho thuế đất số 

2741/QĐ-UBND ngày 

10/04/2010. 

Hợp đồng thuê đất số 

435/HĐ-TĐ ngày 

27/12/2007. 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AK280473. 

Thời hạn thuê: 20 

năm kể từ ngày 

10/04/2007. 

Phƣơng thức trả 

tiền thuê đất hằng 

năm. 

2 

Khu dân cƣ Thanh 

Lộc Đán - Hòa Minh 

- Đà Nẵng 

4.950,00 

Quyết định giao đất số 

3792/QĐ-UBND ngày 

22/05/2007. 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AM393670. 

Thời hạn sử dụng 

đất: lâu dài. 

Nguồn gốc sử dụng 

đất: Nhà nƣớc giao 

đất không thu tiền 

sử dụng đất. 
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STT 
Địa điểm lô đất 

Diện tích 

(m
2
) 

Giấy tờ pháp lý Hình thức sử dụng 

3 
Số 115 Ngô Gia Tự - 

Đà Nẵng 
3.778,40 

Quyết định số 27098/QĐ-

UB ngày 20/11/2003 về 

việc cho Công ty TNHH 

MTV Dƣợc TƢ3 thuê đất. 

Hợp đồng thuê đất số 328-

HĐ/TĐ ngày 29/10/2004. 

 

Thời hạn thuê đất: 

từ 01/01/2003 đến 

31/12/2017. 

Phƣơng thức trả 

tiền thuê đất hằng 

năm. 

4 
Số 109 Ngô Gia Tự - 

Đà Nẵng 
20,80 

Quyết định số 7031/QĐ-

UBND ngày 15/09/2010 về 

việc Cho Công ty TNHH 

MTV Dƣợc TƢ3 thuê đất. 

Hợp đồng thuê đất số 

148/HĐ-TĐ ngày 

16/06/2011. 

 

Thời hạn thuê: đến 

30/12/2017.  

Phƣơng thức trả 

tiền thuê đất hằng 

năm. 

5 
Số 80 Trần Phú - Đà 

Nẵng 
157,60 

Quyết định số 2920/QĐ-

UB ngày 19/10/1996 về 

việc cho Công ty TNHH 

MTV Dƣợc TƢ3 thuê đất. 

Hợp đồng thuê đất số 

33/98-HĐTĐ-HC ngày 

25/08/1998. 

Quyết định số 3777/QĐ-

UBND ngày 11/06/2014 về 

việc cho phép Công ty 

TNHH MTV Dƣợc TƢ3 

gia hạn thời gian thuê đất 

và điều chỉnh diện tích đất 

thuê theo hiện trạng sử 

dụng tại 80 Trần Phú – Đà 

Nẵng. 

 

Thời hạn thuê: đến 

31/12/2020.  

Phƣơng thức trả 

tiền thuê đất hằng 

năm. 

 Tổng  10.458,90   

                              (Nguồn: Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3) 

3. Thực trạng về tài chính và công nợ 

Thực trạng về tài chính, công nợ của Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 theo 

số liệu Báo cáo Tài chính tại thời điểm xác điṇh giá tri ̣ doanh ng hiêp̣ ngày 31/12/2013 

nhƣ sau: 
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Bảng 6. Các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2013 

STT Chỉ tiêu 
31/12/2013 

Giá trị Quá hạn 

I Phải thu ngắn hạn 129.566.899.244 - 

1 Phải thu của khách hàng 126.959.201.440 - 

2 Trả trƣớc cho ngƣời bán 1.008.624.206 - 

3 Các khoản phải thu khác 1.811.244.817 - 

4 Dự phòng phải thu khó đòi (212.171.219) - 

II Phải thu dài hạn - - 

1 Phải thu của khách hàng - - 

2 Trả trƣớc cho ngƣời bán - - 

3 Các khoản phải thu khác - - 

4 Dự phòng phải thu khó đòi - - 

 Cộng 129.566.899.244 - 

Bảng 7. Các khoản phải trả tại thời điểm 31/12/2013 

STT Chỉ tiêu 
31/12/2013 

Giá trị Quá hạn 

I Nợ ngắn hạn 184.655.020.756 - 

1 Vay và nợ ngắn hạn 6.904.965.855 - 

2 Phải trả cho ngƣời bán 138.127.986.965 - 

3 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 15.560.263.252 - 

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 754.441.711 - 

5 Phải trả ngƣời lao động 1.434.860.966 - 

6 Chi phí phải trả 60.000.000 - 

7 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 21.782.752.812 - 

8 Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 29.749.195 - 

II Nợ dài hạn 3.307.623.761 - 

1 Doanh thu chƣa thực hiện 3.307.623.761 - 

Bảng 8. Nguồn vốn, quỹ tại thời điểm 31/12/2013 

STT Chỉ tiêu 31/12/2013 

1 Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 16.804.458.096 

2 Quỹ đầu tƣ phát triển - 

3 Quỹ dự phòng tài chính - 

4 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 242.828.919 

5 Nguồn vốn đầu tƣ XDCB - 

4. Thực trạng về lao động: 

Tại thời điểm xác điṇh giá trị doanh nghiệp (31/12/2013), tổng số cán bộ công nhân viên 

có tên trong danh sách thƣờng xuyên của Công ty là 197 ngƣời, cơ cấu nhƣ sau 
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Bảng 9. Tình hình lao động tại thời điểm 31/12/2013 

Tiêu chí Số lƣợng ngƣời 

I- Theo trình độ lao động 197 

- Trên đại học 2 

- Đại học 55 

- Trung cấp, cao đẳng 110 

- LĐ phổ thông 6 

- Công nhân kỹ thuật 24 

II - Phân theo HĐ lao động 197 

- HĐ không xác định thời hạn 98 

- Hợp đồng thời hạn 1- 3 năm 99 

- HĐ thời vụ 0 

III - Phân theo giới tính 197 

- Nam 87 

- Nữ 110 

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty TNHH MTV Dược TƯ3) 

- Danh sách lao động tại thời điểm phê duyệt giá trị doanh nghiệp (có phụ lục đính 

kèm)  

- Thực trạng lao động của Công ty những năm trƣớc đây cố một số hạn chế: Bộ máy 

quản lý điều hành, lao động trƣớc kia khá cồng kềnh. Nhân sự lao động thiếu tính chủ 

động, phụ thuộc vào kế hoạch cấp trên. Sau khi chuyển sang hình thức Công ty 

TNHH một thành viên, về cơ bản đã có nhiều chuyển biến nhằm đáp ứng đƣợc yêu 

cầu nhiệm vụ của Công ty và tình hình kinh doanh hiện tại. 

5. Các tổ chức đoàn thể gồm:  

5.1 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3: 

Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Dƣợc Trung ƣơng 3 đƣợc thành lập từ năm 

1976, đến thời điểm lập phƣơng án cổ phần hóa, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dƣợc 

Trung ƣơng 3, có tất cả 34 đảng viên với 04 chi bô ̣trƣc̣ thuôc̣ . Trong đó có 18 đảng viên 

nữ, 01 đảng viên dự bị.  

5.2 Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3:  

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 đến thời điểm lập phƣơng án cổ 

phần hóa, có tất cả  67 đoàn viên, (trong đó có 6 đảng viên và 32 đoàn viên nữ).  

5.3 Công đoàn Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3:  

Công đoàn Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 đến thời điểm lập phƣơng án cổ 

phần hóa có tất cả 197 đoàn viên.  



PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

 

22 

6. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý  

Bàn giao lại các tài sản sau cho Tổng Công ty Dƣợc Việt Nam tiếp tục xử lý sau cổ 

phần hóa: 

Bảng 10. Danh sách tài sản bàn giao cho Tổng công ty Dƣợc Việt Nam 

STT Tên tài sản ĐVT Số lƣợng 

I Máy móc thiết bị   

1 Bộ khuôn đóng nang Capsule số 2 chiếc 1 

2 Hệ thống nồi cô chiết bằng inox chiếc 1 

3 Khuôn ép vỉ Alu chiếc 1 

4 Khuôn rovacen 1.5, 3MUI chiếc 1 

5 Khuôn đóng nang số 0 chiếc 1 

6 Khuôn ép vĩ, chày cối Mg B6 chiếc 1 

7 Máy đóng gói dạng bột chiếc 1 

8 Máy điều hòa nhiệt độ chiếc 1 

9 Máy dập viên định hình - Trung Quốc chiếc 1 

10 Máy hút ẩm National chiếc 1 

11 Máy xác định độ ẩm chiếc 1 

12 Máy đóng gói thuốc bột chiếc 1 

13 Máy dập viên Z19 Thƣợng Hải chiếc 1 

14 Máy dập viên chiếc 1 

15 Máy nén khí PUMA PK 200-500 chiếc 1 

16 Máy sấy khô không khí PD20A chiếc 1 

17 Máy trộn lập phƣơng KBC-LP-80 chiếc 1 

18 Máy xay búa chiếc 1 

19 Thùng Lạnh Xe Tải chiếc 1 

20 Tủ sấy khô chiếc 1 

II Phƣơng tiện Vận tải   

1 Xe Toyota 12 chỗ chiếc 1 

2 Xe nâng tay BT123 (2.5T) chiếc 1 

3 Xe ô tô tải Isuzu 1.5T chiếc 1 

4 Xe DAIHATSU chiếc 1 

Công ty đã thực hiện quyết toán thuế hết năm tài chính 2012. Công ty sẽ thực hiện 

kiểm tra, quyết toán các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nƣớc (các loại thuế, tiền thuê 

đất..) với cơ quan thuế tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.  

Đối với các khu đất Công ty đang quản lý, sử dụng tại Số 115 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng;  

Số 109 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng,  số 80 Trần Phú - Đà Nẵng, 02 lô đất tại khu dân cƣ 

Thanh Lộc Đán - Hòa Minh - Đà Nẵng, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục có liên quan 

trƣớc khi chính thức chuyển thành Công ty cổ phần. 
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PHẦN II 

PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP  ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần; 

- Căn cứ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ quy định chính 

sách đối với ngƣời lao động dôi dƣ khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do nhà nƣớc 

làm chủ sở hữu; 

- Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP  ngày 18/7/2011 của Chính phủ 

về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần; 

- Căn cứ Thông tƣ số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính  hƣớng 

dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa khi thực hiện chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định 

số 59/2011/NĐ-CP  ngày 18/7/2011 của Chính phủ;  

- Căn cứ Thông tƣ số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với ngƣời 

lao động dôi dƣ khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do nhà nƣớc làm chủ sở hữu; 

- Thông tƣ số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011của Bộ Tài chính về việc hƣớng dẫn 

bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 

100% vốn nhà nƣớc thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; 

- Căn cứ Thông tƣ số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện chính sách đối với ngƣời lao động theo 

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ; 

- Căn cứ Công văn số 752/TTg-DMDN ngày 04/06/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt phƣơng án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thuộc 

Bộ Y tế giai đoạn 2011 – 2015; 

- Căn cứ Quyết định số 4917/QĐ-BYT ngày 06/12/2013 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về việc 

thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 (Ban 

chỉ đạo cổ phần hóa); 

- Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BCĐCPH ngày 19/12/2013 của Ban chỉ đạo cổ phần 

hóa Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 về việc thành lập Tổ giúp việc triển 

khai công tác cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3; 
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- Căn cứ Hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp số 11/2014/DVĐG-AASC.KT7 ngày 

25 tháng 03 năm 2014 giữa Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 và Công ty 

TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc Tƣ vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ 

phần hóa tại thời điểm 31/12/2013 của Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3. 

- Căn cứ Hợp đồng tƣ vấn số 695/2014/DVĐG-AASC.KT7 ngày 21 tháng 07 năm 

2014 giữa Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 và Công ty TNHH Hãng Kiểm 

toán AASC về việc Tƣ vấn xây dựng phƣơng án cổ phần hóa của Công ty TNHH 

MTV Dƣợc Trung ƣơng 3. 

