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Bức Phá Để Thành Công

Tổng doanh thu
(Hợp nhất)

1.330
   tỷ đồng

Tiêu chuẩn sản 
xuất

WHO - GMP
 

Doanh thu từ 
kênh ETC

Doanh thu thuốc 
điều trị ung thư

Lợi nhuận trước 
thuế (Hợp nhất)

193
   tỷ đồng

635
   tỷ đồng

128
   tỷ đồng

Lợi nhuận sau 
thuế (Hợp nhất)

158
   tỷ đồng

Lợi Thế Cạnh Tranh
• Sản phẩm đa dạng với khoảng 17 loại hoạt chất khác nhau, trong khi 90% các doanh nghiệp trong nhóm 3-5 chỉ có 1-3 

hoạt chất điều trị ung thư.
• Một số hoạt chất như Epirubicin và Irinotecan chưa có đối thủ cạnh tranh do chỉ DBD sản xuất và trúng thầu ở các nhóm 

thầu 3-5.

Tốc độ tăng
trưởng bình quân: 11,6%EU - GMP

 
Định hướng:
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Bức Phá Để Thành Công
Điểm Nhấn 2020

CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
UY TÍN NĂM 2020

Kết quả đánh giá này đã tiếp tục khẳng định Bidiphar là một trong 
những công ty dẫn đầu tại thị trường dược Việt Nam với những 
bước phát triển bền vững. Nhiều năm qua, Bidiphar thực hiện duy 
trì tăng trưởng trong kinh doanh đi đôi với phát triển nguồn nhân 
lực, thực hiện trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường để không 
chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn đóng góp lợi ích thiết thực 
cho xã hội, cho cộng đồng.

Dựa trên kết quả nghiên cứu và 
đánh giá độc lập theo các tiêu 

chuẩn quốc tế mà Vietnam Report 
thực hiện, Bảng xếp hạng VNR500 và 
Top 10 Công ty uy tín đã ghi nhận và 
tôn vinh thành tích xứng đáng của 
các doanh nghiệp có quy mô lớn, 
hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu 
quả và bền vững được khách hàng 
cả nước tin tưởng trong bối cảnh 

nhiều khó khăn, thách thức đến từ 
khủng hoảng do đại dịch COVID-19. 
Đây là chuỗi nghiên cứu có giá trị đối 
với nhiều khách hàng, đối tác và các 
nhà đầu tư trong nước và quốc tế 
về những tên tuổi nổi bật, là những 
“cánh chim đầu đàn” trong các lĩnh 
vực.
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Bức Phá Để Thành Công
Điểm Nhấn 2020

KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP

(1995 - 2020)

Sáng ngày 03/01/2020 tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, nước CH-
DCND Lào, Công ty CBF Pharma - liên doanh giữa Công ty Bidiphar và 

tỉnh Champasak, đã long trọng kỷ niệm 25 năm thành lập công ty.

Năm 1995, trên tinh thần hợp tác giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Champasak, 
Công ty Bidiphar đã tiên phong liên doanh với Xí nghiệp Chế biến dược phẩm 
Champasak thành lập Công ty dược phẩm  CBF hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế. Thời gian đầu, Bidiphar đã 
cử hơn 100 cán bộ kỹ thuật của mình sang tổ chức sản xuất trực tiếp đồng 
thời tích cực chú trọng công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ 
nhân lực của tỉnh Champasak. Trải qua nhiều giai đoạn, các thế hệ cán bộ của 
Bidiphar đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để cùng chung sức, 
đồng lòng xây dựng Công ty CBF ngày càng phát triển vững mạnh. Qua 25 
năm hình thành và phát triển, đến nay công ty CBF Pharma đã là nhà sản xuất, 
phân phối dược phẩm và thiết bị y tế hàng đầu, khẳng định là một thương 
hiệu mạnh trên toàn lãnh thổ Lào.
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Bức Phá Để Thành Công
Danh Mục Chữ Viết Tắt

TỪ
VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ

WHO-GMP

Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt dược phẩm, khuyến cáo bởi Tổ chức Y 
tế Thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể đăng ký chuẩn này với Cục 
Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam. Theo Thông tư 15/2019/TT-BYT, các 
sản phẩm được sản xuất dưới dây chuyền đạt WHO-GMP được phép đấu 
thầu ở các nhóm 3, 4 và 5 trên kênh ETC.

API

Active Pharmaceutical Ingredient(s) – Thành phần hoạt chất của dược 
phẩm: chất hoặc hợp chất mang tác động dược lý của mỗi loại thuốc, có 
hiệu quả trực tiếp trong việc chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh hoặc 
có tác dụng trực tiếp trong việc phục hồi hoặc sửa đổi các chức năng sinh 
lý cơ thể.

ETC Kênh đấu thầu

OTC Kênh bán lẻ

EU-GMP

Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt dược phẩm, yêu cầu bởi Cơ quan Quản 
lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) với các nước thành viên. Các doanh nghiệp 
dược có thể đăng ký tiêu chuẩn này với các Cơ quan Quản lý Dược Nghiêm 
ngặt (SRA) của các nước yêu cầu áp dụng EU-GMP. Theo Thông tư 15/2019/
TT-BYT, dược phẩm được sản xuất dưới dây chuyền đạt EU-GMP đủ tiêu 
chuẩn đấu thầu ở nhóm 1 và 2 trên kênh ETC.

TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

CTCP Công ty cổ phần

SXKD Sản xuất kinh doanh

HĐQT Hội đồng quản trị

LNTT Lợi nhuận trước thuế

LNST Lợi nhuận sau thuế

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

CB-CNV Cán bộ công nhân viên
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Bức Phá Để Thành Công
Mục Lục

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG  

• Thông tin khái quát                      

• Quá trình hình thành và phát triển                               

• Lĩnh vực, địa bàn kinh doanh                    

• Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý      

• Định hướng phát triển           

• Các nhân tố rủi ro             

15

17

19

23

27

29

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh                      

• Tố chức và nhân sự                          

• Tình hình đầu tư, thực hiện dự án                     

• Tình hình tài chính

• Tình hình cổ đông & thay đổi vốn chủ sở hữu

39

45

37

51

53

PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh                      

• Tình hình tài chính                   

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

PHẦN IV: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

• Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

• Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị        

PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY
• Hội đồng quản trị

• (Ban Kiểm toán nội bộ)

• Lương thưởng và thù lao 

PHẦN VI: BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

51

63

67

81

75

76

77

87

91

• Tình hình chung ngành Dược năm 2020                    

57
PHẦN VII: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

93

103
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Phần I
Thông Tin Chung

Thông tin khái quát
Quá trình hình thành & phát triển
Ngành nghề & địa bàn kinh doanh
Mô hình quản trị & Cơ cấu bộ máy quản lý
Định hướng phát triển
Các nhân tố rủi ro

Bức Phá Để Thành Công
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Bức Phá Để Thành Công

Thông Tin Khái Quát 

BIDIPHAR

Tên Công ty : CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Tên viết tắt : BIDIPHAR
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4100259564 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/09/2010, và 
đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/03/2020
Mã chứng khoán : DBD (HOSE)
Trụ sở chính : Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Vốn điều lệ : 523.790.000.000 đồng
Điện thoại : (0256) 3846 500 – 3846 040 – 3847 798
Email : info@bidiphar.com
Website : www.bidiphar.com

             Chủ Đề Báo Cáo Thường Niên BIDIPHAR Năm 2020
Bidiphar luôn vững tin trên hành trình không ngừng phát triển mở rộng từ sự cộng hưởng của 
nhiều yếu tố, trong đó yếu tố con người là cốt lõi. Những con người tài năng, tươi trẻ và đầy 
nhiệt huyết, các thành viên trong đại gia đình Bidiphar, từ các Chi nhánh, các Phòng Ban Phân 
xưởng và lãnh đạo Công ty, tạo thành một khối thống nhất, sẵn sàng đương đầu với mọi thử 
thách, luôn hướng về phía trước, liên tục “Bứt Phá Để Thành Công”.

CÔNG TY HÀNG ĐẦU VIỆT NAM CHO NHIỀU 
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ĐẠT 

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ: GMP-WHO
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Bức Phá Để Thành Công

1976

Xí nghiệp Dược phẩm II Nghĩa 
Bình được thành lập, chuyên 
sản xuất thuốc từ cám gạo, 
cao xoa, dầu cá.

1995
Hợp nhất với CT Dược Vật 
tư Y tế Bình Định, trở thành 
Công ty Dược – Trang Thiết 
bị Y tế Bình Định.

1997

Sản xuất các loại thuốc 
tiêm và dung dịch truyền 
kháng sinh.

2003
2006

2010

Bắt đầu sản xuất thuốc 
tiêm theo công nghệ 
đông khô.

Mở rộng sản xuất, đầu 
tư vào mảng kháng sinh, 
các sản phẩm vitamin và 
dung dịch thẩm phân 
máu.

Bắt đầu sản xuất 
thuốc điều trị ung 
thư.

2017

2017 - Nay
Hợp tác với Tập đoàn Dược phẩm 
Kyorin (Nhật Bản) và được chuyển 
giao kỹ thuật nghiên cứu in-vi-
tro*.

Chính thức niêm yết trên sàn Giao 
dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với 
mã giao dịch DBD.

Thay đổi mô hình quản trị Ban kiểm 
soát thành mô hình quản trị có Ban 
kiểm toán nội bộ và các tiểu ban trực 
thuộc Hội đồng quản trị.

Ngày 19/02/2019, Công ty có quyết 
định thành lập Công ty TNHH MTV 
thương mại Bidiphar.

Ngày 22/02/2019, Công ty TNHH MTV 
hương mại Bidiphar được Sở kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp Giấy 
CNĐKDN số 4101538232 lần đầu.

Quá Trình Hình Thành & Phát Triển

*Phương pháp nghiên cứu vi sinh vật, tế bào và các phân tử sinh học ở 
điều kiện phòng thí nghiệm.
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Bức Phá Để Thành Công
Ngành Nghề & Địa Bàn Kinh Doanh

Ngành Nghề Kinh Doanh

TÊN NGÀNH MÃ 
NGÀNH

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. 2100 
(Chính)Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa dược và dược liệu.

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm do chính công ty sản xuất; Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo qui định 
của Bộ Y tế; Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ 
phẩm.

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4772Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu do chính công ty sản xuất; Bán lẻ vật tư y tế, khẩu trang y tế, trang 
thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. 1050

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

1079Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng 
cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I ốt; Sản xuất thực phẩm từ thảo dược thiên nhiên, nước 
uống từ dược liệu; Sản xuất các loại trà thảo dược; Sản xuất, khai thác, chế biến mật ong

Bán buôn thực phẩm

4632Chi tiết: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực 
phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng (trừ gạo, đường mía, đường củ cải); Bán 
buôn trà thảo dược và các loại trà khác; Bán buôn mật ong và các sản phẩm của con ong. Bán buôn thực 
phẩm khác.

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659Chi tiết : Bán buôn, xuất nhập khẩu vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược và các ngành 
khoa học kỹ thuật khác, trang thiết bị, dụng cụ sử dụng cho các phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh)

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

4669

Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; Xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu làm 
thuốc cho người khi được Bộ Y Tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép (Hoạt động nhập khẩu 
nguyên liệu làm thuốc không bao gồm việc thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến phân phối 
nguyên liệu làm thuôc tại Việt Nam, trừ nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty tự sản xuất tại Việt Nam); 
Kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dung cho người, các loại bao bì sản 
xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm; Bán buôn, xuất nhập khẩu hóa chất công nghiệp, hóa 
chất tẩy rửa, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; Thực phẩm chức năng.

Ngoại trừ các hóa chất không được kinh doanh, bán buôn, bán lẻ theo Phụ lục 2 Luật Đầu tư 2014 và hóa 
chất bị cấm phân phối, xuất khẩu theo TT 34/2013/TT-BCT)

Công ty không làm dịch vụ phân phối dược phẩm bên thứ ba tại thị trường Việt Nam.
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

1104
Chi tiết: Sản xuất các loại nước khoáng, nước giải khát.

TÊN NGÀNH MÃ 
NGÀNH

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
1702

Chi tiết: Sản xuất giấy nguyên liệu, bao bì carton.
Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

2310
Chi tiết: Sản xuất lọ, ống thủy tinh dùng cho công nghiệp dược phẩm, tiêu dùng.

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4933

Chi tiết: Vận tải nội bộ bằng đường bộ để phục vụ hoạt động sản xuất của công ty.

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810
Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây 
dựng nhà, công trình không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước cho 
thuê; Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, 
công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê 
mua trên đất được Nhà nước giao.

Sửa chữa máy móc thiết bị
3312Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế và sản xuất 

dược phẩm.

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
7490

Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm.

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5210

Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)

Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

3313Chi tiết :Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị chẩn đoán có màn hình hiển thị, thiết bị đo 
lường và xét nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa và hoặc định vị vật dưới nước bằng siêu âm 
hoặc siêu âm.

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 128
Lắp đặt hệ thống điện; 4321

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 3250

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; 4322

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. 
3290

Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh;
Trồng cây cao su 125
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TÊN NGÀNH MÃ 
NGÀNH

Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp

150Chi tiết: Trồng trọt, chăn nuôi (không chăn nuôi tại trụ sở, không bao gồm dịch vụ chăn nuôi và phát triển 
nguồn giống)

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101
Bán buôn đồ uống

4633Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu nước tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên và nước uống từ dược liệu, 
đồ uống không cồn

Sản xuất rượu vang 1102
Chăn nuôi khác

149
Chi tiết: Đầu tư nuôi ong lấy mật
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

4722
Chi tiết: Bán lẻ mật ong và các sản phẩm của con ong

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4620(ngoại trừ các hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền nhập khẩu, 
xuất khẩu và phân phối theo thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương)

Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm 132
Nhân và chăm sóc giống cây hàng năm 131
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 118
Trồng cây ăn quả 121
Trồng cây hàng năm khác 119

Ngành Nghề & Địa Bàn Kinh Doanh

Ngành Nghề Kinh Doanh
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Ngành Nghề & Địa Bàn Kinh Doanh

Địa Bàn Kinh Doanh

Phân Phối Trong Nước: Bao gồm phần lớn các tỉnh: Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP. Hồ Chí 
Minh, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang.

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Bình Định

Khánh Hòa

Đồng Nai

Cần ThơKiên Giang

TP. Hồ Chí MinhTiền Giang

Đắk Lắk

Phú Thọ Hà Nội
Hải Phòng

Thanh Hóa

Nghệ An

Quảng Trị

Phân Phối Ngoài Nước: Chủ yếu các nước Lào, Campuchia, Mông Cổ.
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Bức Phá Để Thành Công
Mô Hình Quản Trị, Cơ Cấu Bộ Máy Quản Lý

Cơ Cấu Bộ Máy Quản Lý

Phòng Marketing Phòng Kinh Doanh

Phòng Xuất Nhập 
Khẩu

Đội Vận Tải

Chi Nhánh
Bán Hàng

Khu Vực Miền Bắc

CN Hà Nội CN Quảng Trị CN Đồng Nai

CN Phú Thọ CN Quảng Ngãi

CN Khánh Hòa

CN Tiền Giang

CN Hải Phòng CN Đà Nẵng CN Hồ Chí Minh

CN Thanh Hóa

CN Nghệ An

CN Đăk Lăk

CN Tuy Phước

CN Cần Thơ

CN Kiên Giang

Khu Vực Miền Trung Khu Vực Miền Nam

Phó Tổng Giám Đốc
Phụ Trách Marketing

Phó Tổng Giám Đốc
Phụ Trách Bán Hàng

Phó Tổng Giám Đốc
Phụ Trách Tài Chính

Phòng Kế Toán

Phòng Thiết Bị Y Tế

Phòng Công Nghệ
Thông Tin

Xưởng Cơ Điện

Dự Án Dược Liệu

Phòng Tổ Chức
Hành Chính

Xưởng Viên Chi Nhánh Nhà Máy
Nhơn Hội

Phòng
Kiểm Nghiệm Xưởng Tiêm Bột

Phòng Đảm Bảo
Chất Lượng

Xưởng Kem
Mỡ Nước

Phòng
Kế Hoạch Xưởng Nang Mềm

Phòng Kỹ Thuật
Công Nghệ

Xưởng Đông Khô

Trung Tâm Nghiên 
Cứu & Phát Triển

Xưởng Vi Sinh



27 BIDIPHAR - Báo Cáo Thường Niên 2020 28BIDIPHAR - Bidiphar.com

Bức Phá Để Thành Công

Mô Hình Quản Trị, Cơ Cấu Bộ Máy Quản Lý

Công Ty Liên Kết

Các Phân Xưởng & Dây Chuyền Sản Xuất

PHÂN XƯỞNG SẢN PHẨM CÔNG SUẤT

CÔNG SUẤT 
HOẠT ĐỘNG/
CÔNG SUẤT 

THIẾT KẾ

%DOANH THU 
ETC

THUỐC TIÊM ĐÔNG KHÔ
Thuốc tiêm, dịch truyền 
điều trị ung thư và thuốc 
tiêm kháng sinh

24 triệu
lọ/năm 47,60% 18,70%

THUỐC TIÊM BỘT 35 triệu
lọ/năm 90,40% 42,70%

THUỐC VIÊN BETA-LAC-
TAM

Viên nén, viên nang kháng 
sinh nhóm Penicillin và 
Cephalosporin

500 triệu
viên/năm 14,10% 12,30%

THUỐC VIÊN NON-BE-
TA-LACTAM

Viên nén, viên nang, viên 
bao phim, v.v. các dòng hô 
hấp, tiêu hóa, tim mạch, v.v.

1 tỷ viên/
năm

22,60% 15,60%

THUỐC DẠNG KEM-MỠ- 
NƯỚC

Thuốc nhỏ mắt-mũi, kem 
bôi da, si-rô, dung dịch sát 
trùng, v.v.

36 triệu
lọ/năm 8,10% 8,40%

THUỐC DẠNG VIÊN 
NANG MỀM

Viên nang Đông dược, thực 
phẩm chức năng, thuốc 
đạn hạ sốt

- - 2,00%

THUỐC BỘT VI SINH Thuốc bột, cốm dòng tiêu 
hóa - - 0,20%

DBD sở hữu 01 nhà máy sản xuất dược phẩm tại trụ sở chính ở TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, gồm 07 
phân xưởng sản xuất với 12 dây chuyền đạt chuẩn WHO-GMP. Nhà máy của DBD sản xuất gần 400 
loại sản phẩm thuộc 20 nhóm điều trị khác nhau.

 
đạt chuẩn WHO - GMP.

thuộc 20 nhóm điều trị.

Thực hiện sáp nhập 03 công ty con (bao gồm Công ty TNHH MTV Bidiphar Công nghệ cao, Công 
ty TNHH MTV Bidiphar Betalactam và Công ty TNHH MTV Non-Bidiphar Betalactam) vào Chi nhánh 
Bidiphar – Nhà máy công nghệ cao Nhơn Hội tại Khu kinh tế Nhơn hội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 
năm 2020. 

Thông qua chủ trương và thực hiện các thủ tục thoái toàn bộ vốn đầu tư của Bidiphar tại Công ty 
Cổ phần khoáng sản Biotan (tương ứng 13,5% vốn điều lệ của Biotan) trong tháng 12/2020. 

Như vậy, cơ cấu doanh nghiệp của Bidiphar hiện nay gồm : 01 Công ty liên kết (Công ty CP Cao su 
Bidiphar), 01 Công ty con (Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar) và 18 Chi nhánh (bao gồm 
17 Chi nhánh bán hàng trên cả nước và  01 Chi nhánh Nhà máy sản xuất thuốc tại Nhơn Hội-Bình 
Định).  



29 BIDIPHAR - Báo Cáo Thường Niên 2020 30BIDIPHAR - Bidiphar.com

Bức Phá Để Thành Công

Định Hướng Phát Triển

Định Hướng Xây Dựng Thêm Dây Chuyền Thuốc Tiêm Và Thuốc
Viên Tiêu Chuẩn EU-GMP

Với định hướng mở rộng khả năng đấu thầu sang 
các nhóm 1-2, DBD đang xây mới thêm các dây 
chuyền thuốc tiêm và thuốc viên đạt chuẩn EU-
GMP và hướng vào nhóm thuốc điều trị ung thư.

DÂY CHUYỀN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG SUẤT DỰ 
KIẾN

TIÊU 
CHUẨN DỰ 

KIẾN
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

DÂY CHUYỀN 
THUỐC TIÊM 
ĐIỀU TRỊ UNG 
THƯ

301,8 tỷ đồng
(40% vốn tự có, 
60% vốn vay)

1,8 triệu
lọ/năm

WHO-GMP
EU-GMP

Hoàn thành xây dựng và lắp 
đặt; chuyên gia vận hành từ 
nước ngoài chưa sang do dịch 
COVID-19.

DÂY CHUYỀN 
THUỐC VIÊN 
ĐIỀU TRỊ UNG 
THƯ

2 triệu
viên/năm

WHO-GMP
EU-GMP

Hoàn thành xây dựng nhà 
xưởng. 
Tiến độ lắp đặt dây chuyền 
chậm do việc kiểm thử dây 
chuyền từ nhà cung cấp ở 
Trung Quốc bị trì hoãn.

Các Mục Tiêu Chủ Yếu Của Công Ty

Chiến Lược Phát Triển Trung & Dài Hạn

• Giữ vững thị trường tiêu thụ. Mở rộng và phát triển mạng lưới phân phối ra ngoài tỉnh và 
ngoài nước;

• Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng;
• Trở thành nhà sản xuất dược phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn WHO-GMP; Lấy sức khỏe 

cộng đồng làm trung tâm của mọi hoạt động, cung cấp các giải pháp điều trị hiệu quả cao 
với giá cả hợp lý thay thế thuốc nhập khẩu; Đồng thời nâng cao giá trị cộng thêm cho khách 
hàng và đối tác;

• Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn WHO-GMP, khai thác hiệu quả các nhà 
máy hiện có. Không ngừng phát triển sản phẩm mới theo diễn biến bệnh tại Việt Nam;

• Trở thành doanh nghiệp dược có kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng và đa dạng nhất. 
Đặc biệt là phân phối dòng thuốc kháng sinh và điều trị ung thư;

• Giữ vững thương hiệu Bidiphar là thương hiệu hàng đầu ngành công nghiệp dược trong 
nước với các sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả trong điều trị.

• Tối đa hóa lợi nhuận và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông. 

• Bidiphar nhất quán theo đuổi chính sách chất lượng sản phẩm, vì vậy, việc không ngừng cải 
tiến chất lượng sản phẩm là chiến lược xuyên suốt của Công ty.

• Phát triển các thế mạnh hiện tại về sản phẩm thuốc đặc trị ung thư, công nghệ tiên tiến thế 
giới và thương hiệu uy tín trên thị trường để giữ vùng thị phần trong khu vực tạo tên tuổi trên 
thị trường Việt Nam và nước ngoài. 

• Xây dựng chiến lược quảng bá sản phẩm phù hợp, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển các 
sản phẩm mới.

• Xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng minh bạch, cân đối phù hợp các nguồn vốn phục vụ sản 
xuất kinh doanh thường nhật và các nguồn đầu tư mới để có đủ tiềm lực cho quá trình phát 
triển dài hạn phía trước. 
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Các Nhân Tố Rủi Ro

Rủi Ro Kinh Tế

Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là điều kiện hết sức 
quan trọng và cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp nói chung 
và DBD nói riêng. Các nhân tố ảnh hưởng đến nền kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh 
tế, lãi suất, lãm phát,...Sự biến động của các nhân tố trên sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc 
gia. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng nổ bắt đầu từ cuối năm 2019 đến nay đã đẩy 
các nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua. Đối lập 
với bức tranh kinh tế ảm đạm của thế giới, nền kinh tế Việt Nam vẫn có sức bật tương đối tốt 
do tính quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh. Theo 
Tổng cục Thống kê, năm 2020 Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) dương đạt 
2,91% - mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của 
dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất 
thế giới.

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế thì nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam 
càng được chú trọng và quan tâm nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi đến việc phát triển của 
ngành Dược phẩm nói chung và DBD nói riêng. Bên cạnh đó, dân số tăng trưởng nhanh cùng 
với thu nhập bình quân đầu người cải thiện dẫn đến việc chi tiêu cho các vấn đề về chăm sóc 
sức khỏe ngày càng cao. Mặt khác, Việt Nam bắt đầu bước qua giai đoạn già hóa dân số từ năm 
2017, số năm bệnh tật và số loại bệnh trung bình mắc phải của người già đang gia tăng nhanh 
chóng. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghệ dẫn đến môi trường và khí hậu ô 
nhiễm. Do đó mở rộng và phát triển ngành Dược ở Việt Nam càng được chú trọng hơn. Ngành 
Dược phẩm đang được đánh giá là lĩnh vực ngành ít bị chịu ảnh hưởng nhất – hay thậm chí là 
đạt được sự tăng trưởng cao trong giai đoạn “tăm tối” của thế giới. Điều này sẽ là cơ hội cũng 
như thách thức cho DBD. Theo đó, Công ty thường xuyên theo dõi tình hình thị trường để tìm 
kiếm những giải pháp mới chẳng hạn như phát triển sản phẩm mới để phù hợp với tình hình 
nền kinh tế và ngành nói chung.

Rủi Ro Tỷ Giá

Các Doanh nghiệp Dược Việt Nam nói chung và Bidiphar nói riêng đa phần đều sử dụng dược 
liệu nhập khẩu cho sản xuất và các sản phẩm thuốc tân dược nhập khẩu khác cho hoạt động 
kinh doanh thương mại. Khi rủi ro biến động tỷ giá hối đoái USD/VND xảy ra sẽ ảnh hưởng 
đáng kể lên giá vốn hàng bán và chi phí tài chính của Công ty. Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng 
của thay đổi tỷ giá Đô la Mỹ, sẽ là nguyên nhân làm cho giá vốn hàng bán biến động gây ảnh 
hưởng trực tiếp đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện nay, tỷ giá 
liên tục biến động do tình hình kinh tế thế gới bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại, dịch 
Covid – 19. Tỷ giá VN hiện nay vẫn đang nằm trong tầm kiếm soát, Chính sách điều hành tỷ giá 
của Ngân hàng Nhà nước là cơ chế tỷ giá trung tâm linh hoạt. Tức là áp dụng mức tỷ giá cố định 
và điều chỉnh theo biên độ ± 2%.

Chính vì thế, giải pháp cho loại rủi ro này là Công ty thường xuyên cập nhật, dự báo biến động 
tỷ giá ngoại tệ giao dịch. Ngoài ra, Công ty còn tự bảo hiểm rủi ro bằng phương pháp thành 
lập các quỹ dự phòng rủi ro cũng như theo dõi sát những biến động tỷ giá để hạn chế tối đa 
rủi ro có thể xảy ra. 

Rủi Ro Pháp Luật

Là Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và đã niêm yết trên sàn HOSE nên 
hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng từ các văn bản pháp luật như Luật chứng khoán, Luật 
doanh nghiệp, Luật dân sự, Luật Lao động… Trong thời gian gần đây, các văn bản luật này đã 
có nhiều sự thay đổi, điều này gây ra những ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh doanh 
của Công ty. Với tinh thần tôn trọng luật pháp, DBD cần tuân thủ đúng các quy định có liên 
quan. Công ty luôn nắm bắt kịp thời các thông tư luật pháp trong lĩnh vực hoạt động kinh 
doanh khi có sự thay đổi cũng như sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý khi có phát sinh để hạn chế 
rủi ro xuống mức thấp nhất.  

Bidiphar luôn luôn tự ý thức bảo vệ sản phẩm của mình 
bằng cách nâng cao chất lượng, thiết kế mẫu mã, bao 

bì đẹp mắt cùng với các thông tin chi tiết như nguồn gốc, 
xuất xứ, thành phần, công dụng, thời hạn sử dụng để 
người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và sử dụng sản phẩm 
đúng cách. 
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Các Nhân Tố Rủi Ro

Rủi Ro Đặc Thù Ngành

Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào
Đặc điểm của ngành Dược là nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm 
(khoảng 60% chi phí sản xuất) và phần lớn các DN nội địa và DBD phải nhập khẩu 90% nguyên 
liệu cho sản xuất thuốc tân dược từ nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore… nên sự 
biến động của giá nguyên liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của Công ty. Bên 
cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp lây lan sang nhiều quốc gia và vùng 
lãnh thổ, làm cho chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn thế giới bị gián đoạn, đình trệ.

Hiện nay, các nhà máy sản xuất nguyên liệu dược phẩm từ Trung Quốc bị siết tiêu chuẩn. Nhằm 
thắt chặt chất lượng sản xuất các hoạt chất dược phẩm và quy định xử lý chất thải, Cục Quản 
lý Dược và Thực phẩm Trung Quốc (CFDA) và Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc (MEP) đã đóng 
cửa các nhà máy sản xuất nguyên liệu dược phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng sản xuất và 
tiêu chuẩn chất thải. Các nhà máy còn lại phải chịu thêm mức thuế xử lý chất thải mới từ năm 
2018. Từ đó, ảnh hưởng tới nguồn cung ứng hàng hóa từ các nước và việc nhập khẩu nguyên 
vật liệu ngành dược tại Việt Nam nói chung và của Bidiphar nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn.