- Căn cứ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 

3 tại thời điểm 31/12/2013 đƣợc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 

- Căn cứ Quyết định số 2834 /QĐ-BYTngày 31/07/2014 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 để chuyển đổi thành 

công ty cổ phần; 

- Căn cứ Công văn số 3956/UBND-QLĐTh ngày 13/05/2014 của UBND Thành phố 

Đà Nẵng về việc Phƣơng án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 

3 khi chuyển sang công ty cổ phần; 

- Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 11/06/2014 của UBND Thành phố Đà 

Nẵng Về việc cho phép Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 gia hạn thời gian 

thuê đất và điều chỉnh diện tích đất thuê theo hiện trạng sử dụng tại 80 Trần Phú, Đà 

Nẵng. 

2. Mục tiêu cổ phần hóa 

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ đƣợc ghi rõ trong Nghị định số 59/2011/NĐ-CP 

ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành 

công ty cổ phần, mục tiêu cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 

gồm:  

- Chuyển hình thức tƣ̀ DNNN thành hình thức đa sở hữu, tạo sự thay đổi căn bản về 

phƣơng thức quản lý, từng bƣớc đầu tƣ đổi mới công nghệ, phát triển quy mô, 

nâng cao năng lực tài chính , năng lực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần ; 

- Huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong đơn vi ̣ hiêṇ nay , các cá 

nhân, tổ chức kinh tế để đầu tƣ phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động trong nhiều 

lĩnh vực nhằm tăng doanh thu , tăng lợi nhuận và phát triển ổn định trong tƣơng lai 

với phƣơng châm : “Duy trì các măṭ hoaṭ đôṇg truyền thống + Phát triển bền vững 

+ Tăng thu nhập”; 

- Nâng cao vai trò làm chủ thật sự, gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền lợi của 

cổ đông, tạo động lực thúc đẩy trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của ngƣời lao  động, của cổ  đông .  
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3. Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 

- Công ty luôn nhận đƣợc sự đƣợc sự hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát, tận tình của Tổng công 

ty Dƣợc Việt Nam & Bộ Y tế nên đây cũng là điều kiện thuận lợi cho Công ty 

trong việc tổ chức thực hiện thành công quá trình cổ phần hoá; 

- Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 tƣơng đối 

phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh dƣới mô hình công ty cổ phần;  

- Lãnh đạo Công ty đã có sự chuẩn bị tích cực về mặt tƣ tƣởng, tổ chức để quá trình 

cổ phần hoá diễn ra thuận lợi và thành công, đồng thời công tác tuyên truyền, phổ 

biến chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc về cổ phần hoá cho CBCNV đã đƣợc 

thực hiện; 

- Toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty từ Ban lãnh đạo đến nhân viên đều 

thể hiện sự đồng thuận trong việc cổ phần hoá Công ty, sẵn sàng tham gia góp vốn 

cổ phần. 

4. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp 

Căn cứ vào Quyết định số 2834/QĐ-BYT ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Bộ Y tế, về 

việc: Phê duyệt giá trị thực tế của Công ty TNHH MTV Dƣợc TW 3 để cổ phần hóa (thời 

điểm ngày 31/12/2013) và Hồ sơ tƣ vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại 

thời điểm 31/12/2013 của Công ty TNHH MTV Dƣợc TW 3 giá trị thực tế cụ thể nhƣ 

sau: 

Bảng 11. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tài thời điểm 

31/12/2013 

TT Tên tài sản Số liệu sổ sách 
Số liệu đánh 

giá lại 
Chênh lệch 

1 2 4 5 6 = 5-4 

A 
Tài sản đang dùng 

(I+II+III+IV) 
204.803.531.851 205.708.383.710 904.851.859 

I 
Tài sản cố định và đầu tƣ 

dài hạn 
9.601.070.790 11.401.503.014 1.800.432.224 

1 Tài sản cố định 9.150.645.908 10.793.161.644 1.642.515.736 

3 Tài sản dài hạn khác 450.424.882 608.341.370 157.916.488 

II Tài sản ngắn hạn 195.202.461.061 193.664.303.015 (1.538.158.046) 

1 Tiền 13.930.874.248 13.930.789.801 (84.447) 

2 Các khoản phải thu 129.566.899.244 128.028.825.645 (1.538.073.599) 

3 Hàng tồn kho 48.100.765.354 48.100.765.354 - 

4 Tài sản ngắn hạn khác 3.603.922.215 3.603.922.215 - 

III 
Giá trị lợi thế kinh doanh 

của doanh nghiệp 
- 642.577.681 642.577.681 

IV Giá trị quyền sử dụng đất - - - 

B Tài sản không cần dùng - - - 

I Tài sản dài hạn - - - 
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TT Tên tài sản Số liệu sổ sách 
Số liệu đánh 

giá lại 
Chênh lệch 

II Tài sản ngắn hạn - - - 

C Tài sản chờ thanh lý 206.399.681 206.399.681 - 

I Tài sản dài hạn 206.399.681 206.399.681 - 

1 Tài sản cố định 206.399.681 206.399.681 - 

D 

Tài sản hình thành từ 

Quỹ khen thƣởng, Phúc 

lợi 

- - - 

 

Tổng Giá trị Tài sản 

của Doanh nghiệp 

(A+B+C+D) 

205.009.931.532 205.914.783.391 904.851.859 

 

Tổng Giá trị thực tế 

của Doanh nghiệp  

(MỤC A) 

204.803.531.851 205.708.383.710 904.851.859 

E Nợ thực tế phải trả  187.962.644.517 187.955.727.109 (6.917.408) 

 

Tổng Giá trị thực tế 

phần vốn NN tại Doanh 

nghiệp  

(A-E) 

16.840.887.334 17.752.656.601 911.769.267 

Nhƣ vậy: Giá trị thực tế tài sản đang dùng của Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung 

ƣơng 3 xác định lại tại thời điểm 31/12/2013 là  205.708.383.710 đồng.  

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm tỷ, bảy trăm linh tám triệu, ba trăm tám mươi ba nghìn, 

bảy trăm mười đồng) 

Trong đó:   

- Giá trị phần vốn của Nhà nƣớc tại Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 là: 

17.752.656.601 đồng. 

(Bằng chữ: Mười bảy tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn, 

sáu trăm linh một đồng) 

- Giá trị quyền sử dụng đất: Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 chọn hình thức 

thuê đất của Nhà nƣớc và trả tiền thuê đất hàng năm nên không tính giá trị quyền sử 

dụng đất vào giá trị doanh nghiệp. 

- Giá trị tài sản cố định không cần dùng không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần 

hóa (theo giá trị ghi trên sổ sách) là: 0 đồng. 

- Giá trị tài sản cố định chờ thanh lý không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 

(theo giá trị ghi trên sổ sách) là: 206.399.681 đồng. 

II. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 
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1. Hình thức cổ phần hóa  

Theo điều 4 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc 

chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần có quy định các hình 

thức cổ phần hóa nhƣ sau:  

a. Giữ nguyên vốn nhà nƣớc hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để 

tăng vốn điều lệ. 

b. Bán một phần vốn nhà nƣớc hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một 

phần vốn nhà nƣớc vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

c. Bán toàn bộ vốn nhà nƣớc hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ 

vốn nhà nƣớc vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ. 

Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của Công ty TNHH MTV Dƣợc TW3, Công ty 

lựa chọn hình thức cổ phần hóa theo khoản b, điều 4 Nghị định 59/2011/NĐ-CP của 

Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần. Cụ thể : 

“Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp” 

2. Thông tin doanh nghiệp cổ phần 

2.1. Tên gọi, địa chỉ của Công ty cổ phần  

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

- Tên tiếng Anh: Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.3  

- Tên giao dịch: CETECOUS 

- Tên viết tắt: CPC3 

- Trụ sở đăng ký của Công ty là: 115 Ngô Gia Tự, Phƣờng Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng. 

- Logo:      

       

- Điện thoại: 05113830202  Fax: 05113822767 

- E-mail: ceteco.us2013@yahoo.com 

- Website: www.duoctw3.com 

Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3 là Công ty cổ phần có tƣ cách pháp nhân phù 

hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

2.2. Ngành nghề kinh doanh Công ty (dự kiến): 

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: Dƣợc phẩm, hóa chất, hóa mỹ phẩm, thực 

phẩm, thực phẩm chức năng, các chế phẩm sát khuẩn, vật tƣ và máy móc thiết bị y tế. 

- Đầu tƣ kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho, xƣởng. 

- Bán buôn, bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, nguyên liệu, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm 

chức năng, vắc xin và sinh phẩm y tế. 

http://www.duoctw3.com/
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- Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm. 

2.3. Hình thức pháp lý: 

Sau khi cổ phần hoá, Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3 sẽ hoạt động dƣới hình 

thức Công ty cổ phần, trong đó Nhà nƣớc nắm giữ 65% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số 

60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty: 

3.1. Quyền hạn của Công ty 

- Đƣợc tiếp tục kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH một thành 

viên Dƣợc Trung ƣơng 3 chuyển sang. 

- Công ty có quyền tự chủ về quản lý sản xuất kinh doanh. 

- Công ty có các quyền về quản lý tài chính. 

3.2. Nghĩa vụ của Công ty 

- Công ty kế thừa các nghĩa vụ của Công ty TNHH một thành viên Dƣợc Trung ƣơng 3 

chuyển sang. 

- Công ty có nghĩa vụ quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của 

Điều lệ Công ty Cổ phần và các quy định của pháp luật. 

4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 

4.1. Vốn điều lệ 

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, theo kết quả xác định giá trị doanh 

nghiệp, giá trị phần vốn nhà nƣớc tại Công ty là 17.752.656.601 đồng.  

Để thực hiện SXKD bình thƣờng đồng thời đảm bảo đƣợc quyền lợi của các cổ đông, 

cũng nhƣ quản lý, phát triển đƣợc nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sau 

khi chuyển sang công ty cổ phần, Công ty đề xuất Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đƣợc 

cơ cấu nhƣ sau: 

- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng) 

- Tổng số cổ phần phát hành: 1.750.000 cổ phần 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Phƣơng thức phát hành: Thực hiện bán đấu giá công khai trƣớc khi bán cho Nhà đầu 

tƣ chiến lƣợc. 

4.2. Cơ cấu vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần của các Cổ đông 

Căn cứ Công văn số 752/TTg-DMDN ngày 04/06/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt phƣơng án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thuộc Bộ 

Y tế giai đoạn 2011 - 2015, căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh trong những 

năm qua và tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo, Công ty dự kiến cơ 

cấu vốn điều lệ khi chuyển sang hoạt động mô hình công ty cổ phần nhƣ sau: 
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 Cơ cấu vốn điều lệ 

Bảng 12. Cơ cấu vốn điều lệ 

STT Cổ đông 
Vốn điều lệ là 17.500.000.000 đồng 

Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 

1 Cổ phần nhà nƣớc nắm giữ 1.137.500 11.375.000.000 65,00% 

2 

Cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời 

lao động theo số năm công tác 

(danh sách kèm theo) 

142.700 1.427.000.000 8,15% 

3 

Cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời 

lao động theo số năm cam kết 

làm việc (danh sách kèm theo) 

98.200 982.000.000 5,61% 

4 
Cổ phần bán cho nhà đầu tƣ 

chiến lƣợc (số dự kiến) 
185.800 1.858.000.000 10,62% 

5 Cổ phần bán đấu giá công khai 185.800 1.858.000.000 10,62% 

 Tổng Cộng 1.750.000 17.500.000.000 100% 

 

5. Loại cổ phần và phƣơng thức phát hành 

5.1. Loại cổ phần 

- Tất cả cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông và cổ phần 

ƣu đãi (số cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động mua thêm đƣợc chuyển đổi thành cổ 

phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết).  

- Các hoạt động mua, bán, chuyển nhƣợng, thừa kế cổ phần đƣợc thực hiện theo quy 

định của Điều lệ Công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  

5.2. Phƣơng thức phát hành 

5.2.1. Bán đấu giá công khai 
 

 Quy mô chào bán 

Số lƣợng cổ phần Công ty chào bán ra công chúng thông qua hình thức đấu giá 

công khai là 185.800 cổ phần, tƣơng ứng với 10,62% vốn điều lệ của Công ty Cổ 

phần. 
 

 Đối tƣợng tham gia đấu giá và cơ quan thực hiện bán cổ phần 

- Đối tƣợng tham gia đấu giá công khai: Các nhà đầu tƣ cá nhân, nhà đầu tƣ tổ chức 

trong nƣớc và nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật. 
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- Địa điểm tổ chức bán cổ phần lần đầu: Trụ sở Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung 

ƣơng 3. 

- Đơn vị thực hiện đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. 

 Xác định giá khởi điểm 

Giá khởi điểm xác định tại thời điểm chào án cổ phần ra công chúng trên cơ sở: 

- Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dƣợc Trung 

ƣơng 3 đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 2834/QĐ-BYT ngày 31 tháng 07 năm 

2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế; 

- Tình hình hoạt động và tiềm năng phát triển của Công ty trong tƣơng lai; 

- Đánh giá tình hình kinh tế và thị trƣờng chứng khoán tại thời điểm xây dựng 

phƣơng án cổ phần hóa; 

Tại thời điểm xây dựng phƣơng án cổ phần hóa, giá khởi điểm Công ty đề xuất là 

10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm chính thức sẽ đƣợc xác định theo quyết định 

của Bộ Y tế. 

5.2.2. Chào bán ƣu đãi cho ngƣời lao động và tổ chức công đoàn 

 Quy mô chào bán 

Số lƣợng cổ phần Công ty bán ƣu đãi cho ngƣời lao động và tổ chức công đoàn là 

240.900 cổ phần, tƣơng ứng với 13,76% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần. 

 Mục tiêu chào bán 

Mục tiêu của việc chào bán cổ phần cho ngƣời lao động đƣợc thực hiện theo chính 

sách của Nhà nƣớc nhằm gắn kết ngƣời lao động với Công ty, đồng thời nhìn nhận những 

đóng góp của ngƣời lao động với giá trị của Công ty và tạo động lực cho ngƣời lao động 

gắn bó tƣơng lai với Công ty. 

 Hình thức chào bán 

Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên thực hiện thông qua 2 hình thức sau: 

Chào bán cổ phần cho CBCNV theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu 

vực Nhà nước  

Số cổ phần CBCNV trong Công ty đƣợc mua theo theo quy định tại Khoản 1 Điều 

48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ đƣợc tính là tối đa 100 

cổ phần cho 1 năm làm việc trong khu vực Nhà nƣớc, giá bán cổ phần cho ngƣời lao 

động trong trƣờng hợp này bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất. 

-  Tổng số CBCNV của Công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là: 197 ngƣời. 

-   Tổng số CBCNV đƣợc mua cổ phần theo tiêu chuẩn làm việc trong khu vực Nhà nƣớc 

là: 164 ngƣời. 

-  Tổng số năm công tác của toàn bộ CBCNV đƣợc mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm 

việc trong khu vực nhà nƣớc là: 1.498 năm ( bao gồm số năm làm việc trong khu vực nhà 

nƣớc của CBCNV nghỉ dôi dƣ theo chế độ đã đƣợc hƣởng các chế độ chính sách trƣớc 

khi Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần ), số năm CBCNV đăng ký mua theo 
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tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực nhà nƣớc là: 1.427 năm (kèm theo bảng 

tổng hợp danh sách ngƣời lao động mua cổ phần ) 

(Danh sách CBCNV đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi tại thời điểm công ty chuyển 

sang Công ty cổ phần xem chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

-  Tổng số cổ phần CBCNV đƣợc mua theo quy định này là  142.700 cổ phần, chiếm 

8,15% vốn điều lệ của Công ty cổ phần.  

-  Giá bán: bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất của đấu giá công khai. 

-  Thời gian bán cổ phần cho CBCNV sẽ đƣợc thực hiện trƣớc khi bán cho nhà đầu tƣ 

chiến lƣợc. 

Chào bàn cổ phần cho CBCNV có đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ 

phần  

Ngƣời lao động có tên trong danh sách thƣờng xuyên của doanh nghiệp tại thời 

điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tƣợng doanh nghiệp cần sử 

dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm 

(kể từ ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ 

đƣợc mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp 

nhƣng tối đa không quá 2.000 cổ phần cho một ngƣời lao động. 

-  Tổng số cổ phần chào bán thêm cho cán bộ nhân viên có đăng ký cam kết làm việc lâu 

dài tại Công ty là : 982.000.000 đồng chiếm 5,61% vốn điều lệ. 

-  Giá bán: Theo quy định tại Khoản 2b Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ 

phần thì giá bán cổ phần cho ngƣời lao động trong trƣờng hợp này là giá đấu thành công 

thấp nhất của đấu giá công khai. 

-  Thời gian bán cổ phần cho CBCNV sẽ đƣợc thực hiện trƣớc khi bán cho nhà đầu tƣ 

chiến lƣợc. 

-  Số cổ phần bán cho CBCNV trong trƣờng hợp này đƣợc chuyển đổi thành cổ phần phổ 

thông sau khi kết thúc thời gian cam kết. 

Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa: không 

có. 

5.2.3. Chào bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc 

 Quy mô chào bán 

Số lƣợng cổ phần Công ty chào bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc là 185.800 cổ phần, 

tƣơng ứng với 10,62% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần. 

 Mục đích lựa chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc 

Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất thuốc và kinh doanh, xuất nhập khẩu: Dƣợc phẩm - Thực phẩm chức năng, các chế 

phẩm sát khuẩn, vật tƣ thiết bị y tế, bao gồm các sản phẩm chủ yếu: Thuốc giảm đau, hạ 

sốt, kháng viêm, dị ứng; Thuốc kháng sinh; Thuốc tiêu hóa; Vitamin và khoáng chất; Sản 

phẩm hỗ trợ điều trị.  
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Hiện nay, do suy thoái kinh tế, Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 đang gặp 

rất nhiều khó khăn về vốn để mở rộng, phát triển sản xuất theo hƣớng đột phá. Bên cạnh 

đó, tình hình tiêu thụ sản phẩm sản xuất chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ những đơn vị đã 

Cổ phần hóa trƣớc. Chính vì vậy, Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 lựa chọn nhà 

đầu tƣ chiến lƣợc là nhà đầu tƣ trong nƣớc có uy tín, có năng lực tài chính, có khả năng 

phát triển thị trƣờng, có sự cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần và có khả 

năng hỗ trợ công ty cổ phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ: Hỗ trợ vốn, 

Chuyển giao công nghệ mới, hiện đại; Phát triển mạng lƣới khách hàng tiêu thụ sản 

phẩm; Nâng cao năng lực quản trị tài chính; Quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; Cung ứng 

nguyên vật liệu đặc biệt là nguyên liệu sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng. 

 Tiêu chí lựa chọn 

-  Là nhà đầu tƣ trong nƣớc hoạt động trong lĩnh vực: Cung ứng nguyên vật liệu về sản 

xuất dƣợc phẩm, thực phẩm chức năng; Sản xuất các loại dƣợc phẩm, thực phẩm chức 

năng; Kinh doanh, xuất nhập khẩu dƣợc phẩm, thực phẩm chức năng, vật tƣ y tế. 

-  Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm. 

-  Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau: 

 Có mạng lƣới phân phối, mạng lƣới khách hàng rộng; 

 Có tổng tài sản tối thiểu 10 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2013; 

 Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 05 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2013; 

 Chứng minh có đủ nguồn vốn góp; 

 Có lợi nhuận sau thuế dƣơng trong ba năm 2011, 2012 và 2013 và không có 

nợ xấu. 

-  Có cam kết bằng văn bản về việc mua hết số lƣợng cổ phần bán cho nhà đầu tƣ chiến 

lƣợc. 

-  Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần, hỗ trợ 

Công ty cổ phần về vốn, công nghệ, thị trƣờng. 

-  Không chuyển nhƣợng số cổ phần đƣợc mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể 

từ ngày Công ty cổ phần đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp. 

-  Không thực hiện các giao dịch nào với Công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo 

ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tƣ khác của 

Công ty cổ phần. 

 Hồ sơ nhà đầu tƣ chiến lƣợc  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ). 

- Bản cam kết bằng văn bản của ngƣời có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu 

dài với Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 và hỗ trợ Công ty TNHH MTV 

Dƣợc Trung ƣơng 3 sau cổ phần hóa. 

- Hồ sơ năng lực của tổ chức: Báo cáo tài chính năm 2011, 2012 và 2013. 

 Phƣơng án thức thực hiện và xác định giá bán:  
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- Phƣơng thức thực hiện: Việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc đƣợc thực 

hiện sau khi bán đấu giá công khai và bán cho ngƣời lao động. Thực hiện bán theo 

phƣơng thức đấu giá hoặc thỏa thuận trực tiếp. 

- Giá bán:  

 Trong trƣờng hợp đấu giá: Giá khởi điểm là giá đấu thành công thấp nhất của 

cuộc đấu giá công khai. 

 Trong trƣờng hợp thỏa thuận trực tiếp: Giá bán là giá thỏa thuận giữa nhà đầu 

tƣ chiến lƣợc, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Doanh nghiệp nhƣng không thấp 

hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai  

 Quy trình bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc 

Để tham gia mua cổ phần, nhà đầu tƣ chiến lƣợc phải đặt cọc bằng 10% giá trị cổ 

phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản phong tỏa của công ty tối thiểu 5 

ngày làm việc trƣớc ngày đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá. Trƣờng hợp từ 

bỏ quyền mua, nhà đầu tƣ không đƣợc nhận lại tiền đặt cọc. 

Trên cơ sở danh sách các nhà đầu tƣ chiến lƣợc đáp ứng đƣợc các tiêu chí lựa chọn 

đƣợc cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa xây dựng 

phƣơng án và tổ chức bán cổ phần cho các nhà đầu tƣ chiến lƣợc theo các nguyên tắc sau: 

+ Trƣờng hợp có tối đa 03 nhà đầu tƣ chiến lƣợc đăng ký tham gia mua cổ phần, nếu 

số cổ phần các nhà đầu tƣ chiến lƣợc đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán ra cho nhà đầu 

tƣ chiến lƣợc thì phải tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tƣ chiến lƣợc theo quy định của 

pháp luật hiện hành; nếu số cổ phần các nhà đầu tƣ chiến lƣợc đăng ký mua tối đa bằng 

số cố phần bán ra cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc thì Bộ Y tế ủy quyền cho Ban chỉ đạo cổ 

phần hóa tiến hành thỏa thuận về số cổ phần bán ra, giá bán cổ phần.  

+ Trƣờng hợp có trên 03 nhà đầu tƣ chiến lƣợc đăng ký tham gia mua cổ phần thì Ban 

chỉ đạo cổ phần hóa phải xây dựng quy chế tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tƣ chiến 

lƣợc theo quy định. 

-  Việc lựa chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc thông qua hình thức đấu giá phải đảm bảo nguyên 

tắc lựa chọn nhà đầu tƣ có giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lƣợng cổ phần bán ra 

nhƣng tối đa không quá 03 nhà đầu tƣ và phải đảm bảo giá đấu thành công thấp nhất của 

cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tƣ chiến lƣợc không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất 

của cuộc đấu giá công khai. Căn cứ kết quả của cuộc đấu giá, cơ quan quyết định cổ phần 

hóa phê duyệt danh sách nhà đầu tƣ chiến lƣợc đƣợc lựa chọn. 

- Thanh toán tiền mua cổ phần: 

 Trong trƣờng trƣờng hợp đấu giá: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày 

công bố kết quả bán đấu giá, nhà đầu tƣ chiến lƣợc phải thanh toán tiền mua cổ 

phần còn lại. 

 Trong trƣờng hợp thỏa thuận trực tiếp: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

ký hợp đồng mua bán cổ phần, nhà đầu tƣ thực hiện thanh toán tiền mua cổ 

phần còn lại. 



PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

 

34 

- Sau khi có quyết định chuyển tên thành tên công ty cổ phần, trong vòng 60 ngày 

Công ty cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc. 