Để góp phần hạn chế rủi ro nguyên vật liệu đầu vào, BIDIPHAR đã thiết lập và duy trì mối quan 
hệ uy tín đối với các nhà cung cấp lớn trên thị trường để đảm bảo có thể chủ động nguồn 
nguyên liệu với giá cả ổn định và xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu hợp lý nhằm giảm 
thiểu tác động khi thị trường biến động mạnh. 

Rủi ro cạnh tranh
Thị trường ngành Dược phẩm Việt Nam được đánh giá là một thị trường tiềm năng với tỷ lệ 
tăng trưởng nhanh nhất Châu Á. Trong thời gian tới, ngành Dược đang được đánh giá là một 
“mảnh đất trù phú” thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại, các tập đoàn quốc gia trên thế giới, thậm 
chí cả những nhà đầu tư trong nước hoạt động ngoài ngành cũng đang tạo ra áp lực khá lớn 
với các doanh nghiệp dược trong nước. Hơn thế nữa, Việt Nam chính thức tham gia các hiệp 
định thương mại về cam kết thương mại tự do làm cho rào cản thuế quan và những hạn chế 
liên quan tới việc nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc được gỡ bỏ dẫn đến cạnh tranh ngày càng 
cao. Mức độ cạnh tranh trong thị trường dược những năm tới được đánh giá sẽ diễn ra khốc 
liệt hơn trên hầu hết các phân khúc thị trường.

Ngoài ra, Công ty còn đối mặt với sự cạnh tranh cao về giá ở các nhóm thầu 3-5 cho sản phẩm 
đạt WHO – GMP. Cụ thể, với tiêu chuẩn sản xuất đạt WHO-GMP, DBD tham gia đấu thầu ở các 
nhóm 3-5 theo thông tư 15/2019/TT-BYT. Thị phần ở các nhóm thầu này khá phân mảnh với 
sự tham gia của khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất trong nước. Thị phần các sản phẩm nhập 
khẩu ở các nhóm này tương đối thấp bởi các chính sách pháp lý tạo lợi thế cho sản phẩm được 
sản xuất trong nước:

Rủi Ro Khác

Cũng như các Doanh nghiệp khác, ngoài những yếu tố tác động chính đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh thì Công ty còn phải chịu ảnh hưởng  bởi các rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, 
dịch bệnh , bão, lốc, lũ lụt, sấm sét, động đất hay cháy, nổ,.. làm gián đoạn quá trình hoạt động 
kinh doanh của Công ty. Để khắc phục rủi ro này DBD chủ động thường xuyên kiểm tra hệ 
thống cháy nổ và mua thêm các gói chính sách bảo hiểm sức khỏe cho người lao động. 

(i) Luật Dược 105/2016/QH13 (Chương II – Điều 7) yêu cầu ưu tiên các nhà thầu nội địa nếu các 
doanh nghiệp này có khả năng tương đồng với các doanh nghiệp sản xuất nước ngoài trong 
việc đáp ứng được chất lượng sản phẩm, giá đấu thầu và khả năng cung cấp.
(ii) Thông tư 03/2019/TT-BYT tăng số lượng hoạt chất ưu tiên đấu thầu cho các doanh nghiệp 
sản xuất nội địa từ 146 lên 640 hoạt chất.

Chính vì vậy, áp lực cạnh tranh về giá thầu giữa các doanh nghiệp nội địa trong các nhóm thầu 
3-5 tương đối cao do các doanh nghiệp này đều cùng phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập 
khẩu (giá vốn tương đồng), cùng tiêu chuẩn sản xuất (WHO-GMP) và cùng chịu ảnh hưởng từ 
chính sách đấu thầu ưu tiên về giá.

Do đó, Công ty thường xuyên đổi mới công nghệ sản xuất dược phẩm, phát triển nghiên cứu 
nhiều loại thuốc mới có hiệu quả và tính đột phá hơn để làm giảm bớt mức độ cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt trong ngành như hiện nay. 

Rủi ro hàng giả, hàng nhái
Hiện tượng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện 
ngày càng tràn lan khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, ngành nghề bao gồm cả lĩnh vực dược phẩm. 
Hàng giả, hàng nhái đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận, uy tín của doanh nghiệp 
sản xuất và kinh doanh dược phẩm chân chính cũng như dẫn đến tiền mất tật mang cho người 
tiêu dùng và gây bất ổn thị trường vì có sự cạnh tranh không lành mạnh. Theo Tổng cục Sở hữu 
Trí tuệ bình quân mỗi năm vẫn có hơn 3.000 trường hợp vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa và 
cạnh tranh không lành mạnh về dược phẩm.

Đứng trước thực trạng trên, Bidiphar luôn luôn tự ý thức bảo vệ sản phẩm của mình bằng 
cách nâng cao chất lượng, thiết kế mẫu mã, bao bì đẹp mắt cùng với các thông tin chi tiết như 
nguồn gốc, xuất xứ, thành phần, công dụng thời hạn sử dụng để người tiêu dùng dễ dàng 
nhận biết sản xuất và sử dụng sản phẩm đúng cách. Song song đó, Công ty cũng luôn chú 
trọng đến việc đầu tư quảng bá thương hiệu và đăng ký bản quyền nhãn hiệu hàng hóa.
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Tình Hình Chung Ngành Dược Phẩm 2020

Nguồn nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ (chiếm hơn 80% tổng giá 
trị nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu) bị thiếu hụt trong ngắn hạn do (i) Dịch bệnh diễn ra 
mạnh ở một số tỉnh tập trung các cơ sở sản xuất nguyên liệu dược phẩm ở Trung Quốc như Hồ 
Bắc, Giang Tô và Sơn Đông, khiến nhiều doanh nghiệp tạm đóng cửa; và (ii) Ấn Độ hạn chế xuất 
khẩu khẩn cấp 13 loại hoạt chất thuộc nhóm giảm đau – hạ sốt và nhóm vitamin do không 
nhập được nguyên liệu ban đầu từ Trung Quốc trong Q1/2020. 

Tiến độ hợp tác giữa các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam và các đối tác nước ngoài bị trì 
hoãn, nguyên nhân do việc di chuyển của các chuyên gia và đối tác giữa các quốc gia bị hạn 
chế bởi dịch bệnh COVID-19, cản trở tiến độ của các hoạt động hợp tác như thẩm định tiêu 
chuẩn sản xuất tốt (GMP) và xét duyệt quá trình chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm 
từ các đối tác ở Châu Âu, Hàn Quốc, v.v. 

Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không đáng kể tới đầu ra các doanh nghiệp dược phẩm nội 
địa mặc dù doanh thu các nhà thuốc và quầy thuốc tăng trưởng mạnh khoảng 164-168% 
trong Q1/2020 (Kantar Vietnam Worldpanel tháng 03/2020). Nguyên nhân chủ yếu do (i) Nhu 
cầu tiêu thụ khẩu trang và nước rửa tay tăng mạnh nhưng các sản phẩm này không thuộc 
lĩnh vực sản xuất của các doanh nghiệp dược phẩm và (ii) Nhu cầu tích trữ các sản phẩm tăng 
cường miễn dịch (vitamin) và các thuốc phổ thông cải thiện triệu chứng (nhóm thuốc giảm 
đau – hạ sốt, điều trị ho, cảm) tăng nhưng thị phần doanh thu các sản phẩm này lại thuộc về 
các doanh nghiệp nước ngoài. 

Cơ cấu tài chính an toàn với tỷ lệ vay nợ thấp là lợi thế của đa số các doanh nghiệp dược trong  
bối cảnh dịch bệnh. Ngoại trừ DHT, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu thấp ở mức <0,8 lần, 
trong đó nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức <0,3 lần. Việc này giúp các doanh nghiệp dược 
tránh được áp lực trả nợ gốc và nợ vay trong thời điểm nền kinh tế trì trệ do tác động của dịch 
bệnh COVID-19.

Đứng trước tình hình như vậy, dưới sự định hướng của HĐQT, sự quan tâm giúp đỡ của các Sở, 
Ban, Ngành, cùng sự đoàn kết của toàn thể CB-CNV, Bidiphar đã đạt những kết quả khả quan 
trong năm 2020, điển hình là doanh thu tăng nhẹ so với năm ngoái trong khi LNTT đạt 102% 
kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra. 
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Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh

Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh của Bidiphar năm 2020 diễn biến theo chiều 
hướng  tích cực khi các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều tăng. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 
gần 1.330 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với năm 2019, hoàn thành 95% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, 
sản lượng sản phẩm sản xuất thực tế vẫn tăng trưởng hơn 20%.

Doanh thu nhóm hàng mua ngoài chỉ đạt 81% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu đến từ 
việc Công ty tiến hành mở room ngoại, hạn chế kênh kinh doanh liên quan bên thứ ba dẫn 
đến giảm sút doanh thu nhóm hàng dược phẩm ngoài. Ngoài ra, nguồn hàng vật tư tiêu hao 
nhập khẩu khan hiếm, giá thành tăng cao, khả năng cung ứng chậm trễ…cũng ảnh hưởng đến 
doanh thu của mảng kinh doanh này. 

Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận trước thuế của DBD đạt 193 tỷ đồng, tăng 11% và vượt 2% 
kế hoạch năm. Việc tăng trưởng dương này là do doanh nghiệp thành công trong công tác 
tối ưu hóa các chi phí - chi phí hoạt động trong năm tiết giảm được 9% so với kế hoạch ngân 
sách. LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2020 tăng 15,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 11% so 
với cùng kỳ năm 2019. Trong năm vừa qua, Công ty đã thay đổi chính sách bán hàng, tăng tỷ 
trọng bán hàng dược phẩm do Công ty sản xuất, giảm doanh thu hàng dược phẩm mua ngoài 
và hàng trang thiết bị y tế, do đó hiệu quả kinh doanh tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2020

Nội dung Đơn vị Thực hiện 
2019

Kế hoạch 
2020

Thực hiện 
2020

Tỷ lệ hoàn 
thành KH

So sánh
2020/2019  

Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.321,01 1.400 1.329,80 95% 0,70%

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 846,93 - 765,8 - -9,60%

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 414,8 - 491,1 - 18,40%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 174,01 190 193,2 102% 11,00%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 142,23 - 157,9 - 11,00%

EPS Đồng/CP 2.444 - 2.712 - 11,00%

DOANH THU THUẦN

+ 0,70%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ LỢI NHUẬN SAU THUẾ

+ 11,00%
+ 11,00%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2019

2020

Doanh thu đạt

1.330
tỷ đồng

Tăng 0,70% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế đạt

193
tỷ đồng

Tăng 11% so với cùng kỳ
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Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh

Cơ Cấu Doanh Thu Theo Nhóm Sản Phẩm

Khoản mục Đơn vị tính
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Dược phẩm Tỷ đồng 1.188,10 89,90% 1.220,60 91,80%

Thiết bị - vật tư y tế Tỷ đồng 116,6 8,80% 92,8 7,00%

Khác Tỷ đồng 16.3 1,30% 16,4 1,20%

Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.321,00 100% 1.329,80 100%

Nguồn doanh thu chính của DBD là hoạt động sản xuất và kinh doanh dược phẩm, chiếm 
khoảng 92% tổng doanh thu năm 2020, trong đó sản phẩm chủ lực là các dòng thuốc kháng 
sinh và các dòng thuốc điều trị ung thư, chiếm khoảng 56% doanh thu mảng dược phẩm. 

Hoạt động sản xuất và phân phối thiết bị y tế của Công ty trong năm 2020 đạt 92,8 tỷ đồng, 
giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 7% tổng doanh thu. Mảng kinh doanh này bao gồm 
việc sản xuất và kinh doanh các loại máy giặt và sấy công nghiệp, tủ vi khí hậu, bếp sắc thuốc, 
lò đốt rác thải y tế, hệ thống cung cấp khí sạch, v.v. Một số khách hàng lớn của DBD gồm Sở Y tế 
Bình Định, Công ty TNHH ĐTPT Kỹ thuật Đông Nam, và Ban Quản lý Dự án ĐTXD trực thuộc Sở 
Y tế tỉnh Kiên Giang. 

Các hoạt động khác chiếm tỷ trọng chỉ khoảng 1,2% tổng doanh thu, bao gồm việc phân phối 
nguyên liệu sản xuất và dịch vụ bảo trì các thiết bị y tế đã bán của DBD. Các nguyên liệu sản 
xuất DBD kinh doanh bao gồm: nút cao su, ống thủy tinh, chai nhựa và các loại bao bì như nhãn 
hộp, hộp, mảng nhôm, nhựa PVC. Một số khách hàng mua vật liệu của DBD gồm Công ty DSM 
Ấn Độ và Công ty APC.

Sản phẩm chủ lực của DBD là các dòng thuốc kháng sinh 
và các dòng thuốc điều trị ung thư, chiếm khoảng 56% 

doanh thu mảng dược phẩm. 

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

Dược phẩm Thiết bị - vật tư y tế

Năm
2019

Khác

89,90%

1,30%
8.80% 7,00%

91,80%

1,20%

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

CƠ CẤU DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM

Năm
2020
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Bức Phá Để Thành Công

Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh

Cơ Cấu Doanh Thu Mảng Dược Phẩm Theo Kênh Phân Phối

Cơ Cấu Doanh Thu Từ Kênh Đấu Thầu (ETC)

Nhìn chung, cả 3 kênh phân phối cho mảng dược phẩm của DBD - kênh đấu thầu (ETC), kênh 
bán lẻ (OTC) và xuất khẩu, đều tăng trưởng tích cực trong năm 2020. Cụ thể: 

Nguồn doanh thu chính của DBD tới từ kênh đấu thầu (ETC) với tỷ trọng chiếm 60% doanh thu 
dược phẩm. So với một số doanh nghiệp dược phẩm niêm yết khác, giá trị các sản phẩm dược 
của DBD được tiêu thụ chiếm khoảng 1,8% tổng thị phần kênh ETC. Năm 2020, doanh thu từ 
kênh ETC của DBD đạt khoảng 635 tỷ đồng (+14,6% yoy), chủ yếu đến từ sự tăng trưởng tích cực 
của nhóm thuốc điều trị ung thư.

Nguồn doanh thu chủ lực thứ 2 của DBD đến từ kênh bán lẻ (OTC) cũng tăng trưởng tích cực 
trong năm 2020, đạt 408 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

ETC Thuốc kháng sinhOTC Thuốc trị ung thư

Năm
2019

Năm
2019

Xuất khẩu 18 dòng thuốc khác

62%

1%
37% 39%

60%

1%

29%

51%

20% 20%

32%

47%

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

Năm
2020

Năm
2020

Khoản mục Đơn vị tính
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

ETC Tỷ đồng 554 62% 635 60%

OTC Tỷ đồng 325 37% 408 39%

Xuất khẩu Tỷ đồng 9 1% 11 1%

Tổng cộng Tỷ đồng 888 100%  1.054 100% 

Khoản mục Đơn vị tính
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Thuốc kháng sinh Tỷ đồng 161 29% 206 32%

Thuốc điều trị ung thư Tỷ đồng 110 20% 128 20%

18 dòng thuốc khác Tỷ đồng 282 51% 301 47%

Tổng cộng Tỷ đồng 554 100%  635 100% 

Doanh thu từ các dòng thuốc kháng sinh từ kênh đấu thầu của doanh nghiệp (các nhóm Peni-
cillin và Cephalosporin) trong năm 2020 ghi nhận sự tăng trưởng dương, đạt 206 tỷ đồng (+28% 
yoy), chiếm 32% tổng doanh thu từ kênh ETC.

Doanh thu từ các dòng thuốc ung thư ở kênh đấu thầu của DBD (các thuốc hóa trị dạng thuốc 
tiêm và dịch truyền) trong năm vừa qua đạt 128 tỷ đồng (+16,4% so với cùng kỳ). Trong đó, các 
sản phẩm chủ lực thuộc các nhóm hoạt chất Paclitaxel, Oxaliplatin và Docetaxel (chiếm 48,8% 
doanh thu thuốc ung thư của DBD). Các nhóm thuốc này được chỉ định điều trị các bệnh ung 
thư buồng trứng, ung thư vú di căn, ung thư phổi (Paclitaxel), ung thư đại – trực tràng (Oxalipla-
tin), và ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư dạ dày (Docetaxel).

Doanh thu từ 18 dòng thuốc khác (bao gồm các nhóm sản phẩm như: Dung dịch thẩm phân, 
Tiêu hóa, Vitamin – khoáng chất, Giảm đau – hạ sốt, chống viêm, Cơ xương khớp, Tim mạch, Hô 
hấp) trong năm qua cũng tăng trưởng tích cực, đạt 301 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ, chiếm 
47% tổng doanh thu từ kênh ETC.
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Bức Phá Để Thành Công

Tổ Chức & Nhân Sự

Thông Tin Ban Điều Hành

Bà Phạm Thị Thanh Hương

Ông Nguyễn Thanh Giang

Ông Huỳnh Ngọc Oanh

STT Thành viên Ban điều hành Chức vụ

1 Bà Phạm Thị Thanh Hương Tổng Giám đốc

2 Ông Nguyễn Thanh Giang Phó Tổng Giám đốc

3 Ông Huỳnh Ngọc Oanh Phó Tổng Giám đốc

4 Ông Nguyễn Ngọc Dũng Phó Tổng Giám đốc

5 Bà Nguyễn Thị Mai Hoa Kế toán trưởng

Chức vụ Tổng Giám đốc

Năm sinh 10/7/1965

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Dược

Quá trình công tác:

1989 - 2001 Công tác tại Xí nghiệp Dược Bình Định

2001 - 2007 Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Định

2007 - 2009 Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

2010 – 02/2014 Phó Chủ tịch HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược – Trang thiết bị 
Y tế (TTBYT) tỉnh Bình Định

03/2014 – 04/2019 Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT tỉnh 
Bình Định

20/04/2019 – nay
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định

 
(Bidiphar)

Chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 5/12/1967

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:

10/1990 – 05/1995 Kế toán viên – Xí nghiệp dược phẩm Bình Định

06/1995 – 01/2000 Phó phòng Kế toán - Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định

01/2000 – 03/2009 Kế toán trưởng – Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định

04/2009 – 02/2014 Thành viên HĐTV, Phó TGĐ Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định

12/2012 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định

03/2014 - nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 11/4/1963

Trình độ chuyên môn Dược sĩ

Quá trình công tác:

04/1988 – 12/1991 Công tác tại Công ty Dược Tuy Phước, Bình Định

01/1992 - 1996 Công tác tại Trạm đại diện Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định tại 
TP. Hồ Chí Minh

01/1997 – 09/2010 Giám đốc chi nhánh Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định tại TP. Hồ 
Chí Minh

10/2010 - 09/2011 Giám đốc khu vực phía Nam kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty 
Dược – TTBYT tỉnh Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh

10/2011 – 02/2014 Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT 
tỉnh Bình Định

03/2014 - nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược 
- Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
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Bức Phá Để Thành Công

Tổ Chức & Nhân Sự

Thông Tin Ban Điều Hành

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa

Chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 12/08/1969

Trình độ chuyên môn Dược sĩ chuyên khoa I

Quá trình công tác:

08/1991 – 03/1993 Nhân viên kế hoạch mua hàng - Công ty Dược huyện Tuy Phước, tỉnh 
Bình Định

04/1993 – 05/1995 Nhân viên kế hoạch - Hiệu thuốc Tuy Phước thuộc Công ty Dược phẩm 
- dược liệu Bình Định

06/1995 – 05/2000 Nhân viên bán hàng - Hiệu thuốc Tuy Phước thuộc Công ty Dược phẩm 
- dược liệu Bình Định

05/2000 – 09/2002 Trưởng hiệu thuốc Tuy Phước - Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình 
Định

09/2002 – 06/2006 Học lớp dược sĩ đại học tại trường Đại học y khoa Huế

07/2006 – 08/2009 Trưởng chi nhánh Tuy Phước - Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình 
Định

08/2009 – 10/2015 Phó phòng Kinh doanh Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

10/2015 - 10/2019 Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế  
Bình Định (Bidiphar)

10/2019 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

Chức vụ Kế toán trưởng

Năm sinh 19/07/1965

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán

Quá trình công tác: 

08/1987 – 12/1989 Kế toán tại Xí nghiệp Liên hiệp Dược Nghĩa Bình

01/1990 – 05/1995 Kế toán tại Công ty Dược - Vật tư y tế Bình Định

06/1995 – 09/2006 Kế toán tại Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định

10/2006 – 04/2008 Phó phòng Kế toán tại Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định

05/2008 – 08/2009 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

09/2009 – 02/2014 Thành viên HĐTV Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định

03/2014 - 20/04/2019 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

09/2009 – nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar)
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Bức Phá Để Thành Công

Tổ Chức & Nhân Sự

Số Lượng Cán Bộ, Nhân Viên

Chính Sách Dành Cho Người Lao Động

Chính sách đào tạo
Trong năm, Công ty đã tổ chức các lớp đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, với kinh phí trên 
400 triệu đồng;
Năm 2020 đặc biệt chú trọng đào tạo cho Khối bán hàng trên cả nước với các lớp đào tạo bao 
gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, chiến lược bán hàng, quy trình đấu thầu, văn hóa 
doanh nghiệp…nhằm nâng cao kỹ năng của đội ngũ bán hàng và marketing sản phẩm. Con 
người là vốn quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp hơn lúc nào hết, câu nói này càng có giá trị và 
ý nghĩa khi nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập toàn cầu một cách mạnh mẽ, tính 
chất cạnh tranh của nền kinh tế thị trường ngày càng gay gắt, thì yếu tố con người ngày càng 
là nền tảng và trọng yếu nhất trong mỗi tổ chức, đặc biệt là mỗi doanh nghiệp. Điều đó, đòi hỏi 
ban lãnh đạo Công ty phải có cách tiếp cận mới về việc tuyển dụng và sử dụng lao động mã cốt 
lõi là tuyển dụng và sử dụng lao động mà cốt lõi là tuyển và dụng nhân tài hàng năm. Cụ thể:

• Việc chăm lo, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng. 
• Công ty đảm bảo ổn định việc làm cho 100% người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ 
chính sách cho người lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế 
độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.
• Công đoàn phối hợp với chính quyền thường xuyên quan tâm, trợ cấp cho người lao động khi 
gia đình gặp khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ,.. tổ chức các hoạt động vui chơi trong các dịp lễ đặc 
biệt, du lịch nghỉ mát, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao,.. nhằm nâng cao đời sống tính thần 
cho CBCNV.  

Môi trường làm việc 
• Xây dựng chương trình kế hoạch kinh phí và tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán 

bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty để biết thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao;

• Công ty đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành (BCH) Công đoàn 
cơ sở và lãnh đạo Công ty trên cơ sở đó để đề xuất thành lập Hội đồng bảo hiểm lao động 
(BHLĐ) và công nhận Mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) trong Công ty; phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng; 

• Mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong Công ty đã hoạt động mang lại hiệu quả tích cực. Quy 
định rõ chế độ trách nhiệm đối với từng cấp bậc, từng chức danh quản lý và các nội quy, quy 
trình, biện pháp làm việc an toàn đối với từng loại máy móc, thiết bị, công việc.

• Đặc biệt là thi đua lập thành tích trong phong trào xây dựng môi trường làm việc “Xanh – 
Sạch – Đẹp”, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong toàn 
Công ty. 

• Trong công tác an ninh trật tự, Công ty luôn chú trọng đặc biệt đến công tác an toàn, phòng 
cháy chữa cháy (PCCC), bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong mọi tình huống. Thường 
xuyên giáo dục ý thức cảnh giác chống mọi thủ đoạn phá hoại của địch, và bọn trộm cắp. 

• Lực lượng làm công tác bảo vệ, PCCC ngày thường cũng như các dịp nghỉ lễ, tết túc trực 
thường xuyên 24/24h. Phương án tác chiến cùng với lực lượng công an địa bàn xây dựng 
phương án phối hợp tác chiến khi có sự cố xảy ra nhằm bảo vệ tốt tài sản của công ty. 

• Nhờ vậy, từ trước đến nay không xảy ra mất tài sản hoặc mất an toàn trị an. Công ty được 
tỉnh tặng nhiều bằng khen về công tác PCCC và bằng khen về thành tích trong phong trào 
bảo vệ an ninh tổ quốc.

 
kinh phí đào tạo nội bộ & đào
tạo bên ngoài

STT Tính chất phân loại Số lượng 
(người) Tỷ trọng (%)

Phân loại theo trình độ 941 100

1 Trình độ trên đại học 36 3,83

2 Trình độ đại học 319 33,9

3 Trình độ cao đẳng 59 6,27

4 Trình độ trung cấp 260 27,63

5 Trình độ khác 267 28,37
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Tình Hình Đầu Tư & Thực Hiện Dự Án

HẠNG MỤC TỔNG GIÁ TRỊ 
ĐẦU TƯ

KẾ HOẠCH GIẢI 
NGÂN 2020

THỰC HIỆN 
GIẢI NGÂN 

2020

Xây dựng nhà làm việc các chi nhánh : Đà 
Nẵng, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Kiên Giang 24,8 19,74 6

Đầu tư nhà kho và showroom thiết bị y tế  
(Cơ sở đường Tây Sơn) 4,7 4,7 -

Đầu tư văn phòng cho thuê khu 34 Ngô 
Mây - Quy Nhơn 30 1 -

Nhà máy sản xuất thuốc ung thư Nhơn Hội 301,8 80,8 16

Đầu tư mua sắm mới trong năm 2020 40,25 40,25 55,6

Cộng 401,55 146,49 77,6

Đơn vị: tỷ đồng



53 BIDIPHAR - Báo Cáo Thường Niên 2020 54BIDIPHAR - Bidiphar.com

Bức Phá Để Thành Công

Tình Hình Tài Chính

Doanh Thu & Biên Lợi Nhuận Gộp Giai Đoạn 2016 - 2020

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.384,90 1.388,20 1.401,00 1.261,70 1.257,00

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 509,2 490,7 428,1 414,8 491,1

Biên lợi nhuận gộp % 36,8 35,3 30,6 32,9 39,1

Tỷ suất lợi nhuận gộp của DBD năm 2020 đạt 39,1% - mức cao nhất kể từ năm 2016, do Công ty 
kiểm soát tốt các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí giá vốn hàng bán, giảm gần 10% so với 
năm ngoái. Xem xét trong giai đoạn từ 2016 – 2020, biên lợi nhuận gộp bình quân của Bidiphar 
đạt khoảng 35%, chỉ đứng sau một số doanh nghiệp đầu ngành như CTCP Traphaco (TRA), CTCP 
Pymepharco (PME) hay CTCP Dược Hậu Giang (DHG). Nguyên nhân do:

(i) Nguyên liệu HP API cho các thuốc điều trị ung thư và kháng sinh mạnh có giá thành lớn, được 
nhập từ các nguồn cung cao cấp từ Châu Âu và Châu Mỹ như Chemische Fabrik Berg GmbH 
(Đức), Phyton Biotech Ltd. (Canada), Teva Czech Industries (CH Séc), v.v. DBD có từ 1-2 nhà cung 
cấp khác nhau cho mỗi loại hoạt chất, tuy nhiên hầu như chưa có nhà cung cấp từ các nước có 
chi phí sản xuất rẻ hơn như Trung Quốc hay Ấn Độ. 

(ii) Chi phí nguyên liệu cho các API khác được nhập từ Trung Quốc và Ấn Độ tăng ~8,4% từ năm 
2017 khi Trung Quốc bắt đầu đóng cửa các nhà máy sản xuất nguyên liệu không đạt chất lượng. 

(iii) Nguyên liệu mảng thiết bị y tế có giá thành cao và biến động mạnh do các công nghệ cốt lõi 
đều phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu cao cấp như phần mềm và CPU từ PLC Siemens (Đức), 
cảm biến áp suất từ Autonics (Hàn Quốc), áp kế từ WIKA (Đức), v.v.