6. Phƣơng án xử lý số lƣợng cổ phần không bán hết 

- Số lƣợng cổ phần không bán hết bao gồm: 

 Số lƣợng cổ phần nhà đầu tƣ trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhƣng từ 

chối mua. 

 Số lƣợng cổ phần không đƣợc nhà đầu tƣ đăng ký mua theo phƣơng án bán đấu 

giá công khai đã đƣợc duyệt. 

 Số lƣợng cổ phần ngƣời lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp từ 

chối mua theo phƣơng án đã đƣợc duyệt. 

-  Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đƣợc quyền chào bán công khai tiếp số lƣợng cổ phần không 

bán hết cho các nhà đầu tƣ đã tham dự đấu giá theo phƣơng thức thỏa thuận trực tiếp. Các 

nhà đầu tƣ từ chối mua cổ phần sẽ không đƣợc nhận lại tiền đặt cọc khi tham dự đấu giá. 

-  Trƣờng hợp chào bán công khai theo phƣơng thức thỏa thuận mà vẫn không bán hết thì 

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phƣơng 

án cổ phần hóa thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển 100% vốn nhà nƣớc 

thành công ty cổ phần trƣớc khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu. 

-  Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và ngƣời đại diện phần vốn nhà nƣớc tại doanh nghiệp cổ 

phần hóa có trách nhiệm bổ sung vào dự thảo Điều lệ để thông qua Đại hội đồng cổ đông 

lần đầu về quyền bán tiếp phần vốn nhà nƣớc tại công ty cổ phần sau khi công ty cổ phần 

đã chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phƣơng án cổ phần hóa đã đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh. 

7. Phƣơng án đăng ký giao dịch trên thị trƣờng chứng khoán 

Theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTG ngày 15/9/2014 của Thủ tƣớng 

Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, 

niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán của doanh nghiệp nhà nƣớc: Trong thời hạn chín 

mƣơi (90) ngày kể từ ngày đƣợc cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần 

Dƣợc Trung ƣơng 3 hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lƣu 

ký tập trung tại Trung tâm lƣu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao 

dịch Upcom theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán 

8. Chi phí cổ phần hóa 

Tổng giá trị tài sản của Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung Ƣơng 3 tại thời điểm 

31/12/2013 theo sổ sách kế toán (đã đƣợc kiểm toán Nhà nƣớc) là: 205.009.931.532  

đồng. Do đó, theo quy định tại Thông tƣ 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài 

chính, chi phí cổ phần hóa của Công ty dự kiến là: 500.000.000 đồng, bao gồm các khoản 

chi phí (có biểu chi tiết kèm theo): 
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Bảng 13. Chi phí cổ phần hóa dự kiến 

Đơn vị: đồng 

TT Nội dung Số tiền 

A Các khoản chi trực tiếp tại đơn vị 208.500.000 

  - Chi công bố thông tin về doanh nghiệp, Đăng báo 30.000.000 

  - Chi phí tổ chức bán cổ phần 100.000.000 

  - Chi phí đại hội cổ đông 30.000.000 

 
 - Chi phí khác phục vụ công tác cổ phần (kiểm kê, 

hội họp, in ấn…) 
48.500.000 

B  Chi phí kiểm toán 65.000.000 

C Chi phí tƣ vấn xác định giá trị doanh nghiệp 82.500.000 

D 
Chi phí tƣ vấn xây dựng phƣơng án cổ phần hóa, 

điều lệ 
44.000.000 

E  Thù lao Ban chỉ đạo cổ phần hóa, tổ giúp việc 100.000.000 

 Cộng            500.000.000  

9. Quản lý và sử dụng tiền thu từ bán cổ phần  

-  Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ bán cổ phần hóa đƣợc thực hiện theo quy định tại mục 

III Thông tƣ số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính 

-  Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà nƣớc tại 

Công ty CP Dƣợc TW 3 Công ty dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nƣớc, tạm 

tính giả sử tất cả số cổ phần bán đấu giá được mua với giá khởi điểm là 10.000 

đồng/cổ phần và giá đấu bình quân là 10.000đ/ cổ phần, chi tiết nhƣ sau: 

Bảng 14. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần hóa 

STT KẾ HOẠCH HOÀN VỐN NSNN  SỐ TIỀN (đồng)   

1 Vốn điều lệ công ty cổ phần (a) 17.500.000.000 

2 Vốn nhà nƣớc thực tế sau đánh giá lại  (b) 17.752.656.601 

3 Thu tiền từ bán cổ phần hóa (c) 5.554.200.000 

3.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV  1.838.200.000 

 - Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc 

trong khu vực nhà nƣớc 

 856.200.000 

 - Mua theo đăng lý cam kết làm việc lâu dài tại 

công ty 

 

 

982.000.000 

3.2 Thu từ bán cổ phần cho Công đoàn  0 

3.3 Thu tiền từ bán cho cổ đông chiến lƣợc/bán 

đấu giá ra bên ngoài 

 3.716.000.000 



PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

 

36 

4 Giá trị mệnh giá cổ phần đã bán cho CBNV, 

công đoàn, bán đấu giá ra bên ngoài 

(d) 6.125.000.000 

5 Giá trị mệnh giá cổ phần Nhà nƣớc  11.375.000.000 

6 Nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN tại Công ty mẹ (e)=(a)–

(b) 

-252.656.601 

7 Chi phí cổ phần hóa đơn vị thực hiện (f) 500.000.000 

8 Chi phí giải quyết đối với lao động dôi dƣ (g) 971.144.016 

9 Phần thặng dƣ vốn để lại DN tƣơng ứng với tỷ 

lệ cổ phần phát hành thêm/vốn điều lệ 

 0 

10 Tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN tại Công ty 

mẹ (10) = (3) - (6) –(7)-(8) 

 4.335.712.585 

Số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN tại Công ty mẹ - Tổng công ty Dƣợc Việt 

Nam sẽ đƣợc thực hiện theo kết quả thực tế bán cổ phần để cổ phần hóa Công ty TNHH 

MTV Dƣợc Trung ƣơng 3. 

10. Phƣơng án sử dụng lao động  

Để nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, phát huy đƣợc năng lực của ngƣời 

lao động sau khi chuyển sang công ty cổ phần; Căn cứ vào hiện trạng và nhu cầu sử dụng 

lao động phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty sau khi chuyển sang hình thức 

công ty cổ phần, phù hợp với các quy định của Pháp luật về lao động, Công ty dự kiến 

phƣơng án sử dụng lao động sau cổ phần hóa nhƣ sau:  

Bảng 15. Phƣơng án sử dụng lao động 

STT Nội dung  Tổng số  

I Tổng số lao động tại thời điểm công bố GTDN (31.07.2014)       197  

1 - Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 98 

2 - Lao động làm việc theo HĐLĐ từ đủ 03 đến 36 tháng 99 

3 - Lao động làm việc theo mùa vụ hoặc công việc dƣới 3 tháng - 

II 

Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh 

nghiệp 14 

1 Số lao động đủ điều kiện hƣu theo chế độ hiện hành 8 

 -  Nghị định 152/2006/NĐ- CP - 

 -  Nghị định 91/2010/NĐ – CP 8 

2 Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động chia ra - 

 - Hết hạn hợp đồng lao động - 

 - Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động - 

 - Lý do theo quy định của pháp luật - 

3 Lao động chờ nghỉ việc theo QĐ của Giám đốc - 
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STT Nội dung  Tổng số  

4 

Lao động không bố trí đƣợc việc làm tại thời điểm công bố giá 

trị doanh nghiệp 6 

 - Lao động thực hiện theo nghị định 91/2010/NĐ-CP  

 - Số lao động thực hiện nghị định 132/2007/NĐ-CP - 

 - Số lao động thực hiện theo Bộ luật lao động 6 

III Số lao động còn hạn HĐLĐ  chuyển sang công ty cổ phần 183 

1 Số lao động mà HĐLĐ còn thời hạn 183 

2 Số lao động nghỉ theo 3 chế độ BHXH chia ra - 

 - Ốm đau - 

 - Thai sản - 

 - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - 

3 Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động - 

 - Nghĩa vụ quân sự - 

 - Nghĩa vụ công dân khác - 

 - Bị tạm giam, tạm giữ - 

 - Do 2 bên thỏa thuận, không quá 3 tháng - 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3) 

Trên cơ sở phƣơng án sản xuất kinh doanh và nhu cầu lao động, căn cứ vào tình 

hình thực tế của Công ty, Công ty dự kiến cơ cấu lao động chuyển sang công ty cổ phần 

nhƣ sau: 

10.1. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần: 183 ngƣời, chi tiết theo 

bảng sau: (đính kèm mẫu số 2). 

Bảng 16. Cơ cấu lao động chuyển sang công ty cổ phần 

 

Tiêu chí Số lƣợng ngƣời Tỷ lệ (%) 

* Theo trình độ lao động 183 100% 

- Trên đại học 2 1,09% 

- Đại học Dƣợc 19 10,38% 

- Đại học khác 34 18,58% 

- Cao đẳng 14 7,65% 

-Trung cấp Dƣợc 72 39,34% 

-Trung cấp khác 12 6,56% 

-Dƣợc tá, YS 8 4,37% 

- LĐ phổ thông, Công nhân kỹ thuật 22 12,02% 

* Phân theo HĐ lao động 183 100% 
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Tiêu chí Số lƣợng ngƣời Tỷ lệ (%) 

- HĐ không xác định thời hạn 84 45,90% 

- Hợp đồng thời hạn 1- 3 năm 99 55,10% 

- HĐ thời vụ 0 - 

* Phân theo giới tính 183 100% 

- Nam 83 45,36% 

- Nữ 100 54,64% 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3) 

10.2. Chính sách đối với ngƣời lao động khi làm việc ở công ty cổ phần: 

Các chính sách về lao động của Công ty trong giai đoạn 2015 - 2017 có những điểm 

chính sau: 

- Việc trả lƣơng thực hiện theo quy chế trả lƣơng trả thƣởng của Công ty theo mức độ 

hoàn thành và độ phức tạp của công việc (nhƣng không thấp hơn lƣơng tối thiểu vùng 

do Nhà nƣớc quy định hàng năm.) 

- Thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN cho ngƣời lao động theo chế độ chính sách nhà 

nƣớc. 

- Về tiền thƣởng: theo quy định của nhà nƣớc và quy chế của Công ty. 

- Kế hoạch cụ thể về Quỹ lƣơng của Công ty sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết 

định trên cơ sở đề xuất của Ban Giám đốc theo đúng quy định hiện hành. 

- Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch kinh doanh và tình hình cụ 

thể của quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ có chế độ lƣơng, 

thƣởng thích hợp để kích thích lực lƣợng lao động, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về 

mặt tài chính của cán bộ công nhân viên. 

- Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với ngƣời lao động theo quy định của 

pháp luật, thoả ƣớc lao động và các chính sách của Công ty. 

11. Chính sách giải quyết lao động dôi dƣ 

Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung Ƣơng 3 áp dụng theo Thông tƣ 38/2010/TT-

BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ lao động thƣơng binh và xã Hội hƣớng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ  quy định 

chính sách đối với ngƣời lao động dôi dƣ khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành 

viên. 

Tại thời điểm sắp xếp chuyển đổi Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung Ƣơng 3, số 

lao động nghỉ hƣu trƣớc tuổi là 08 ngƣời lao động (mẫu số 7), lao động không có nhu 

cầu sử dụng là 06 ngƣời lao động (mẫu số 9). 

Phƣơng án giải quyết:  

- 08 ngƣời lao động thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ thực 

hiện nghỉ hƣu trƣớc tuổi và đƣợc hƣởng các chế độ theo quy định tại Nghị định 

91/2010/NĐ-CP và Thông tƣ 38/2010/TT-BLĐTBXH; 
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- 06 ngƣời lao động thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn sẽ thực hiện chấm 

dứt hợp đồng lao động và đƣợc hƣởng các chính sách đối với ngƣời lao động mất 

việc làm theo quy định tại Bộ Luật lao động số 10/2010/QH13. 