CHỈ TIÊU

DOANH THU & BIÊN LỢI NHUẬN GỘP QUA CÁC NĂM

2016

CHỈ TIÊU
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Tỷ suất lợi nhuận gộp của DBD năm 2020 
đạt 39,1% - mức cao nhất kể từ năm 2016. 
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Tình Hình Tài Chính

Các Chỉ Tiêu Tài Chính Chủ Yếu

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,77 2,4

Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,23 1,78

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản % 42,46 31,22

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 73,78 45,39

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,91 2,9

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,83 0,82

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
(ROS) % 11,26 12,56

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
bình quân (ROE) % 15,58 16,43

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình 
quân (ROA) % 9,3 10,32

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần % 13,78 15,15

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của DBD trong năm 2020 có sự cải thiện đáng kể khi các 
chỉ số tăng mạnh giai đoạn 2019 – 2020. Cụ thể, khả năng thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,77 
lần lên 2,40 lần, trong khi khả năng thanh toán nhanh tăng từ 1,23 lần lên 1,78 lần. Tính thanh 
khoản của doanh nghiệp tăng chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đã thanh toán đáng kể các 
khoản phải trả nhà cung cấp và nợ vay ngắn hạn. Hai khoản mục này giảm lần lượt 51% và 89%

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Nhìn chung các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty trong năm 2020 có sự cải thiện hơn so với 
năm 2019 khi các chỉ số đều giảm. Cụ thể, hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đạt 
lần lượt ở mức 31,22% và 45,49%. Nguyên nhân là do tình hình hoạt động kinh doanh của Công 
ty trong năm 2020 tiến triển tốt, nguồn vốn tăng dần tỉ lệ vốn chủ sở hữu nhờ tăng quỹ đầu tư 
phát triển (+17,90% yoy), và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (+15,82% yoy).

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Hệ số vòng quay hàng tồn kho thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho. Hệ số vòng quay hàng 
tồn kho càng cao thường cho thấy hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều. Hàng tồn kho của 
Công ty bao gồm nguyên vật liệu, thành phẩm thuốc kháng sinh và thuốc điều trị ung thư. Chỉ 
tiêu này trong năm 2020 của Bidiphar cơ bản không có sự biến động mạnh, duy trì ở mức ổn 
định. 

Hệ số vòng quay tổng tài sản dùng để đánh giá hiệu quả việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp, 
cụ thể cho biết mỗi một đồng tài sản có bao nhiêu đồng doanh thu được tạo ra. Trong năm 
2020, hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty giữ ở mức ổn định, đạt 0,82 vòng, không thay đổi 
nhiều so với năm ngoái.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Do tình hình kinh doanh hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty đều tăng 
trưởng so với năm 2019, dẫn đến các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của DBD đều tăng nhẹ so với 
cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, chỉ số ROA tăng từ 9,30% lên 10,32% vào năm 2020 và ROE tăng từ 
15,58% lên 16,43%. Biên lợi nhuận gộp của Công ty năm vừa qua tăng đột biến – đạt đỉnh 39% 
kể từ năm 2016, cộng với công tác quản lý tốt chi phí, cùng kế hoạch trả nợ hợp lý giúp giảm 
áp lực về chi phí lãi vay, đã giúp các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của DBD tăng trưởng dương 
trong năm qua.
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Tình Hình Cổ Đông & Thay Đổi Vốn Chủ Sở Hữu

Thông Tin Cổ Phần Tại Thời Điểm 31/12/2020

Vốn điều lệ:  523.790.000.000 đồng

Tổng cổ phiếu phát hành:  52.379.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  52.338.915 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ:  40.085 cổ phiếu

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Cơ Cấu Cổ Đông Tính Đến Ngày 31/12/2020

STT Loại cổ đông Số lượng cổ 
đông Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/

VĐL

I Cổ đông trong nước 1752 52.286.845 522.868.450.000 99,82%

1 Cổ đông nhà nước 1 6.984.955 69.849.550.000 13,34%

2 Cổ đông tổ chức 30 5.720.754 57.207.540.000 10,92%

3 Cổ đông cá nhân 1721 39.581.136 395.811.360.000 75,57%

II Cổ đông nước ngoài 16 52.070 520.700.000 0,10%

1 Cá nhân 12 26.870 268.700.000 0,05%

2 Tổ chức 4 25.200 252.000.000 0,05%

III Cổ phiếu quỹ 1 40.085 400.850.000 0,08%

Tổng cộng 1769 52.379.000 523.790.000.000 100,00%
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Phần III
Báo Cáo Và Đánh Giá

Của Ban Tổng Giám Đốc

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Kế hoạch phát triển trong tương lai

Bức Phá Để Thành Công
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Bức Phá Để Thành Công

Tình Hình Cổ Đông & Thay Đổi Vốn Chủ Sở Hữu

Báo Cáo & Đánh Giá Của Ban Tổng Giám Đốc

Khó Khăn

Các chính sách nhà nước nhất là chính sách đấu thầu vào bệnh viện thiếu ổn định và 
thường xuyên thay đổi. Hiện dự thảo thông tư thay thế thông tư đấu thầu đã qua nhiều 
lần lấy ý kiến nhưng vẫn chưa được ban hành. Thông tư về đăng ký thuốc cũng vẫn trong 
giai đoạn chỉnh sửa trước khi ban hành. 

Các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương có hiệu lực làm gia tăng áp 
lực cạnh tranh của các ngành khi các sản phẩm giá thấp của Ấn Độ, Trung Quốc sẽ được 
giảm thuế từ đó thu hút người tiêu dùng hơn. Mặt khác tâm lý sính ngoại của người dân 
làm cho các sản phẩm sản xuất trong nuớc gặp khó khăn khi phải đối đầu với sản phẩm 
nước ngoài. 

Hầu hết các nguyên vật liệu trong ngành Dược phẩm đều được nhập khẩu từ nước ngoài 
(Ấn Độ, Trung Quốc, Châu Âu,...) nên nguồn cung nguyên liệu phải chịu sự phụ thuộc. 
Trước tình hình dịch bệnh covid -19 diễn ra toàn cầu đã gây hạn chế cho việc xuất nhập 
khẩu, giá nguyên vật liệu vẫn tiếp tục tăng.

Bảo hiểm y tế (BHYT) đang tiến tới 100% người dân, người bệnh khi đau ốm đều được cấp 
phát thuốc  BHYT, do vậy việc phát triển thị trường tự do cho dòng thuốc điều trị sẽ ngày 
càng khó khăn;
Các tập đoàn lớn như Abbot (Hoa Kỳ), Taisho ( Nhật Bản) đã và đang đầu tư mạnh vào 
ngành Dược sản xuất tại Việt Nam, bên cạnh yếu tố tích cực còn kéo theo nguy cơ bóp 
nghẹt các nhà sản xuất Dược trong nước. Trong khi đó hình thức các chuỗi bán lẻ các sản 
phẩm dược đang mở rộng tại Việt Nam kéo theo tình trạng cạnh tranh trong phân phối 
các sản phẩm. Nếu không có hệ thống tự phân phối mạnh mẽ, các Công ty sản xuất Dược 
dễ rơi vào cảnh bị phụ thuộc, ép giá... làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. 

Các yêu cầu quản lý chất lượng ngày càng cao. Theo quy định, doanh nghiệp phải tự cập 
nhật các quy định GPs, các tiêu chuẩn dược liệu phiên bản mới nhất. Hầu hết các phiên 
bản, tiêu chuẩn cập nhật đều đòi hỏi phải tăng tần số và quy mô thẩm định; tăng kiểm 
soát trong suốt quá trình tạo sản phẩm (hướng tới kiểm soát Online 100% Sản phẩm), 
tăng kiểm soát tạp chất liên quan, bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu chất lượng... do vậy chi phí 
cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng cũng ngày càng lớn. 

Thuận Lợi

Thị trường dược phẩm Việt nam còn nhiều tiềm năng phát triển, đặt biệt với các doanh 
nghiệp sản xuất trong nước. Tốc độ tăng trưởng dân số ổn định, sự nhận thức về sức khỏe 
của người dân cũng như mức chi tiêu bình quân nói chung và cho sản phẩm dược phẩm 
nói riêng tăng lên giúp ngành Dược Việt Nam giữ vững tốc độ tăng trưởng cao trong thời 
gian tới. 

Về sản phẩm thuốc điều trị ung thư tại việt Nam, Dược Bình Định là doanh nghêịp nội 
địa đầu tiên tiến hành nghiên cứu bào chế thuốc điều trị ung thư (năm 2008) và cũng là 
doanh nghiệp đầu tiên được Bộ y tế cấp số đăng ký cho phép sản xuất thuốc điều trị ung 
thư tại Việt Nam. Qua những năm thực hiện, doanh nghiệp đã cung ứng cho trên 50 bệnh 
viện ung bướu, bệnh viện đa khoa cấp tỉnh trên toàn quốc.

Dược Bình Định là doanh nghiệp nội địa 
đầu tiên tiến hành nghiên cứu bào chế 

thuốc điều trị ung thư (năm 2008) và cũng 
là doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Y tế cấp 
số đăng ký cho phép sản xuất thuốc điều trị 
ung thư tại Việt Nam. 
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Tình Hình Tài Chính

Cơ Cấu Tài Sản Trong 5 Năm (2016 - 2020)

Cơ Cấu Nguồn Vốn Trong 5 Năm (2016 - 2020)

Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Tải sản ngắn hạn 1.023,1 1.115,4 1.021,2 1.028,8 835,8

Tiền và các khoản tương 
đương tiền 135,5 96,5 92,5 138,2 108,7

Các khoản phải thu ngắn 
hạn 372,1 405,9 428,9 445,1 412,7

Hàng tồn kho 231,1 289,9 269,7 313 214,9

Tài sản dài hạn 411,1 428,8 413,1 591,7 601,6

Tài sản cố định 235,8 247 244 236,7 248,6

Tài sản dở dang dài hạn 31,1 11,3 25,1 164,8 170,5

Tổng tài sản 1.434,2 1.544,2 1.434,3 1.620,5 1.437,4

Tại thời điểm 31/12/2020, tài sản ngắn hạn chiếm 58% tổng tài sản của DBD, giảm khoảng 18% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu tài sản ngắn hạn chính của doanh nghiệp bao gồm: tiền và các 
khoản tương đương tiền (13%), các khoản phải thu ngắn hạn (49%) và hàng tồn kho (26%). 

Giá trị tài sản dài hạn của DBD tại thời điểm cuối năm 2020 không có sự thay đổi đáng kể so với cùng 
kỳ, duy trì ở mức 600 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định chiếm 41% tổng tài sản dài hạn. Liên quan 
đến hiệu quả sử dụng tài sản cố định, dịch bệnh COVID-19 nhìn chung đang làm gián đoạn quá 
trình đăng ký tiêu chuẩn EU-GMP của các nhà máy đang đợi xét duyệt. Do đó, so với các doanh ng-
hiệp có nhà máy hoạt động ổn định như DHG và DMC, hiệu quả sử dụng tài sản cố định của doanh 
nghiệp sở hữu nhà máy mới đang trong quá trình hoàn thiện hoặc nâng cấp và đang đợi xét duyệt 
tiêu chuẩn EU-GMP như DBD đều có xu hướng giảm.

Cơ cấu nguồn vốn của DBD đang được cải thiện qua các năm khi tỷ trọng của nợ phải trả/nguồn 
vốn giảm dần và tỷ trọng vốn chủ sở hữu/nguồn vốn đang tăng lên, điều này giúp cơ cấu tài chính 
của Công ty ngày càng lành mạnh hơn. Cụ thể, tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn đạt 31% năm 2020, giảm 
so với mức 42% năm 2019 và 46% năm 2016. 

Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp phần lớn đến từ các khoản phải trả nhà cung cấp như Truking 
Technology, Fresenius Kabi... (chiếm khoảng 30% nợ ngắn hạn). Đáng chú ý, năm nay, vay ngắn hạn 
ngân hàng của Công ty giảm đáng kể, còn chỉ 20 tỷ đồng, giảm đến 88% so với cuối năm ngoái, cho 
thấy Công ty đã đảm bảo được dòng tiền để trả các khoản lãi và gốc vay. 

Đơn vị: tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Nợ phải trả 661,2 711,1 543,7 688 448,8

Nợ ngắn hạn 612,1 655,8 497,3 580,3 347,9

Nợ nợ dài hạn 49,1 55,4 46,4 107,7 100,9

Vốn chủ sở hữu 773 833 890,6 932,5 988,6

Vốn góp chủ sở hữu 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8

LNST chưa phân phối 156 204 249,4 281,7 326,3

Tổng nguồn vốn 1.434,20 1.544,20 1.434.3 1.620,50 1.437,40
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ROA

Tình Hình Tài Chính

CHỈ TIÊU

2016

CHỈ TIÊU

2020201920182017

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

 1.544  1.434

 1.621
 1.437

1.023

411

1.434

429

1.115

413

1.021

592

1.028

602

836

Cơ Cấu Tài Sản (Tỷ Đồng)

CHỈ TIÊU

2016

CHỈ TIÊU

2020201920182017

Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu

 1.544  1.434

 1.621

 1.437

661

773

1.434

833

771

891

544

933

688

989

449

Cơ Cấu Nguồn Vốn (Tỷ Đồng)

EPS

2.712
đồng/ cổ phiếu

ROE
16,43%

ROA
10,32%

PAT

157,9
tỷ đồng
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Kế Hoạch Phát Triển Trong Tương Lai

Kế Hoạch Đầu Tư

STT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ KH NĂM 2021

1
Mua đất và xây dựng Văn phòng/kho các chi nhánh : CN Đà 
nẵng, Tiền Giang (xây nhà văn phòng/kho); CN HCM (mua đất và 
xây nhà văn phòng/kho)

45

2 Đầu tư nhà kho và showroom thiết bị y tế  (Cơ sở đường Tây Sơn) 5

3 Đầu tư văn phòng cho thuê khu 34 Ngô Mây - Quy Nhơn 35

4 Nhà máy sản xuất thuốc ung thư Nhơn Hội 70

5 Đầu tư mua sắm mới  MMTB cho các PB, PX 10

6 Nhà máy sản xuất thuốc Viên Non-Betalactam 30

Cộng 195

Đơn vị: tỷ đồng

Kế Hoạch Các Chỉ Tiêu Năm 2021

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
TÍNH

THỰC 
HIỆN 2020

KẾ HOẠCH 
2021

%TĂNG 
TRƯỞNG

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 524 524 100%

2 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 1.329,77 1.500 112,80%

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 193,19 180 93,17%

4 Chia cổ tức*
- Bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu

%/Vốn 
điều lệ 25% 20% 80%
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Kế Hoạch Phát Triển Trong Tương Lai

Nhiệm Vụ & Giải Pháp Hoàn Thành Kế Hoạch

Hoạt động Sale – Marketing
Năm 2021 Bidiphar đặt chiến lược chuyển dịch mô hình kinh doanh, mở rộng kênh phân phối để 
đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước, đa dạng hóa sản phẩm, cải tổ phương thức phản 
hồi, nhằm tương tác kịp thời và hiệu quả hơn với hành vi và nhu cầu khách hàng. 
Trong đó các mục tiêu cụ thể như sau: 
• Hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu Master Data khách hàng OTC và tăng độ phủ lên 15.000 khách 
hàng.
• 100% đội ngũ kinh doanh sử dụng thành thục công cụ DMS áp dụng trong công tác bán hàng; 
• Thực hiện chiến dịch Trade Marketing để phát triển 5 sản phẩm chiến lược 2021.
• Tích cực đẩy mạnh hoạt động truyền thông mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiki, Shopee..) nhằm 
quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng về các chiến lược, thương hiệu, sản phẩm 
Bidiphar. 
• Tích cực đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ Maketing, Trình dược viên đáp ứng mô hình 
kinh doanh mới; 
• Hoạt động kinh doanh trang thiết bị vật tư y tế chú trọng xây dựng danh mục sản phẩm kinh 
doanh ưu tiên tính hiệu quả - ổn định thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp/ đối tác có uy tín; 
phát triển thêm ≥ 2 mặt hàng vật tư – trang thiết bị y tế phân phối trực tiếp từ NSX (đại lý cấp 1).
 