- Theo điểm d khoản 2 điều 7 Thông tƣ 38/2010/TT-BLĐTBXH, việc chốt thời gian 

tính chế độ cho ngƣời lao động dôi dƣ, chốt sổ bảo hiểm xã hội, việc tính chế độ 

dôi dƣ cho ngƣời lao động đƣợc thực hiện tại thời điểm công bố giá trị doanh 

nghiệp (30/07/2014). Tổng mức hổ trợ dự kiến ngƣời lao động dôi dƣ đƣợc 

hƣởng tính đến thời điểm ngày 31/07/2014 là: 971.144.016 đồng, bao gồm: 

a) Đối tƣợng đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ thực 

hiện nghỉ hƣu trƣớc tuổi và đƣợc hƣởng các chế độ theo quy định (08 ngƣời) là: 

478.797.966 đồng, cụ thể: 

+ Trợ cấp theo thời gian nghỉ hƣu trƣớc tuổi : 148.745.830 đồng 

+ Trợ cấp 20 năm đầu có đóng BHXH  : 150.116.067 đồng 

+ Trợ cấp từ năm 21 trở đi có đóng BHXH : 179.936.069 đồng 

b) Đối tƣợng thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hƣởng trợ 

cấp mất việc làm và đƣợc hƣởng các chế độ theo quy định (06 ngƣời) là: 

492.346.050 đồng, cụ thể: 

+ Trợ cấp theo thâm niên làm việc : 344.548.050 đồng.  

+ Trơ ̣cấp đi tìm việc làm  : 147.798.000 đồng. 

Theo quy điṇh taị khoản 1, Điều 42, Nghị  điṇh 59/2011/NĐ-CP và điểm a , khoản 

3, Điều 11 Thông tƣ 196/2011/TT-BTC thì “ Số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 

đƣợc sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa và chi giải quyết chính sách đối với lao 

động dôi dƣ khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo chế độ nhà nƣớc quy định và 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền”. Toàn bộ phần kinh phí giải quyết cho ngƣời 

lao đôṇg dôi dƣ : 971.144.016 đồng, kiến nghi ̣ Nhà nƣớc hỗ trơ ̣  chi trả  từ nguồn thu 

bán cổ phần lần đầu. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 về 

nguồn kinh phí hỗ trợ lao động dôi dƣ do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu:  

“1. Đối với công ty thực hiện cổ phần hóa, bán doanh nghiệp, nguồn kinh phí để 

giải quyết chính sách đối với lao động dôi dƣ lấy từ tiền bán cổ phần lần đầu, 

bán doanh nghiệp. Trƣờng hợp không đủ thì đƣợc bổ sung từ: 

a) Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn 

nhà nƣớc đối với công ty trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; toàn bộ 

tổng công ty, toàn bộ tập đoàn, công ty mẹ.”(điểm b khoản 1 điều 42 Nghị 

định 59//2011/NĐ-CP) 

b) Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010. 

Về trách nhiệm chi trả các chế độ đối với ngƣời lao động dôi dƣ khi sắp xếp 

lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu:  
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“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu 

chịu trách nhiệm giải quyết chế độ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3, khoản 1 

Điều 4 Nghị định này và chế độ thôi việc, mất việc làm theo quy định của Bộ luật 

lao động cho ngƣời lao động không thuộc đối tƣợng áp dụng Nghị định này từ 

Quỹ Dự phòng trợ cấp mất việc làm. Trƣờng hợp không đủ thì đƣợc hỗ trợ từ 

Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 

này.” 

Do đó nguồn kinh phí chi trả cho ngƣời lao động (14 ngƣời ) dự kiến là: 

971.144.016  đồng. Đề nghị Nhà nƣớc hỗ trợ toàn bộ kinh phí trên. Trong đó:   

- Tiền thu từ tiền bán cổ phần lần đầu (Các chế độ theo quy định tại khoản 2, 

khoản 3, các điểm b, c và d khoản 4 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định 

91/2010/NĐ-CP) chi trả là: 971.144.016  đồng. 

- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc của Công ty năm 2013 là:  0  đồng. 

12. Phƣơng án về tổ chức và quản lý điều hành 

12.1. Cơ cấu sắp xếp lại các bộ phận trong doanh nghiệp: 

Sắp xếp lao động theo mô hình tổ chức mới là một trong các biện pháp để Công ty 

tập trung điều hành sản xuất đạt hiệu quả cao hơn, giảm chi phí hành chính, và các chi 

phí khác…; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh doanh, tăng năng suất lao 

động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh khi chuyển sang mô hình Công ty cổ 

phần. 

Căn cứ các chỉ tiêu đã đƣợc nêu ra trong phƣơng án SXKD 3 năm (2014, 2015 đến 

2016) và các mục tiêu giải pháp đã phân tích ở trên; giữ nguyên bộ máy tổ chức sản xuất 

nhƣ cũ, đƣợc biên chế, theo mô hình mới nhƣ sau:  

Cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự của Công ty sau cổ phần hóa: 

- Hội đồng Quản trị : 05 ngƣời 

- Ban Điều hành : 03 ngƣời  

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  01 ngƣời 

  Phó Tổng Giám đốc kế hoạch sản xuất  01 ngƣời  

Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trƣởng 01 ngƣời  

- Ban kiểm soát : 03 Ngƣời 

- Các Phòng chức năng: 

- Phòng Tổ chức Hành chính              05 ngƣời 

- Phòng Kế toán      06 ngƣời 

- Phòng Tài chính      03 ngƣời 

- Phòng Kế hoạch      03 ngƣời 

- Phòng Kinh doanh      13 ngƣời 

- Phòng Bán hàng      37 ngƣời 

- Phòng Kỹ thuật      05 ngƣời 

- Phòng Đảm bảo chất lƣợng               09 ngƣời 

- Phòng Cơ điện      06 ngƣời 

- Phòng Kiểm tra chất lƣợng               06 ngƣời 

- Kho GSP       07 ngƣời 
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- Nhà máy GMP      48 ngƣời 

- Nhà thuốc       10 ngƣời 

- Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh   08 ngƣời 

- Chi nhánh Công ty tại Tp Hà Nội              22 ngƣời 

 

Sơ đồ tổ chức công ty 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG 

GIÁM ĐỐC

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH  

 

CHI NHÁNH HÀ 

NỘI

 

PHÕNG KIỂM TRA 

CHẤT LƯỢNG 

 

PHÕNG ĐẢM BẢO 

CHẤT LƯỢNG  

 

PHÕNG KỸ THUÂT

 

PHÕNG KẾ 

HOẠCH

 

CHI NHÁNH HỒ 

CHÍ MINH

 

PHÒNG BÁN 

HÀNG

 

PHÒNG KINH 

DOANH

 

NHÀ THUỐC BÁN 

LẺ

 

PHÒNG TC HÀNH 

CHÍNH

 

DÂY CHUYỀN GMP THUÔC 

VIÊN, THUÔC BỘT 

 

DÂY CHUYỀN GMP CAO 

XOA, THUỐC NƯỚC DÙNG 

NGOÀI

 

BAN KIỂM SOAT

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

PHÕNG KẾ TOÁN

 

KHO GSP

 

NHÀ MÁY GMP 

 

PHÕNG CƠ ĐIỆN

 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH
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12.2. Mô hình tổ chức bộ máy khi chuyển thành Công ty cổ phần nhƣ sau: 

  Đại hội đồng cổ đông. 

  Hội đồng quản trị:  05 ngƣời (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 3 ủy viên HĐQT) 

  Ban kiểm soát:   03 ngƣời ( Trƣởng ban, 02 ủy viên) 

  Ban Tổng Giám đốc: 03 ngƣời (Tổng Giám đốc điều hành; 1 Phó Tổng 

Giám đốc phụ trách Kế hoạch sản xuất; 1 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính 

– Kế toán). 

12.3. Chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý, điều hành công ty 

-  Đại hội đồng cổ đông: 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, có quyền 

quyết định  những vẫn đề thuộc nhiệm vụ và  quyền hạn  đƣợc Luật pháp và  Điều  lệ 

công ty quy định. 

- Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty 

để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn 

đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông . Hội đồng quản trị thƣờng xuyên giám 

sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của 

Công ty. Hội đồng quản trị của Công ty dự kiến gồm 5 ngƣời do Đại hội đồng cổ đông 

bầu ra. 

- Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, giám sát việc 

chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm tra nội bộ của 

Công ty. 

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ  thể 

liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội 

đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại  hội đồng 

cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo 

cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Ban kiểm soát của Công ty dự  

kiến có 3 ngƣời do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 

- Ban Tổng Giám đốc: 

Gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là ngƣời quản lý 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, do Hội đồng quản trị 

bổ  nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám 

đốc chuyên môn. Ban Tổng Giám đốc công ty dự kiến 3 ngƣời gồm 1 Tổng Giám đốc và 

2 Phó Tổng Giám đốc. 

- Các phòng nghiệp vụ: 

* Phòng Tổ chức - Hành chính 
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- Tham mƣu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác tổ chức cán bộ. 

- Tham mƣu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác lao động, tiền lƣơng, các chế độ 

chính sách đối với ngƣời lao động. 

- Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực quản trị hành chính. 

- Quản lý và lƣu trữ hồ sơ CBCNV. 

- Tham mƣu và xây dựng bộ máy tổ chức quản lý, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu 

của Công ty và các đơn vị trực thuộc. 

- Làm thủ tục tiếp nhận, chuyển giao, thành lập, sát nhập và giải thể các đơn vị, phòng 

ban trực thuộc khi có quyết định của Công ty và cấp trên. 

- Tham mƣu cho Tổng Giám đốc quyết định điều động, sắp xếp, bố trí, tuyển dụng, 

tiếp nhận và thuyên chuyển CBCNV theo phân cấp quản lý. 

- Tổ chức triển khai việc xếp hạng, chuyển hạng doanh nghiệp, làm thủ tục đề nghị 

cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận hạng Doanh nghiệp. 

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo , bồi dƣỡng . Tổ chức thi nâng ngạch , 

nâng bậc lƣơng cho CBCNV theo đúng Điều lê ̣Công ty.  

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng và sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, quy chế tổ chức, 

quy chế tiền lƣơng, tiền thƣởng v.v... 

- Kiểm tra các đơn vị thực hiện chế độ chính sách đối với ngƣời lao động, tình hình 

chấp hành luật lao động. 

- Giải quyết các thủ tục về tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hƣu, tại nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, giám định khả năng lao động. 

- Tham mƣu cho Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và ký thoả ƣớc lao động tập thể. 

*  Phòng Tài chính: 

- Tham mƣu cho Tổng Giám đốc về kế hoạch tài chính công ty cùng với phòng kế 

toán. 

- Nhu cầu về vốn và nguồn vốn của công ty và bên ngoài 

- Điều hành dòng tiền phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. 

- Huy động các nguồn vốn phục vụ công tác đầu tƣ cho công ty và đầu tƣ ra bên ngoài. 

- Nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật mới về công tác tài chính, kế toán, 

thống kê đảm bảo đúng quy định của nhà nƣớc. 

*  Phòng Kế toán : 

-  Phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của Công ty theo đúng 

quy định của Pháp luật. Theo dõi tình hình biến động và số hiện có về các loại vốn 

bằng tiền, tài sản, vật tƣ, và nguồn hình thành tài sản của Công ty. 

- Phân tích các số liệu hạch toán kế toán và đề xuất các biện pháp tối ƣu nhằm giúp 

lãnh đạo đề ra những quyết định đúng cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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- Tổ chức hạch toán theo từng phần hành kế toán nhằm theo dõi chi tiết mọi nguồn 

vốn phát sinh của Công ty. 

- Phối hợp với các phòng ban nghiên cứu quy trình lập, luân chuyển chứng từ kế toán 

một cách hợp lý phục vụ cho công tác hạch toán kế toán đồng thời tổ chức lƣu trữ 

toàn bộ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, cẩn trọng theo đúng quy định của Luật kế 

toán. 