Công tác nhân sự
• Tập trung đào tạo nâng cao nguồn cho đội ngũ nhân viên bán hàng và cán bộ quản lý khối 

kinh doanh; Thành lập đội ngũ giảng viên đào tạo nội bộ đào tạo kỹ năng bán hàng;
• Đào tạo kiến thức GMP-EU cho tất cả nhân viên làm việc tại Chi nhánh Nhà máy thuốc điều 

trị ung thư Nhơn Hội; 
• Quy hoạch và đào tạo đội ngũ kế cận cho các vị trí quan trọng nhằm đảm bảo nguồn nhân 

lực kế thừa và kiện toàn bộ máy quản lý;
• Thành lập bộ phận pháp chế và xây dựng các quy trình nghiệp vụ liên quan. 

Công tác kế hoạch - sản xuất và mua hàng phục vụ sản xuất
• Khai thác tốt nhất năng lực sản xuất, đáp ứng 100% kế hoạch sản xuất 2021;
• Tiếp tục triển khai 5S tại tất cả các phân xưởng sản xuất;
• Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 

lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất;
• Thực hiện tốt các qui định, đảm bảo ATLĐ, phòng chống cháy nổ.
• Đáp ứng kịp thời NVL phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm nghiệm; 
• Bám sát tình hình giá cả thị trường, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất sản lượng dự trữ phù 

hợp khi giá NVL biến động. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mua 
hàng, giảm thiểu rủi ro thị trường NVL tăng giá;

• Nâng cao hiệu quả kinh tế công tác mua hàng, tìm kiếm bổ sung thêm 20 NCC/ NSX mới. 
Theo dõi, điều tiết lượng hàng về kho, cân đối tồn kho không quá 3 lần xuất kho bình quân 
mỗi tháng. Quản lý chặt chẽ hạn dùng và thời gian lưu kho NVL để giảm nguy cơ thanh lý 
NVL >100 triệu đồng.

• Đảm bảo 100% NVL được nhập, xuất đúng quy định và bảo quản hàng hóa đúng quy định 

Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm
• Nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm mới cho > 30 sản phẩm, 54 sản phẩm được cấp số đăng ký gia 

hạn 5 năm, đảm bảo không có sản phẩm sản xuất hết số đăng ký lưu hành. 
• Nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm xuất khẩu cho 100% mặt hàng xuất khẩu;
• Nộp 100% hồ sơ đăng ký thay đổi, đáp ứng kịp thời nhu cầu bổ sung nguồn và sản xuất; 
• Cải tiến, nâng cao chất lượng cho 15-20 sản phẩm cũ;
• Xây dựng kế hoạch thẩm định quy trình sản xuất cho 100% sản phẩm; thẩm định mô phỏng 

cho các dây chuyền sản xuất đáp ứng yêu cầu GMP;
• Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phấn đấu có 

05 sản phẩm đạt tương đương sinh học năm 2021.
• Tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại của các đề tài cấp Nhà nước chưa được nghiệm thu. 

Hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng
• Hoàn thành đánh giá chứng nhận GMP - WHO Chi nhánh nhà máy Bidiphar Công nghệ cao 

tại Nhơn Hội;
• Hoàn thành tái đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 Nhà máy tại Nguyễn Thái Học đạt yêu 

cầu;
• Liên tục cập nhật, thực hiện theo các qui định mới của GMP và Bộ Y tế;
• Đảm bảo 100% tài liệu hệ thống chất lượng được soát xét và 100% sản phẩm được rà soát 

chất lượng đúng kế hoạch;
• Triển khai thẩm định đáp ứng VMP 2021 tại nhà máy Nguyễn Thái Học;
• 100% nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm được kiểm tra đúng theo GMP, 

GLP và ISO 17025; Thời gian trả lời kết quả kiểm tra chất lượng đúng thời gian thỏa thuận/ 
yêu cầu;

• Thực hiện đề cương thẩm định theo yêu cầu GMP đáp ứng 100% kế hoạch đề ra;
• Xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu; Thực 

hiện và cung cấp hồ sơ đáp ứng yêu cầu ĐKT;
• Tạo chuẩn đối chiếu thứ cấp đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng; 
• Hoàn thành đánh giá GLP đạt yêu cầu;
• Theo dõi hiệu chuẩn 100% thiết bị đo toàn Công ty theo kế hoạch;
• Tiến hành xem xét, đánh giá nhà cung cấp hóa chất - chất chuẩn, các loại cột;
• Thực hiện tiết kiệm 10% chi phí hóa chất vật tư kiểm nghiệm so với năm 2019.

Hoạt động công nghệ thông tin
• Duy trì, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tại Công ty và Chi nhánh đảm bảo vận hành 

tốt hệ thống phần mềm SAP-ERP và DMS; 
• Kiểm soát hệ thống, hướng dẫn người dùng thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ trên hệ 

thống; Kiểm soát lỗi, hỗ trợ và xử lý kịp thời các yêu cầu từ các đơn vị trong quá trình vận 
hành sử dụng phần mềm SAP ERP, DMS; triển khai phần mềm SAP ERP tại Nhà máy thuốc 
điều trị ung thư tại Nhơn Hội;

• Xây dựng hệ thống báo cáo tổng hợp nhanh số liệu phục vụ công tác quản lý điều hành ERP-
BOBJ; 

• Triển khai phát triển kênh thương mại điện tử: Kênh bán hàng online; Triển khai phần mềm 
ứng dụng, công cụ hỗ trợ các hoạt động tương tác đến khách hàng cuối.  
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Kế Hoạch Phát Triển Trong Tương Lai

Nhiệm Vụ & Giải Pháp Hoàn Thành Kế Hoạch

Hoạt động đầu tư 
• Kế hoạch đầu tư năm 2021 dự kiến là 152 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đầu tư như sau:  
• Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho Chi nhánh Đà Nẵng, TPHCM, Tiền Giang; xây dựng Show-

room thiết bị y tế tại phường Quang Trung, xây dựng Văn phòng cho thuê tại 34 Ngô Mây.
• Tiến hành đầu tư thêm máy móc, thẩm định và đánh giá theo tiêu chuẩn GMP-WHO cho Nhà 

máy thuốc điều trị ung thư tại Nhơn Hội với chi phí dự kiến là 70 tỷ đồng.
• Tiếp tục đầu tư bổ sung, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng cho các phân xưởng 

phòng ban với mức đầu tư dự kiến là 9 tỷ đồng.
• Dự án nhà máy sản xuất Bidiphar Công nghệ cao: Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư dự 

kiến hoàn thành dây chuyền sản xuất thuốc tiêm và đánh giá GMP-WHO vào tháng 06/2021, 
hoàn thành dây chuyền sản xuất thuốc viên và đánh giá GMP WHO vào tháng 10/2021, sau 
đó sẽ tiến hành đánh giá GMP-EU cho Nhà máy vào tháng 12/2021. 

Hoạt động tài chính, kế toán
• Đảm bảo số liệu, chứng từ kế toán phát sinh theo đúng quy định của pháp luật; quản lý 

nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; 

• Lập các phương án sử dụng linh hoạt toàn bộ số vốn hiện có của Công ty, các loại vốn khác, 
các quỹ để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và 
phát triển vốn.

• Tăng cường các biện pháp quản lý tài chính, thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí 
đầu vào nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Tăng cường giám sát các khoản chi 
phí lưu thông nhằm giảm chi phí bán hàng, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh; 

• Cập nhật chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS; Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro về tài 
chính.

Dự án dược liệu
• Nghiên cứu, xây dựng quy trình nhân giống và trồng dưới tán rừng theo GACP-WHO tại xã 

An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định và xây dựng quy trình chế biến sản phẩm cho 2 cây 
dược liệu Ba kích, Hà thủ ô đỏ.

• Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và chế biến một số sản phẩm từ cây Chè dây tại 
huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

• Xây dựng dây chuyền sơ chế, chiết xuất Dược liệu tại An Toàn (xây dựng nhà xưởng mới 80m2, 
sửa chữa nâng cấp các phòng hiện có).

• Tiếp tục phát triển các sản phẩm từ sim rừng, mật ong rừng theo hình thức thu mua và sản 
xuất sản phẩm thương mại.

Tăng cường các biện pháp quản lý tài 
chính, thực hiện kiểm tra, kiểm soát 

toàn bộ các chi phí đầu vào nhằm tiết kiệm 
chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Tăng cường 
giám sát các khoản chi phí lưu thông nhằm 
giảm chi phí bán hàng, tăng hiệu quả hoạt 
động kinh doanh.
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Phần IV
Báo Cáo Và Đánh Giá

Của Hội Đồng Quản Trị

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của 
Công ty
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng 
Giám đốc
Các kế hoạch & định hướng của HĐQT

Bức Phá Để Thành Công
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Đánh Giá Của Hội Đồng Quản Trị Về Các Mặt 
Hoạt Động Của Công Ty

Đánh Giá Của Hội Đồng Quản Trị Về Các Mặt 
Hoạt Động Của Ban Điều Hành

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng 
lại trên toàn cầu, Chính phủ Việt nam đã có những giải pháp ngăn chặn hết sức hiệu quả việc 

lây lan của dịch bệnh trong nước và góp phần giảm thiểu suy giảm kinh tế. Tuy nhiên trong phạm 
vi rộng hơn, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến nhiều 
ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó việc sản xuất kinh doanh của Bidiphar cũng không ngoại lệ.  

Phần lớn nguyên liệu sản xuất dược phẩm, hàng hóa thiết bị y tế kinh doanh là nhập khẩu từ nước 
ngoài, việc thiếu hụt nguồn cung dẫn đến một số nguyên liệu hàng hóa tăng giá, chậm cung ứng 
và thiếu hàng,…. làm gia tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh 
hoặc thiếu nguồn hàng nhập khẩu làm tụt giảm doanh thu kinh doanh. 

Mặt khác dịch bệnh Covid-19 làm hạn chế sự di chuyển của các chuyên gia nước ngoài sang VN, 
nên việc lắp đặt và thẩm định hệ thống vận hành Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Khu 
kinh tế Nhơn Hội bị gián đoạn, dẫn đến thời gian hoàn thành lắp đặt dự kiến kéo dài đến Quý I 
năm 2021, thay vì tháng 03/2020 theo kế hoạch ban đầu. Do đó, năm 2020 nhà máy chưa thể vận 
hành sản xuất và chưa ghi nhận doanh thu từ Nhà máy mới này, gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch 
tăng trưởng của Công ty. Ngoài ra khoản lãi vay đầu tư do kéo dài dự án cũng sẽ là áp lực tài chính 
cho kế hoạch kinh doanh giai đoạn sắp tới.

Đối với hoạt động kinh doanh dược phẩm, ngoài việc ảnh hưởng/hạn chế do dịch bệnh covid 19, 
thì chính sách nhà nước cũng tác động khá lớn đối với việc triển khai hoạt động bán hàng kênh 
điều trị (ETC): cạnh tranh về giá đấu thầu thuốc ngày càng gay gắt, thị phần bị phân mảnh với sự 
tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong nước có dây chuyền sản xuất đạt GMP-WHO.

Hoạt động bán hàng ở kênh nhà thuốc cũng gặp nhiều khó khăn do Công ty chịu ảnh hưởng nặng 
bởi các chính sách pháp lý thắt chặt việc bán thuốc kháng sinh ở kênh bán lẻ từ năm 2017, trong 
khi kháng sinh là thế mạnh của Công ty.

Mặt khác hệ thống phân phối hiện tại chưa thích nghi hoàn toàn với tình hình thị trường mới thay 
đổi do dịch bệnh kéo dài, trong năm công ty cũng chưa có giải pháp kịp thời hữu hiệu về chính 
sách, cơ cấu tổ chức, nhân sự,… phương thức kinh doanh phù hợp sự thay đổi đó. Do vậy chưa tạo 
được động lực mạnh mẽ, giúp DN vượt qua khó khăn và phát triển tăng trưởng doanh thu như kỳ 
vọng.

Một số hạng mục dự án đầu tư cho sản xuất cũng bị chậm lại so kế hoạch, mặt khác đối với các dự 
án bất động sản kinh doanh cần điều chỉnh tiến độ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn và thách thức như vậy, nhưng với sự đoàn kết, chủ động vượt khó 
của toàn thể CBCNV trong Công ty, đặc biệt với sự nỗ lực của Khối bán hàng, Công ty đã đạt được 
những thành quả đáng khích lệ trong năm 2020.

Năm 2020, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được xử lý hữu hiệu, diễn biến hết 
sức phức tạp khó lường, dịch bệnh gây hệ lụy đứt gãy chuỗi cung ứng, suy giảm kinh tế toàn 

cầu, thu hẹp sản xuất… Vượt qua những khó khăn thách thức đó, trong năm tài chính 2020, Ban 
điều hành cũng đã tổ chức tốt việc điều hành sản xuất kinh doanh và hoàn thành về cơ bản các 
chỉ tiêu chủ yếu mà ĐHĐCĐ, HĐQT đã giao cho Ban điều hành. Trong đó các chỉ tiêu về lợi nhuận, 
chỉ tiêu cổ tức thực hiện vượt/hoàn thành kế hoạch đề ra. Nhóm chỉ tiêu đầu tư chỉ thực hiện 50% 
kế hoạch do phải hoãn tiến độ một phần vì lý do dịch bệnh, một phần vì lý do đánh giá lại hiệu 
quả kinh doanh sau đầu tư. Chỉ tiêu doanh thu hoàn thành 95% kế hoạch đầu năm, tuy nhiên sản 
lượng sản phẩm sản xuất thực tế vẫn tăng trưởng hơn 20% so với năm 2019. Chi phí hoạt động 
tiết giảm giảm được 9% so kế hoạch ngân sách. Chính nhờ những yếu tố cốt lõi này đã giúp Công 
ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

Một số nét giải pháp nổi bật nhất mà Ban điều hành đã thực hiện đồng bộ trong năm: tiếp tục chú 
trọng việc đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên mọi mặt hoạt 
động, phát triển mở rộng thị trường, tìm kiếm mặt hàng kinh doanh mới, thực hiện trả lương theo 
VTCV/KPI, tiết giảm đối đa chi phí sản xuất kinh doanh, rà soát xây dựng lại cơ chế, chính sách 
bám sát nhu cầu của thị trường, tổ chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính kinh doanh, 
xây dựng và phát triển công tác quản trị và số hóa các quá trình sản xuất kinh doanh,… nhằm 
đảm bảo tính chính xác kịp thời và hiệu quả cho các quyết định kinh doanh.

Ngoài ra, Ban điều hành cũng đã đánh giá một cách toàn diện nhất hệ thống bán hàng hiện tại, 
đồng thời tiến hành xây dựng Phương án đổi mới nhằm hoàn thiện hệ thống bán hàng theo 
phương thức ứng dụng phần mềm số hóa đảm bảo phù hợp xu thế phát triển của thị trường.

Về quản trị việc phân công và phối hợp điều hành, các thành viên Ban điều hành đã thực hiện khá 
tốt vai trò nhiệm vụ được phân công, triệt để đề cao trách nhiệm cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ 
của từng thành viên và đồng thời cũng thể hiện tính linh hoạt, thống nhất trong lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chung của toàn Công ty.

Với những phân tích nên trên, HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban điều hành trong suốt quá trình 
điều hành hoạt động SXKD trong năm, kết quả mang lại khá ấn tượng trong điều kiện hoạt động 
nhiều khó khăn, thách thức như bối cảnh kinh tế xã hội năm 2020. Tiếp tục đà phát triển, HĐQT 
cũng kỳ vọng Ban điều hành sẽ điều hành công ty và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2021.
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Định Hướng Chiến Lược Giai Đoạn 2021 - 2025

Mục tiêu chung
Mục tiêu tăng trưởng vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng, tăng vốn bằng các hình thức phát hành cổ 
phiếu cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP cho đội ngũ cán bộ chủ 
chốt, KOLs trong ngành dược.
Mục tiêu kinh doanh đến 2025: Doanh thu 3.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân năm 
25%.
Mục tiêu đầu tư: Đầu tư các Nhà máy mới tại Khu kinh tế Nhơn hội.
Hoàn thành Nhà máy thuốc ung thư (tiêm, thuốc viên) tiêu chuẩn GMP – EU.
Đầu tư xây dựng mới 2 nhà máy thuốc Viên Non Betalactam và Nhà máy thuốc vô trùng theo tiêu 
chuẩn GMP – EU.
Tìm đối tác để Đầu tư xây dựng nhà máy liên doanh với Công ty nước ngoài sản xuất API (tiêu 
thụ nội địa và xuất khẩu).

Mục tiêu nhân lực
• 100% nhân sự trong các bộ phận nghiệp vụ được đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm hằng 
năm.
• Các vị trí lãnh đạo chủ chốt đều có ít nhất 2 nhân sự được quy hoạch kế thừa và được đào tạo 
huấn luyện thường xuyên hằng năm.
• Cán bộ lãnh đạo trung cấp phải có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
• Thu nhập bình quân tăng trưởng 10%/năm.

Các giải pháp chủ yếu
Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất các nhà máy hiện có, tối ưu hóa dây chuyền thiết bị, tiết 

Các giải pháp chủ yếu
• Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất các nhà máy hiện có, tối ưu hóa dây chuyền thiết bị, tiết 

giảm tối đa chi phí sản xuất nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
• Tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu phù hợp và ổn định, xây dựng kế hoạch và quản trị nhu 

cầu dự trữ nguyên vật liệu đảm bảo tiết kiệm, đồng bộ cho sản phẩm, cung ứng kịp thời đầu 
đủ cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

• Tập trung nguồn nhân lực nghiên cứu các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, các sản 
phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn, các sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn, các sản phẩm đặc trưng 
định vị thương hiệu công ty, …

• Tìm kiếm đối tác thẩm định và cấp chứng nhận GMP EU cho Nhà máy sản xuất thuốc điều trị 
ung thư.

• Lập dự án khả thi chuẩn bị đầu tư các nhà máy sản xuất dược phẩm: Thuốc Viên Non-Betalac-
tam, thuốc Tiêm vô trùng đạt tiêu chuẩn GMP EU tại khu kinh tế Nhơn hội trong định hướng 
chiến lược 05 năm tới;

• Xây dựng hệ thống phân phối hiện đại và bền vững dựa trên nền tăng phát triển hệ thống 
kênh bán hàng OTC, nhằm kết hợp truyền thông thương hiệu, mở rộng thị phần bán hàng và 
bán các sản phẩm mục tiêu theo định hướng phát triển của của công ty.

• Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị công ty một cách toàn diện có chú trọng ứng dụng công 
nghệ thông tin làm công cụ đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hiệu quả; xây dựng hệ thống 
quản trị rủi ro tại các khâu trọng yếu trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, …

• Tiếp tục đổi mới chính sách lương, thưởng, chính sách thăng tiến nghề nghiệp cho nhân viên 
nhằm huy động được nguồn nhân lực cấp cao từ bên ngoài và khích lệ tinh thần cống hiến 
từ nguồn nhân lực nội bộ.

• Tìm kiếm đối tác liên kết phát triển ngành sản xuất kinh doanh dược phẩm từ trong và ngoài 
nước trong các lĩnh vực: công nghệ sản xuất, vốn đầu tư phát triển, năng lực quản trị, nhân 
lực, …Tiếp tục chú trọng việc đầu tư nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật trên mọi mặt hoạt động, phát triển mở 
rộng thị trường, tìm kiếm mặt hàng kinh doanh 
mới, thực hiện trả lương theo VTCV/KPI, tiết 
giảm đối đa chi phí sản xuất kinh doanh, rà soát 
xây dựng lại cơ chế, chính sách bám sát nhu cầu 
của thị trường, tổ chức phân tích thường xuy-
ên tình hình tài chính kinh doanh, xây dựng và 
phát triển công tác quản trị và số hóa các quá 
trình sản xuất kinh doanh,… nhằm đảm bảo 
tính chính xác kịp thời và hiệu quả cho các quyết 
định kinh doanh.
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Phần V
Quản Trị Công ty

Hội đồng quản trị
Ban Kiểm toán nội bộ
Lương thưởng, thù lao & các khoản lợi ích

Bức Phá Để Thành Công



81 BIDIPHAR - Báo Cáo Thường Niên 2020 82BIDIPHAR - Bidiphar.com

Bức Phá Để Thành Công

Hội Đồng Quản Trị

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

1 Ông Nguyễn Văn Quá Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

3 Ông Tạ Nam Bình Phó Chủ tịch HĐQT

4 Ông Huỳnh Ngọc Oanh Thành viên HĐQT

5 Ông Nguyễn Thanh Giang Thành viên HĐQT

6 Ông Nguyễn Tiến Hải Thành viên HĐQT

7 Ông Hoàng Văn Thắng Thành viên độc lập HĐQT

8 Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên độc lập HĐQT

Ông Nguyễn Văn Quá

Ông Tạ Nam Bình

Ông Nguyễn Tiến Hải

Thông Tin Hội Đồng Quản Trị

Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

Năm sinh 2/2/1961

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Kinh tế công nghiệp

Quá trình công tác:

05/1983 - 12/1989 Công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm 2 Nghĩa Bình

01/1990 - 05/1995 Phó Giám đốc Xí nghiệp Dược phẩm Bình Định

06/1995 - 11/2006 Phó Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

12/2006 - 2008 Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

01/2009 - 2010 Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

2010 - 02/2014 Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT 
Bình Định

03/2014 - 20/04/2019 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

02/2016 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Biotan

20/04/2019 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh 29/11/1975

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

1997 – 2007 Công tác tại Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh

2007 – nay Phó Tổng Giám đốc – Phó chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bệnh viện 
Phụ sản MêKông

2012 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Sơn – Tổng Công ty Du lịch Sài 
Gòn

04/2018 – nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47

11/2018 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hầm Hô

20/04/2019 – nay Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

Chức vụ Thành viên HĐQT

Năm sinh 19/06/1972

Trình độ chuyên môn Trung cấp chuyên ngành Thuế

Quá trình công tác:

07/1994 Nhân viên Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng

01/2000 - nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim 
Tín

20/04/2019 – nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)
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Ông Hoàng Văn Thắng

Ông Nguyễn Văn Thịnh

Ông Huỳnh Ngọc Oanh 

Ông Nguyễn Thanh Giang 

Thông Tin Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị

Chức vụ Thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh 5/10/1978

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ, Định giá – Môi giới 
bất động sản; Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Quá trình công tác:

2001 – 2004 Phụ trách Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty YBS HongKong

2004 – 2007 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TMDV Du lịch Tràm Việt 

2007 – 2014 Phụ trách Phòng Đầu tư tài chính Ngân hàng TMCP Nam Á

2014 – 2016 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất giấy Nam Long

2016 – nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

20/04/2019 – nay Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 
y tế Bình Định (Bidiphar)

Chức vụ Thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh 1/1/1963

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

12/1987 – 09/2000 Kế toán trưởng tại Công ty Dược An Nhơn, Bình Định

09/2000 – 04/2005 Kế toán trưởng xí nghiệp nước khoáng trực thuộc Công ty Dược – 
TTBYTBĐ

05/2005 – 06/2007 Giám đốc Xí nghiệp nước khoáng trực thuộc Công ty Dược –TTBYT 
Bình Định

07/2007 – 11/2009 Giám đốc Công ty TNHH Nước khoáng trực thuộc Công ty Dược – 
TTBYT Bình Định

11/2009 - nay Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn

07/2007 – 02/2014 Thành viên HĐTV Công ty Dược – TTBYT Bình Định

03/2014 - nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

Thông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành

Thông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành
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Bức Phá Để Thành Công

Hội Đồng Quản Trị

Các Cuộc Họp Của Hội Đồng Quản Trị

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Ông Nguyễn Văn Quá 12 100%

2 Ông Tạ Nam Bình 12 100%

3 Ông Nguyễn Thanh Giang 12 100%

4 Ông Huỳnh Ngọc Oanh 12 100%

5 Ông Nguyễn Tiến Hải 12 100%

6 Ông Nguyễn Văn Thịnh 12 100%

7 Ông Hoàng Văn Thắng 12 100%

Hoạt Động Giám Sát Của HĐQT Đối Với Ban Tổng Giám Đốc

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGĐ gồm:
• Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của 
Hội đồng quản trị;
• Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị 
trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

Hoạt Động Của Các Tiểu Ban Thuộc Hội Đồng Quản Trị

Các Nghị Quyết/Quyết Định Của Hội Đồng Quản Trị

Tiểu Ban Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển
Tối đa hóa năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng, nghiên cứu: tăng năng suất lao 
động; nâng cao chất lượng sản phẩm ; nâng cao tiêu chuẩn nhà máy; cải tiến sản phẩm; 
nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt, hàm lượng khoa học kỹ thuật cao;
Tối đa hóa năng lực và quản trị doanh nghiệp; quản trị tài chính và chuỗi cung ứng.

Tiểu Ban Phát Triển Thị Trường
Tư vấn cho Lãnh đạo xây dựng các chính sách phát triển thị trường ở trong và ngoài tỉnh;
Đề xuất các phương án phát triển thị trường theo đặc thù riêng từng địa bàn phù hợp với 
mục tiêu Công ty ở từng thời điểm.

Tiểu Ban Nhân Sự Và Tiền Lương
Tư vấn, đề xuất HĐQT về Quy chế chi trả lương, thưởng;
Tư vấn, đề xuất HĐQT về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

STT SỐ NGHỊ QUYẾT/ 
QUYẾT ĐỊNH NGÀY NỘI DUNG

1 59/NQ-DBD 06/01/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 
2019

2 100/BC-DBD 22/01/2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

3 114/QĐ-DBD 03/02/2020 Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bidiphar 
huyện An Nhơn

4 115/QĐ-DBD 03/02/2020 Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Bidiphar 
huyện Tây Sơn

5 116/QĐ-DBD 03/02/2020 Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh bidiphar 
huyện Phù Cát

6 214/NQ-HĐQT 28/02/2020 Nghị quyết: Tạm ứng cổ tức năm 2019 và tổ chức Đại hội 
cổ đông thường niên năm 2020

7 302/NQ-HĐQT 23/03/2020 Nghị quyết: Không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại 
Bidiphar

8 442/NQ-DBD 07/05/2020 Nghị quyết: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2020

9 603/NQ-DBD 27/06/2020 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020

10 834/NQ-HĐQT 26/08/2020 Nghị quyết V/v thành lập Chi nhánh Bidiphar – Nhà máy 
công nghệ cao Nhơn Hội

11 1100/QĐ-HĐQT 13/11/2020 Quyết định V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu 
làm cổ phiếu quỹ

12 1217/QĐ-HĐQT 18/12/2020 Quyết định V/v Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư
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Bức Phá Để Thành CôngBan Kiểm Toán Nội Bộ

STT Thành viên KTNB Chức vụ Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

1 Ông Hoàng Văn Thắng Trưởng ban KTNB 4 100%

2 Ông Nguyễn Quang Việt Phó ban KTNB 4 100%

3 Ông Vũ Nông Bách Thành viên 4 100%

4 Ông Huỳnh Thế Duy Thành viên 4 100%

5 Ông Lê Trung Nam Thành viên 4 100%

Ông Nguyễn Quang Việt

Ông Vũ Nông Bách

Ông Huỳnh Thế Duy

Thông Tin Ban Kiểm Toán Nội Bộ

Chức vụ Phó ban Kiểm toán nội bộ

Năm sinh 8/7/1982

Nơi sinh Bình Định

Trình độ chuyên môn Đại học Kế toán – Kiểm toán

Quá trình công tác:

09/2005 – 09/2009 Nhân viên kế toán Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung 
(Seaprodex Đà Nẵng) - Chi nhánh Hồ Chí Minh

10/2009 – 12/2010 Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 
1

01/2011 – 06/2013 Nhân viên phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

07/2013 – 12/2014 Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

01/2015 – 04/2018 Tổ trưởng Tổ Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết 
bị y tế Bình Định (Bidiphar)

04/2018 – 04/2019 Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 
Bình Định (Bidiphar)

04/2019 – nay Phó ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 
y tế Bình Định (Bidiphar)

Chức vụ Thành viên Kiểm toán nội bộ

Năm sinh 9/8/1986

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kế toán

Quá trình công tác:

01/2011 – 02/2014 Kế toán viên Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidi-
phar)

02/2014 – 12/2014 Kế toán viên Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar)

01/2015 – 20/04/2019 Nhân viên kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết 
bị y tế Bình Định (Bidiphar)

20/04/2019 – nay Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược – Trang 
thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ

Năm sinh 22/07/1985

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

Quá trình công tác:

06/2008 – 12/2014 Nhân viên phòng kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar

01/2015 – 04/2015 Nhân viên bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết 
bị y tế Bình Định (Bidiphar)

04/2015 – 04/2018 Thành viên Ban kiểm soát, nhân viên bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty 
Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

08/2018 – 20/04/2019
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Nhân viên bộ phận Kiểm 
soát nội bộ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidi-
phar)

20/04/2019 - nay Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Thành viên Ban kiểm toán 
nội bộ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Ông Nguyễn Thanh Giang Thông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị
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Bức Phá Để Thành Công
Ban Kiểm Toán Nội Bộ

Hoạt Động Giám Sát Của BKTNB Đối Với HĐQT,
Ban Giám Đốc Điều Hành Và Cổ Đông

Sự Phối Hợp Hoạt Động Giữa BKTNB Đối Với Hoạt Động Của HĐQT,
Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành Và Các Cán Bộ Quản Lý Khác

BKTNB được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm 
vụ của BKTNB.
Định kỳ, BKTNB đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGĐ. Những 
kiến nghị của BKTNB đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

BKTNB được HĐQT và BTGĐ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về 
tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty;
BKTNB, HĐQT và BTGĐ phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình 
kiểm tra kiểm soát của BKTNB.