- Tổng hợp số liệu kế toán chi tiết các phần hành để lập báo cáo tài chính một cách 

chính xác kịp thời . Đảm bảo phản ánh trung thực tình hình sản xuất kinh doanh của 

Công ty cuối mỗi kỳ kế toán (thƣờng là quý , năm). Thực hiện nộp báo cáo tài chính 

đúng theo qui định. 

- Tổ chức công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ phải thu, giảm 

thiểu tối đa vốn bị chiếm dụng, tăng khả năng thanh toán nhanh bằng tiền của Công 

ty. 

- Nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật mới về công tác kế toán, thống kê đảm 

bảo đúng quy định của nhà nƣớc. 

* Phòng Kế hoạch 

- Xây dựng kế hoạch phát triển công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Theo dõi 

giám sát việc thực hiện kế hoạch đó. 

- Tham mƣu cho Ban Tổng Giám đốc trong các kế hoạch sản xuất kinh doanh của  

công ty. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Đƣa ra giải pháp, biện pháp để 

giúp bộ phận chức năng, đầu mối hoàn thành nhiệm vụ, cải tiến hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

- Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, 6 tháng đầu  năm, cuối 

năm giúp Ban Tổng Giám đốc trong việc thống kê, báo cáo số liệu sản xuất kinh 

doanh và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc. 

- Theo dõi, thống kê phân tích tình hình biến động của thị trƣờng trong lĩnh  vực 

doanh nghiệp hoạt động, báo cáo Ban Tổng Giám đốc để có những quyết định kịp  

thời trong điều hành quản lý doanh nghiệp. 

* Phòng Kinh doanh 

- Có nhiệm vụ nắm bắt các thông tin quan trọng về các mặt hàng, nguồn hàng cần kinh 

doanh, tiếp thị nhanh chóng với thị trƣờng ở hai đầu đất nƣớc.  

- Nắm nhu cầu thị trƣờng về khả năng tiêu thụ sản phẩm, sở thích khách hàng trên cơ 

sở đó đề xuất phƣơng án nghiên cứu các mặt hàng mới.  

- Thực hiện việc giao nhận hàng cho Công ty, là đầu mối tiêu thụ hàng hóa cho Công ty 

và tham gia đấu thầu cung cấp thuốc men, vật tƣ y tế cho hệ thống bệnh viên, Đấu thầu  

và cung ứng hàng độc nghiện hƣớng thần. 

- Tham gia xây dựng chiến lƣợc phát triển sản phẩm của đơn vị: điều tra khảo sát nhu 

cầu thị trƣờng trên cơ sở đó đề xuất nghiên cứu mặt hàng mới, cải tiến bao bì chất 

lƣợng sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng. 
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- Phối hợp với phòng Kế hoạch xây dựng kế hoạch phân phối sản phẩm : xây dựng 

phƣơng án giá, xác định các kênh phân phối, chính sách khuyến mãi và chiết khấu 

phù hợp. 

* Phòng Bán hàng 

- Trực tiếp bán các mặt hàng do Nhà máy của Công ty sản xuất ra. 

- Tiếp thị và nắm bắt nhu cầu của thị trƣờng về tiêu thụ sản phẩm hàng sản xuất của 

Nhà máy GMP. 

- Đề xuất phƣơng án nghiên cứu mặt hàng mới nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đổi 

mới, cải tiến mẫu mã bao bì thích ứng với thị hiếu nhu cầu của khách hàng.  

- Có kế hoạch tuyên truyền giới thiệu các mặt hàng Công ty sản xuất bằng nhiều hình 

thức nhƣ : in tờ rơi, quảng cáo trên truyền hình, báo chí ... 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng trong Công ty để thực hiện tốt chức 

năng nhiệm vụ của phòng. 

* Phòng Kỹ thuật 

- Xây dựng qui trình thao tác chuẩn: tài liệu sản xuất gốc, qui trình pha chế gốc, qui 

trình đóng gói gốc và các hồ sơ lô. 

- Chỉ đạo sản xuất về mặt kỹ thuật bao gồm: chỉ đạo Nhà máy GMP thực hiện đúng 

qui trình, qui phạm sản xuất, đề ra nội qui và qui phạm trong sản xuất. Theo dõi diễn 

biến chất lƣợng sản phẩm sản xuất (phối hợp cùng bộ phận phòng ĐBCL, KTCL) 

- Thƣờng xuyên cải tiến và nâng cao chất lƣợng sản phẩm sản xuất. 

- Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện định mức sản phẩm (bao gồm định 

mức kinh tế kỹ thuật : nguyên liệu, vật tƣ, bao bì) 

- Hƣớng dẫn và giám sát việc thực hiện các nội qui, qui chế Dƣợc chính tại các bộ 

phận từng quý, xử lý hàng hóa kém, mất phẩm chất. 

- Xây dựng và sửa đổi các qui trình sản xuất cho phù hợp với yêu cầu chất lƣợng và 

tiêu chuẩn kỹ thuật qui định. 

- Thẩm định các qui trình sản xuất. 

- Tham mƣu và xây dựng chƣơng trình quản lý kỹ thuật cho phòng ĐBCL, hạn chế tối 

đa khả năng vi phạm qui trình kỹ thuật. 

- Làm các hồ sơ đăng ký thuốc (đăng ký thuốc mới, đăng ký lại, đăng ký thay đổi sản 

phẩm ...) 

- Xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm (tham gia với phòng KTCL) 

- Tham gia công tác huấn luyện theo yêu cầu của phòng ĐBCL 

- Quản lý các tài liệu, qui trình kỹ thuật và làm các công tác khác do lãnh đạo yêu cầu. 

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu : Tìm hiểu thị trƣờng, nghiên cứu các sản phẩm trên 

thị trƣờng về mẫu mã chất lƣợng, đề xuất nghiên cứu các sản phẩm phù hợp với điều 

kiện cơ sở vật chất và khả năng thực hiện. Tham mƣu cho lãnh đạo về công tác chiến 

lƣợc sản phẩm, kết hợp với phòng Thị trƣờng và phòng Kế hoạch sản xuất. 
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- Triển khai nghiên cứu sản phẩm mới theo kế hoạch đƣợc duyệt. 

+ Nghiên cứu dạng bào chế 

+ Nghiên cứu nguyên liệu đƣa vào sản xuất 

+ Nghiên cứu dạng bao bì đóng gói 

+ Nghiên cứu tuổi thọ của thuốc 

+ Nghiên cứu điều kiện bảo quản 

+ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá 

+ Thiết kế mẫu nhãn, bao bì 

- Biên soạn hồ sơ thủ tục đăng ký mặt hàng mới 

- Hƣớng dẫn triển khai sản xuất các sản phẩm mới, bàn giao qui trình sản xuất cho 

Nhà máy GMP, ổn định qui trình sản xuất. 

- Nghiên cứu các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tăng 

năng suất lao động, giảm chi phí giá thành sản phẩm. 

- Nghiên cứu khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất. 

* Phòng Đảm bảo chất lƣợng 

- Quản lý chất lƣợng toàn diện từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm xuất 

xƣởng. 

- Tổ chức huấn luyện đào tạo về GMP, GSP, GLP 

+ Xác định đối tƣợng đào tạo 

+ Soạn thảo tài liệu và phƣơng pháp đào tạo 

+ Lập chƣơng trình đào tạo định kỳ, thƣờng xuyên 

+ Tổ chức đánh giá kết quả huấn luyện, đào tạo 

- Quyết định cho phép hay không cho phép tất cả các nguyên liệu, bao bì đầu vào và 

các sản phẩm đầu ra. 

- Kiểm soát hồ sơ sản phẩm. 

- Quyết định cho sản xuất tiếp hay không sản xuất trong trƣờng hợp có sự cố kỹ thuật. 

- Lập mạng lƣới đảm bảo chất lƣợng (nhân sự thuộc đơn vị khác nhau nhƣng chỉ đạo 

về nghiệp vụ kỹ thuật) 

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại về chất lƣợng sản phẩm, thu hồi sản phẩm. 

- Kiểm tra điều tra, ra các quyết định về các sự cố kỹ thuật liên quan đến chất lƣợng. 

Tham gia xử lý hàng hoá kém mất phẩm chất. 

- Tổ chức đánh giá tự thanh tra nội bộ. Soạn thảo qui trình thanh tra, kiểm tra. Lập 

chƣơng trình thanh tra định kỳ, thƣờng xuyên. Lập bảng báo cáo tự thanh tra 

- Quản lý việc thực hiện các qui chế chuyên môn Dƣợc. 

- Làm hồ sơ đăng ký xét duyệt GMP-GSP. 

* Phòng Cơ điện 
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- Lập hồ sơ thẩm định thiết kế, lắp đặt, vận hành và công suất. 

- Lắp đặt thiết bị, máy móc. 

- Kiểm định thiết bị chịu áp lực. 

- Lập hồ sơ và thực hiện chƣơng trình bảo dƣỡng, duy tu máy móc định kỳ, thƣờng 

xuyên. 

- Đảm bảo cung cấp điện, nƣớc, khí nén, không khí sạch phục vụ sản xuất. 

- Kiểm tra hệ thống an toàn điện, thiết bị chịu áp lực. 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Soạn thảo các qui trình thẩm định, vận hành, bảo trì bảo dƣỡng thiết bị máy móc 

* Phòng Kiểm tra chất lƣợng 

- Kiểm tra các loại phụ liệu, bao bì sản phẩm: mẫu mã, hình thức, qui cách chất lƣợng. 

- Kiểm nghiệm các loại nguyên liệu và thành phẩm sản xuất  

- Theo dõi độ ổn định của thuốc 

- Trang bị và pha các loại chất chuẩn, thuốc thử, dung môi ... sử dụng cho công tác 

kiểm nghiệm và kỹ thuật. Pha màu, mùi và các loại dung môi cho sản xuất. 

- Hỗ trợ công tác xây dựng tiêu chuẩn cho bộ phận kỹ thuật và nghiên cứu. 

- Quản lý các hồ sơ kiểm nghiệm, máy móc thiết bị kiểm nghiệm. 

- Kiểm tra kiểm định các máy móc và phƣơng tiện kiểm nghiệm 

* Kho GSP 

- Kiểm, nhập kho nguyên liệu, vật tƣ, bao bì thông báo cho phòng KTCL lấy mẫu. 

- Nhập thành phẩm đạt tiêu chuẩn xuất xƣởng và hàng hóa kinh doanh. 

- Xuất thành phẩm, hàng hóa theo hóa đơn bán hàng. 

- Bảo quản hàng hóa trong kho. 

- Theo dõi tồn kho. 

- Kiểm kê định kỳ. 

- Xây dựng, theo dõi hồ sơ xuất nhập, phân phối. 

* Nhà máy GMP  

- Tổ chức sản xuất theo qui trình sản xuất GMP. Tuyệt đối tuân thủ qui trình qui phạm 

trong sản xuất. Thực hiện tốt chế độ vệ sinh công nghiệp. 

- Ghi chép hồ sơ lô mẻ theo qui định. 

- Kiểm tra hồ sơ sản xuất đã hoàn chỉnh. 

- Gửi hồ sơ sản xuất đã hoàn chỉnh về phòng Đảm bảo chất lƣợng. 

- Nhập thành phẩm đạt tiêu chuẩn về Kho GSP. 

- Soạn thảo qui trình vệ sinh : Nhà xƣởng, thiết bị, con ngƣời 
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- Tham gia thẩm định qui trình sản xuất mới, thẩm định môi trƣờng sản xuất, thiết bị 

sản xuất và vệ sinh nhà xƣởng.  

- Xử lý sự cố trong quá trình sản xuất. 

12.4 Phƣơng án sƣ̉ duṇg nhà cửa vật kiến trúc và đất khi chuyển sang công ty cổ 

phần: 

Toàn bộ nhà cửa vật kiến trúc trên các khu đất đƣợc chuyển toàn bộ sang cho Công 

ty cổ phần quản lý và sử dụng bao gồm:  

Bảng 17. Danh mục nhà cửa vật kiến trúc và đất 

STT Tên khu đất 
Diện tích 

(m2) 

Địa điểm 

khu đất 
Hiện trạng khu đất 

Cơ sở pháp lý khu 

đất và phƣơng án 

sử dụng 

I Lô đất tại số 115 Ngô Gia Tự – TP. Đà Nẵng 

1 
Nhà làm việc 2 

tầng 
3.778,40 Số 115 Ngô 

Gia Tự - 

phƣờng Hải 

Châu I - 

quận Hải 

Châu – TP. 

Đà Nẵng 

Nhà kết cấu BTCT, 

tƣờng gạch, mái 

BTCT, nền sàn lát 

gạch. 

Quyết định số 

27098/QĐ-UB ngày 

20/11/2003 về việc 

cho Công ty TNHH 

MTV Dƣợc TƢ3 

thuê đất. 

Hợp đồng thuê đất 

số 328-HĐ/TĐ ngày 

29/10/2004. 

Thời hạn thuê đất: từ 

01/01/2003 đến 

31/12/2017. 

Phƣơng thức trả tiền 

thuê đất hằng năm. 

2 
Phân xƣởng sản 

xuất thuốc (nhà 2 

tầng) 

3 
Kho cháy nổ (1 

tầng) 

4 
Kho Thuốc Phụ 

Trợ Khu vực MT 

5 
Phòng cấp nƣớc 

(1 tầng) 

6 
Kho Thuốc Công 

ích Khu vực MT 

+ khung thép 

Zamin 

Móng BTCT, tƣờng 

gạch, khung thép, 

sàn bê tông, vỉ kèo 

thép, mái tôn. 

7 
Đƣờng nội bộ, 

cổng ngõ 
Nhà bảo vệ, cổng 

tƣờng rào, sân đƣờng 

bê tông 

8 
Mái để xe mới 

sau kho thuốc 

Công ích 

 

 

Mái tôn gá vào 

tƣờng kho thuốc 

II Lô đất tại số 109 Ngô Gia Tự – TP. Đà Nẵng 

1 Cửa hàng 18 

Đông dƣợc (1 

tầng) 

20,80 số 109 Ngô 

Gia Tự - 

phƣờng Hải 

Châu I - 

quận Hải 

Châu – TP. 

Đà Nẵng 

Nhà thuốc 1 tầng: 

Nhà BTCT, tƣờng 

gạch, mái BTCT 

Quyết định số 

7031/QĐ-UBND 

ngày 15/09/2010 về 

việc Cho Công ty 

TNHH MTV Dƣợc 

TƢ3 thuê đất. 

Hợp đồng thuê đất 
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số 148/HĐ-TĐ ngày 

16/06/2011. 

Thời hạn thuê: đến 

30/12/2017.  

Phƣơng thức trả tiền 

thuê đất hằng năm. 

III Lô đất tại số 80 Trần Phú – TP. Đà Nẵng 

1 (*) Khách sạn 

Vinapha (nhà 4 

tầng) 

157,60 Số 80 Trần 

Phú - 

phƣờng Hải 

Châu I - 

quận Hải 

Châu – TP. 

Đà Nẵng 

Nhà đã cũ, hƣ hỏng 

nhiều, móng tƣờng 

trần bị rạn nứt bong 

tróc, cần sửa chữa lại 

để sử dụng. 

Quyết định số 

2920/QĐ-UB ngày 

19/10/1996 về việc 

cho Công ty TNHH 

MTV Dƣợc TƢ3 

thuê đất. 

Hợp đồng thuê đất 

số 33/98-HĐTĐ-HC 

ngày 25/08/1998. 

Quyết định số 

3777/QĐ-UBND 

ngày 11/06/2014 về 

việc cho phép Công 

ty TNHH MTV 

Dƣợc TƢ3 gia hạn 

thời gian thuê đất và 

điều chỉnh diện tích 

đất thuê theo hiện 

trạng sử dụng tại 80 

Trần Phú – Đà 

Nẵng. 

Thời hạn thuê: đến 

31/12/2020.  

Phƣơng thức trả tiền 

thuê đất hằng năm. 

IV Khu dân cƣ Thanh Lộc Đán - Hòa Minh – TP. Đà Nẵng 

1 Khu dân cƣ 

Thanh Lộc Đán - 

Hòa Minh - Đà 

Nẵng 

1.550,00 Khu dân cƣ 

Thanh Lộc 

Đán - Hòa 

Minh - Đà 

Nẵng 

Khu đất trống Quyết định cho thuế 

đất số 2741/QĐ-

UBND ngày 

10/04/2010. 

Hợp đồng thuê đất 

số 435/HĐ-TĐ ngày 

27/12/2007. 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

số AK280473. 

Thời hạn thuê: 20 
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năm kể từ ngày 

10/04/2007. 

Phƣơng thức trả tiền 

thuê đất hằng năm. 

V Khu dân cƣ Thanh Lộc Đán - Hòa Minh – TP. Đà Nẵng 

1 Khu dân cƣ 

Thanh Lộc Đán - 

Hòa Minh - Đà 

Nẵng 

4.950,00 Khu dân cƣ 

Thanh Lộc 

Đán - Hòa 

Minh - Đà 

Nẵng 

Khu đất trống Quyết định giao đất 

số 3792/QĐ-UBND 

ngày 22/05/2007. 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

số AM393670. 

Thời hạn sử dụng 

đất: lâu dài. 

Nguồn gốc sử dụng 

đất: Nhà nƣớc giao 

đất không thu tiền 

sử dụng đất. 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3) 

(*):Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 11/06/2014 của UBND Thành phố Đà Nẵng 

về phƣơng án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 khi chuyển 

sang công ty cổ phần: Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 gia hạn thời gian thuê 

đất và điều chỉnh diện tích đất thuê theo hiện trạng sử dụng tại 80 Trần Phú, Đà Nẵng. 

Mục đích sử dụng: Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3-5 năm sau cổ phần hóa 

13.1. Đánh giá một số mặt thuận lợi và khó khăn ảnh hƣởng đển SXKD của Công 

ty 

a. Thuận lợi 

- Công ty nhận đƣợc sự quan tâm, tạo điều kiện và ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo của 

Tổng Công ty Dƣợc Việt Nam. 

- Tập thể CBCNV Công ty luôn đoàn kết nhất trí, đồng thuận, gắn bó với nghề nghiệp, 

có kinh nghiệm trong công tác, đƣợc trải nghiệm qua thực tế nhiều năm qua. 

- Nhận thức đƣợc sau khi cổ phần hóa áp lực cạnh tranh sẽ cao hơn, nhƣng cũng là 

động lực để Công ty sẽ chủ động quyết liệt hơn trong định hƣớng chiến lƣợc phát 

triển, đầu tƣ cơ sở hạ tầng, bố trí lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh 

và huy động các nguồn lực theo quy định của pháp luật, nâng cao tính tự chủ của 

ngƣời lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh. 

- Sau khi cổ phần hóa, Công ty có điều kiện để huy động tối đa mọi nguồn lực, vật 

chất, trí tuệ của các cổ đông, linh hoạt và tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

- Công tác quản lý, phân phối thu nhập ở công ty cổ phần đƣợc đổi mới sẽ tạo động 

lực thúc đẩy CBCNV nỗ lực lao động sản xuất, mang lại hiệu quả cao cho Công ty. 
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b. Khó khăn 

- Tình hình kinh tế: Nền kinh tế thế giới dự báo sẽ có phục hồi nhƣng rất chậm chạp, 

bên cạnh đó còn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro và chƣa vững chắc. Tăng trƣởng kinh tế 

Việt Nam đƣợc dự báo có sự phục hồi nhƣng chƣa bền vững.  

- Vốn: Công ty cần mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh nhƣng Công ty gặp rất nhiều khó khăn, vốn điều lệ của Công ty thấp, trong đó 

vốn lƣu động không có nhiều, phụ thuộc nhiều vào vốn vay.  

- Cơ sở hạ tầng: Theo chủ trƣơng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là tất cả 

các Nhà máy sản xuất phải di dời ra khỏi Thành phố vì vậy toàn bộ trụ sở, nhà máy 

và kho GSP của Công ty tại 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải châu ,Tp Đà 

Nẵng sau khi hết hạn hợp đồng thuê đất năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng sẽ thu hồi. Công ty đang lập phƣơng án xin di chuyển nhà máy sản xuất thuốc 

và kho GSP đến địa điểm mới tại Khu dân cƣ Thanh Lộc Đán - Hòa Minh.        

- Giá vật tƣ, nguyên vật liệu, nguồn hàng, chi phí sản xuất có xu hƣớng tăng dẫn tới 

giá thành ngày càng tăng cao làm giảm hiệu quả hoạt động của Công ty 

13.2. Chiến lƣợc phát triển 

- Trong vài năm sau khi chuyển thành Công ty cổ phần , Công ty sẽ  tâp̣ trung vào 

nhƣ̃ng liñh vƣc̣ truyền thống và trở thành một trong những công ty hàng đầu tại khu 

vực miền Trung trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dƣợc phẩm. 

- Công ty sẽ phấn đấu niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán khi đủ điều kiện.. 

13.3.  Mục tiêu phấn đấu 

Với phƣơng châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trƣởng nhƣng phải ổn định vững chắc 

lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi để bảo tồn và phát triển 

vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho ngƣời lao động, trả cổ tức từ 5% đến 10 % hoặc cao 

hơn; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc. 

13.4 Các chỉ tiêu chính: 

- Doanh thu tăng từ 5 đến 10% so với năm trƣớc. 

- Thu nhập ngƣời lao động tăng từ 5% đến 10%, năm 2015 phấn đấu thu nhập từ 05 

đến 06 triệu đồng/ngƣời/tháng. 

- Trả cổ tức cho các cổ đông từ 5% đến 10% hoặc cao hơn. 

- Quan tâm đầu tƣ, mua sắm thiết bị đổi mới công nghệ hàng năm . 

- Các chỉ tiêu tiến độ, chất lƣợng sản phẩm lên hàng đầu. 

- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ 

thuật và công nghệ. 

Trên cơ sở của tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động của 

Công ty sau khi cổ phần và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty đƣa ra dự kiến các 

chỉ tiêu kinh tế trong ba năm tiếp theo nhƣ sau:  
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Bảng 18. Bảng các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh 2015 -2017 

                    Đơn vị tính: Triệu đồng 

S TT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 2016 2017 

1 Kế hoạch đầu tƣ XDCB    

2 Vốn điều lệ 17.500 17.500 17.500 

3 Tổng doanh thu 448.000 493.000 550.000 

4 Tổng chi phí 444.955 489.652 546.316 

5 Lợi nhuận thực hiện 2.375 2.612 2.874 

6 Tỷ lệ cổ tức 8% 9% 10% 

7 Tổng lao động 193 205 215 

8 Tổng quỹ lƣơng 16.000 18.300 20.500 

9 Thu nhập bình quân ngƣời/1 tháng 6,0 6,5 7,0 

13.5.  Các giải pháp thực hiện: 

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, Công ty đƣa ra các giải pháp thực hiện sau: 

13.5.1. Giải pháp về vốn: 

Căn cứ vào kế hoạch SXKD Công ty trên các lĩnh vực hoạt động để đƣa ra các giải 

pháp về vốn nhƣ sau: 

- Huy động vốn: 

+ Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

+ Vay vốn của các Ngân hàng. 

+ Vay vốn của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp. 

- Quản lý vốn: 

+ Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa tiền vốn hiện có. 

+ Đầu tƣ vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng 

quay của đồng vốn. 

+ Tăng cƣờng công tác thu hồi các khoản tiền vốn đang bị chiếm dụng để giảm 

bớt các nguồn vốn vay: Đảm bảo thu hồi nhanh nhất các khoản nợ, nhất là các 

khoản nợ dây dƣa kéo dài. Có chế tài thích hợp để bộ phận thu hồi công nợ hoạt 

động có hiệu quả. 

13.5.2. Giải pháp về tổ chức sản xuất, kinh doanh: 

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất của Công ty đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; tính 

toán phƣơng án sx kinh doanh tối ƣu nhất để vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu quả 

kinh tế cao. Đảm bảo SXKD hiệu quả đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nâng cao 

chất lƣợng sản phẩm. 

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hoá cao nhằm phát 

huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân. 
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- Ban lãnh đạo Công ty: Thực hiện các biện pháp quản lý vĩ mô, xây dựng và kiểm tra 

việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ. Các phòng ban thực hiện các chức năng 

theo nhiệm vụ cụ thể đảm bảo cho bộ máy toàn công ty hoạt động nhịp nhàng hiệu 

quả. 

- Nhà máy GMP và các bộ phận sản xuất có nhiệm vụ: Trực tiếp sản xuất các sản 

phẩm theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra; Trực tiếp quản lý và sử dụng các nguồn lực: 

Máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, lao động vào tổ chức sản xuất một cách 

hiệu quả nhất. 

- Phát huy tính chủ động sáng tạo của cấp đội trong điều hành sản xuất với sản xuất, 

an toàn và hiệu quả.  

- Xây dựng và hoàn chỉnh dần, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu 

chuẩn ISO. 

- Hàng năm, Công ty có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên 

môn, tay nghề cho CBCNV, có hƣớng quy hoạch cán bộ lâu dài, đội ngũ kế cận và 

có kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng kỹ sƣ, cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành. 

- Phát động phong trào thi đua thƣờng xuyên, hàng quý, hàng tháng ở các giai đoạn 

cần thiết, thi đua hoàn thành đúng tiến độ, chất lƣợng. 

- Mở rộng và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên thế mạnh của 

Công ty; Tiếp tục xây dựng mối quan hệ với các bạn hàng với nhiều phƣơng thức 

hợp tác cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên. Đầu tƣ cơ sở vật chất kỹ thuật để 

tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các tiện ích, dịch vụ gia tăng cho khách hàng. Coi 

đây là yếu tố tạo ra nguồn lực có tính quyết định tới sự phát triển bền vững của Công 

ty. 

13.5.3. Giải pháp về nguyên vật liệu và định mức 

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh để cấp đủ, 

cấp đúng chủng loại hàng tồn kho cho sản xuất và kinh doanh; Lập kế hoạch cụ thể 

về số lƣợng, chủng loại, chất lƣợng, tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại nguyên vật liệu 

cho từng sản phẩm để chủ động về nguồn cung ứng, tránh thụ động làm ách tắc sản 

xuất. 

- Lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu có chất lƣợng tốt, giá cả hợp lý. 

- Lập kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu hợp lý để đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu cho 

sản xuất nhƣng không làm ứ đọng vốn. 

- Xây dựng định mức nguyên vật liệu sát thực tế đảm bảo tiết kiệm chi phí và chất 

lƣợng sản phẩm sản xuất; 

- Ngoài việc quản trị chặt chẽ chi phí nguyên nhiên vật liệu - rà soát, sửa đổi bổ sung 

và áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến, Công ty còn có khả năng tiết 

kiệm đƣợc hao phí lao động /1đơn vị sản phẩm, bằng việc bố trí và sử dụng lao động 

hợp lý, phát huy cao độ năng lực mọi thành viên trong doanh nghiệp.  

13.5.4. Giải pháp về doanh thu, chi phí: 
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- Mở rộng và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên thế mạnh của 

Công ty; Tiếp tục xây dựng mối quan hệ với các bạn hàng với nhiều phƣơng thức 

hợp tác cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên. Đầu tƣ cơ sở vật chất kỹ thuật để 

tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ gia tăng cho khách hàng.  

- Đầu tƣ thay thế máy móc trang thiết bị cũ và đổi mới máy móc thiết bị nhằm nâng 

cao năng suất lao động và giảm chi phí trực tiếp đến giá thành sản phẩm. 

- Đầu tƣ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu xã hội. 

- Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật ở tất cả các khâu. Coi 

đây là biện pháp quan trọng nhất trong quản lý các yếu tố vật liệu, nhiên liệu. 

- Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng máy móc thiết bị, phƣơng tiện: Công tác chăm sóc bảo 

quản thiết bị, phƣơng tiện đƣợc chú trọng thƣờng xuyên, vận hành đúng quy trình kỹ 

thuật nhằm kéo dài tuối thọ, giảm chi phí sửa chữa. 

13.5.5. Giải pháp về tổ chức quản lý  

- Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ chủ động sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động cho 

phù hợp với mô hình Công ty cổ phần nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của 

Công ty trong những năm tiếp theo. 

- Đổi mới phƣơng thức quản trị doanh nghiệp theo hƣớng phân quyền cụ thể cho từng 

cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hƣớng đạt hiệu quả cao thì đƣợc 

hƣởng lƣơng cao, đƣợc đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và 

ngƣợc lại có biện pháp xử lý khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt 

kế hoạch đƣợc giao. 

- Thực hiện quản lý, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty thông qua bộ máy điều 

hành tập trung và sử dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý: 

GPS, Camera, … 

- Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, đƣa vào sử dụng các phần mềm quản 

lý nhƣ: nhân sự, tiền lƣơng, công nợ, quản lý vật tƣ thiết bị, kế toán ... 

13.5.6. Giải pháp về lao động tiền lƣơng: 

- Trƣớc mắt, rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ 

máy quản lý, điều hành phù hợp với mô hình mới theo hƣớng tinh gọn. Hạn chế tối 

đa lực lƣợng lao động gián tiếp, sắp xếp lại và chuyển lực lƣợng gián tiếp dƣ thừa 

sang lực lƣợng trực tiếp tham gia SXKD. Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, 

năng lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, đang và sẽ hoạt 

động, đặc biệt trẻ hóa lực lƣợng lao động có kết hợp với một số cán bộ, nhân viên có 

trình độ, có năng lực công tác, kinh nghiệm làm việc. 

- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Chính sách lƣơng, thƣởng đảm 

bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lƣợng làm việc nhằm tạo động 

lực để CBCNV phát huy sáng tạo trong công việc. Thƣờng xuyên tổ chức các phong 

trào văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu tinh thần của CB-CNV trong Công ty, thực 

hiện đúng cam kết trong Thỏa ƣớc lao động tập thể. 

- Về chính sách lao động: 
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+ Đảm bảo đủ số lƣợng và chất lƣợng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản 

xuất của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể. 

+ Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kỹ 

thuật, quản lý bằng các biện pháp cụ thể: Gửi đi học các lớp bồi dƣỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nƣớc. 

+ Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật bằng các 

hình thức nhƣ: Đào tạo tại chỗ và gửi đi học các trƣờng đào tạo nghề. 

+ Ban hành các chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút những cán bộ kỹ 

thuật, quản lý có trình độ chuyên môn cao.  

- Về chính sách tiền lƣơng: 

+ Xây dựng đơn giá tiền lƣơng trên cơ sở định mức lao động hợp lý. 

+ Đối với lao động trực tiếp: Khoán tiền lƣơng theo từng đơn vị sản phẩm, hạng 

mục công việc đến từng tổ đội sản xuất và ngƣời lao động. 

+ Đối với lao động gián tiếp: Trả lƣơng phù hợp với năng suất làm việc cụ thể 

của từng ngƣời; Khoán mức lƣơng cụ thể cho từng phòng ban theo nhiệm vụ 

đƣợc giao. 

+ Có chế độ khen thƣởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến 

sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. 

+ Thực hiện đầy đủ các chế độ cho ngƣời lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, chế độ tiền lƣơng và các chế độ theo quy định.  

13.5.7. Giải pháp về tìm kiếm phát triển thị trƣờng 

Công tác tìm kiếm, phát triển thị trƣờng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và 

đề ra các giải pháp cụ thể nhƣ: 

- Tích cƣc̣ tìm kiếm phát triển thị trƣờng trong phaṃ vi cả nƣớc , chịu sự chỉ đạo trực 

tiếp của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; 

- Tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty Dƣợc Việt Nam và Bộ Y tế. 

- Tiếp tục củng cố và giữ vững các thị trƣờng, địa bàn đã có và mở rộng các địa bàn 

trong cả nƣớc. 

- Tăng cƣờng hợp tác bằng các hình thức liên danh liên kết với các công ty bạn, xây 

dựng mối quan hệ tốt với các đối tác tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm. 

13.5.8. Giải pháp về công tác chính trị, tƣ tƣởng, đoàn thể: 

- Đảng bộ Công ty thƣờng xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

đƣa ra các đƣờng lối, chủ trƣơng, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Giáo dục chính trị tƣ tƣởng cho cán bộ Đảng viên, ngƣời lao động thực hiện đúng 

đƣờng lối chủ trƣơng của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

- Tăng cƣờng giáo dục đội ngũ CBCNV phát huy truyền thống hơn 40 năm phát triển 

và trƣởng thành của Công ty để đƣa Công ty ngày càng phát triển một cách vững 

chắc. 

- Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên thƣờng xuyên phối hợp với Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đƣa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 
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xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần đối với ngƣời lao động thuộc tổ chức mình 

để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất. 

- Phát động các phong trào thi đua nhằm động viên các bộ phận, đơn vị hoàn thành 

nhiệm vụ; Khen thƣởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Quan tâm đến đời sống tinh thần của ngƣời lao động bằng cách thƣờng xuyên tổ 

chức các hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ... 

13.5.9 Giải pháp tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí: 

Tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những giải pháp quan trọng để 

thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đã đề ra: 

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đƣờng 

lối chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc cho cán bộ, ngƣời lao động trong toàn Công 

ty. 

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng. 

- Có chế độ khen thƣởng xứng đáng cho những tập thể cá nhân có thành tích trong tiết 

kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 

- Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí nhƣ: Thực hiện kê khai tài sản đối 

với cán bộ Đảng viên theo đƣờng lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nƣớc; Giám sát 

việc kê khai tài sản của các đối tƣợng kê khai; đƣa ra các quy chế quản lý tài chính, 

vật tƣ thiết bị, thanh toán tiền lƣơng vv... và giám sát việc thực hiện các quy chế. 

14. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 

(Dự thảo điều lệ kèm theo) 
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PHẦN III 

KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kiến nghị 

Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 là phù hợp với chủ 

trƣơng của nhà nƣớc và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động của 

doanh nghiệp cũng nhƣ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, kính 

đề nghị Ban chỉ đạo Cổ phần hóa xem xét và phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa Công ty 

TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 3 để Công ty triển khai thực hiện các bƣớc cổ phần hóa 

tiếp theo đúng theo quy định của Nhà nƣớc. 

2. Tổ chức thực hiện 

Sau khi phƣơng án cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung Ƣơng 3 đƣợc 

Ban chỉ đạo Cổ phần hóa phê duyệt và có Quyết định về việc chuyển Công ty TNHH 

MTV Dƣợc Trung Ƣơng 3 thành công ty cổ phần, Công ty dự kiến triển khai thực hiện 

phƣơng án theo lịch trình dự kiến nhƣ sau: 

Bảng 19. Kế hoạch tổ chức thực hiện 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

dự kiến 

1 Phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa T(*) 

2 
Tổ chức bán đấu giá cổ phần nhà đầu tƣ bên ngoài, cho nhà đầu 

tƣ chiến lƣợc và bán cổ phần ƣu đãi cho CB CNV 
T+45 ngày 

3 Báo cáo kết quả bán cổ phần với Ban chỉ đạo cổ phần hóa T+ 45 ngày 

4 
Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập thông qua Điều lệ, bầu Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát và Phƣơng án SXKD 
T+75 ngày 

5 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ 

phần 
T+75 ngày 

6 
Làm thủ tục đăng ký kinh doanh và xin cấp dấu mới cho Công 

ty Cổ phần; in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 
T+90 ngày 

7 
Thực hiện quyết toán phần vồn Nhà nƣớc tại thời điểm đƣợc cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
Quý 1/2015 

8 
Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn và toàn bộ sổ sách, tài 

liệu cho Hội đồng quản trị 
Quý 1/2015 

8 
Tổ chức ra mắt Công ty cổ phần, đăng báo theo quy định để 

Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động 
Quý 1/2015 

(*) T là ngày được cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV 

Trung ương 3.             
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NGUYỄN THÀNH LINH 

TỔ CHỨC TƢ VẤN 

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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