Ông Lê Trung Nam

Thông Tin Ban Kiểm Toán Nội Bộ

Chức vụ Thành viên Kiểm toán nội bộ

Năm sinh 17/12/1974

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác:

05/1994 – 02/2003 Chuyên viên Sở Tài chính Bến Tre

03/2003 – 05/2009 Chuyên viên Sở Công thương Bến Tre

06/2009 – 07/2015

Trưởng phòng Tổng hợp Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà 
nước (SCIC) chi nhánh khu vực phía Nam.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (SSF)

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần in Nông nghiệp 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần cáp treo Núi bà Tây Ninh (TCT)

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh 
(TTT)

08/2015 – nay

Phó giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Steel Builder Việt Nam

Phó Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế Sovihaco (Bộ Lao 
động – Thương binh xã hội)

20/04/2019 – nay Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết 
bị y tế Bình Định (Bidiphar)
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Bức Phá Để Thành Công
Lương Thưởng,  Thù Lao & Các Khoản Lợi Ích

TÊN CHỨC VỤ THU NHẬP NĂM 2020

Ông Nguyễn Văn Quá Chủ tịch HĐQT 200.000.000

Ông Tạ Nam Bình Phó Chủ tịch HĐQT 150.000.000

Ông Huỳnh Ngọc Oanh Thành viên HĐQT 
Phó Tổng Giám đốc 1.024.689.157

Ông Nguyễn Thanh Giang Thành viên HĐQT 
Phó Tổng Giám đốc 981.677.567

Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT 120.000.000

Ông Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT 120.000.000

Ông Nguyễn Tiến Hải Thành viên HĐQT 120.000.000

Bà Phạm Thị Thanh Hương Tổng Giám đốc 996.711.317

Ông Nguyễn Ngọc Dũng Phó Tổng Giám đốc 900.338.950

Ông Nguyễn Quang Việt Phó Ban kiểm toán 538.364.641

Ông Huỳnh Thế Duy Thành viên BKTNB 258.021.461

Ông Vũ Nông Bách Thành viên BKTNB 240.909.947

Ông Lê Trung Nam Thành viên BKTNB 52.000.000

TỔNG CỘNG 5.702.713.040

Đơn vị: đồng
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Bức Phá Để Thành Công

Phát Triển

Bền Vững

94BIDIPHAR - Bidiphar.com

“Bidiphar luôn ý thức được rằng, ngoài 
việc phát triển sản xuất kinh doanh để 
góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hoá 
đất nước thì công tác quan tâm, chia sẻ với 
cộng đồng xã hội là rất cần thiết.”
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Bức Phá Để Thành Công

Thông Điệp Phát Triển Bền Vững

Bidiphar luôn nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh đối với 
cộng đồng, xã hội, môi trường vì thế Công ty luôn tuân thủ và đặt ra các định hướng phát 

triển bền vững gắn liền với các hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, là một Công ty ngành dược 
phẩm, Bidiphar thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với mọi người bằng những hoạt động cộng đồng 
thiết thực trên các địa bàn hoạt động của Công ty.

Khẩu hiệu “chăm sóc sức khỏe – chia sẻ niềm vui” luôn được tuyên truyền đến từng cán bộ công 
nhân viên, từng bộ phận Công ty. Hoạt động giúp đỡ cộng đồng luôn được duy trì và nâng cao 
phát triển qua các năm đểu có những tác động tích cực đến xã hội, môi trường sống. Hiểu rõ 
được tầm quan trọng của phát triển bền vững, Bidiphar xây dựng báo cáo dựa trên các định 
hướng, tiêu chí phát triển xã hội qua các hoạt động cụ thể của Công ty trong đó bao hàm các nội 
dung chính: Tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo trách nhiệm xã hội và cam kết bảo vệ môi 
trường.

Nhằm nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu trên thị trường ngành dược phẩm trong nước và 
quốc tế. Đồng thời với bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 
2020, Bidiphar đã chủ động nhiều hoạt động liên quan đến hoạt động quản trị công ty như là: 
Đầu tư thiết bị máy móc, phần mềm quản trị doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa trong 
doanh nghiệp…để tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi, để nâng cao hiệu quả làm việc. 
Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào, thực hành tiết kiệm luôn được nêu cao tin nhần trong 
công ty.

Bidiphar luôn kết nối hoạt động với công ty thành viên và các chi nhánh như một thể thống nhất 
nhằm thực hiện chính sách phát triển bền vững một cách nhất quán và toàn diện. Cho dù mỗi 
công ty có những địa hoạt động khác nhau thì khi hợp nhất ở chung một mái nhà, hoạt động 
của của từng công ty đều đại diện cho quan điểm và ý chí của cả Bidiphar hướng tới sự phát triển 
bền vững.

Những thành tựu 2020 của Bidiphar được điểm qua dưới đây có thể là chưa đủ, và cũng có thể 
là chưa hoàn hảo để nhận được những đánh giá cao nhất, nhưng đó là tâm huyết và nỗ lực của 
gần 1000 cán bộ, công nhân viên trong Công ty, và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian 
sắp tới để thực hiện được tầm nhìn, sứ mệnh và sự trường tồn.
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Bức Phá Để Thành Công

Định Hướng Phát Triển Bền Vững

Bidiphar xác định rằng Công ty chỉ có thể phát triển bền vững khi kết hợp mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế với thực hiện trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm, gia tăng và cân bằng 
lợi ích cho các bên liên quan: Cổ đông và nhà đầu tư, khách hàng, đối tác kinh doanh, cơ quan 
quản lý Nhà nước, nhân viên và cộng đồng xã hội.

Tăng Trưởng Kinh Tế Bền Vững

Hệ thống quản trị doanh nghiệp có vai trò trọng yếu để thúc đấy tăng trưởng và hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, duy trì sự bền vững góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, cân bằng với các 
vấn đề môi trường, xã hội và lợi ích các bên liên quan khác. Không chỉ quản trị hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, hướng tới tăng trưởng và lợi nhuận, Bidiphar còn nhất quán việc quản trị bài 
bản cho các vấn đề môi trường xã hội, các vấn đề phi tài chính nhằm thiết lập nền tảng vững 
chắc cho sự phát triển lâu dài. Chủ động quản trị chuyên nghiệp các vấn đề môi trường xã hội, 
Bidiphar đã ban hành và triển khai định hướng phát triển áp dụng ở tất cả các công ty, chi nhánh 
để đánh giá môi trường xã hội thường xuyên.

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quán triệt công tác học và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trong năm qua, Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước. Nội bộ đoàn kết 
tốt, tạo nên khối thống nhất hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong SXKD; cán bộ, công 
nhân trong công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. 

Ban Tổng giám đốc phối hợp với Công đoàn đã xây dựng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo 
Nghị định của Chính phủ trong doanh nghiệp đồng thời ban hành quy chế, quy định nội bộ 
liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Thực hiện tốt công 
tác thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo Bộ luật Lao động sửa đổi; xây dựng mối 
quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. 

Trong thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo luôn tin tưởng, tạo điều kiện để các cán bộ chuyên môn phát 
huy khả năng của mình trong lĩnh vực công tác được phân công. Công ty cũng đã xây dựng hệ 
thống các vị trí công việc gắn với chức năng nhiệm vụ cụ thể. Nhờ vậy, hầu hết CBCNV từ quản lý 
tới công nhân đều làm việc với tinh thần tự giác trong môi trường làm việc hòa thuận, bình đẳng.
Quán triệt toàn thể cán bộ, công nhân viên về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
chí Minh, qua đó diễn biến về nhận thức của cán bộ, công nhân viên lao động trong toàn đơn vị 
được thể hiện tốt trong lao động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp 
phần đem lại hiệu quả cao. Công tác thực hành tiết kiệm được coi trọng hàng đầu trong toàn 
đơn vị, luật phòng chống tham nhũng được triển khai quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, 
công nhân viên. Do đó, trong những năm qua không xảy ra tham ô, mất mát tài sản.
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Cam kết bảo vệ môi trường 
Trong năm, Bidiphar không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm pháp lý bảo vệ môi trường nào. 
Công ty thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. 
Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn năng lượng, nước và nguyên vật liệu trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 
Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật. 
Xử lý rác thải  nguy hại nghiêm ngặt theo đúng quy định
Công ty luôn tìm hiểu và tuân thủ ngiêm túc luật pháp và các quy định về môi trường. 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu (NVL)
Tỉ lệ đáp ứng NVL phục vụ sản xuất và nghiên cứu:
• Sản xuất: Đáp ứng 100%
• Kiểm nghiệm (hóa chất, chất chuẩn): 97%
• Nghiên cứu sản phẩm (nguyên vật liệu mới): 83%
Bidiphar luôn chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường.

Tiêu thụ năng lượng
Phát động phong trào và được sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công tác 
thực hành tiết kiệm chống lãng phí với mục tiêu giảm 10% chi phí quản lý mỗi năm theo chỉ đạo 
của Chính phủ. Các phòng ban, phân xưởng đã xây dựng các mục tiêu nhằm tiết kiệm chi phí sản 
xuất và đã thực hiện một cách có hiệu quả như mục tiêu giảm tỷ lệ hao hụt sản phẩm trong các dây 
chuyền sản xuất từ 5-10% mỗi năm, mục tiêu tiết kiệm 10% chi phí sử dụng điện nước…
Hoạt động tiêu thụ năng lượng của các nhà máy đều tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn và định mức 
năng lượng cần thiết để hệ thống vận hành hiệu quả. Bên cạnh đó, những cán bộ kỹ thuật, cán bộ 
quản lý cùng toàn thể cán bộ nhân viên Bidiphar luôn ý thứuc trong việc thực hành tiết kiệm năng 
lượngnhằm bảo vệ môi trường, vì mục tiêu bền vững của Công ty. 

Tiêu thụ nước
Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc 
biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị. Tại các thành phố lớn, lượng nước thải chưa qua xử lý của 
hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nguồn 
nước. Ở khu vực nông thôn, tình trạng ô nhiễm nguồn nước cũng không ngừng gia tăng. Để giảm 
thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường. Bidiphar luôn tuân thủ đúng luật bảo vệ môi 
trường, xây dựng nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, hành động đi đôi 
với phương châm cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống, khuyến khích cán bộ, công nhân viên 
sử dụng tiết kiệm nước.
Bidiphar phối hợp với các đơn vị chuyên trách tiến hành kiểm tra đo đạc các chỉ số về nước thải, 
chất thải, khí thải, tiếng ồn... để đảm bảo sự an toàn về môi trường làm việc cũng như xử lí nước xả 
thải ra môi trường bên ngoài.
Công ty luôn đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời đối với các sự cố tác động đến môi trường 
trong những trường hợp cấp bách. Đồng thời, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong toàn 
thể đội ngũ cán bộ công nhân viên.

Cam kết bảo vệ môi trường 
• Trong năm, Bidiphar không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm pháp lý bảo vệ môi trường 

nào. Công ty thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. 
• Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn năng lượng, nước và nguyên vật liệu trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 
• Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật. 
• Xử lý rác thải  nguy hại nghiêm ngặt theo đúng quy định
• Công ty luôn tìm hiểu và tuân thủ ngiêm túc luật pháp và các quy định về môi trường. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
• Tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến phát triển bền vững trong toàn hệ thống Bidi-

phar, đặc biệt là các quy định về bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao 
động.

• Công ty hài hòa giữa mục tiêu sản xuất kinh doanh với các mục tiêu bảo vệ môi trường bằng 
cách sử dụng công nghệ mới an toàn sức khỏe cho người lao động và góp phần bảo vệ môi 
trường.

Sản Xuất Kiểm Nghiệm
(Hóa chất, Chất chuẩn)

Nghiên Cứu
(Nguyên vật liệu mới)

97% 83%
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Trách nhiệm vì cộng đồng
Ngày 02/07/2020 - 04/07/2020 tại thành phố sương mù Đà Lạt, Công ty CP Dược – Trang thiết 
bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức Hội nghị vinh danh cho các khách hàng kim cương trong 
câu lạc bộ Bidiphar năm 2019. Đây là sự kiện nhằm tri ân và vinh danh Quý khách hàng đã tin 
tưởng và luôn ủng hộ các sản phẩm mang thương hiệu của Bidiphar.

Sáng 19/6/2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phối hợp với Hội ung thư Việt Nam đã tổ chức Hội 
thảo Phòng chống ung thư lần thứ V tại T.P Hải Phòng. Đến dự hội thảo có GS.TS.Trần Văn Thuấn 
- Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện K; đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và hơn 600 đại biểu đến từ các tỉnh thành trên cả nước.
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Huỳnh Ngọc Oanh - Phó Tổng giám đốc đại diện 
cho Ban Giám đốc công ty Bidiphar đã tới thăm và chúc mừng Sở Thông tin  - Truyền thông và 
các cơ quan, đơn vị báo chí tại Bình Định. Tại các cơ quan báo chí, ông Huỳnh Ngọc Oanh đã 
thay mặt Công ty trân trọng gởi lời cảm ơn sự đồng hành hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan báo 
chí trong hoạt động tuyên truyền, đưa tin các hoạt động sản xuất kinh doanh của Bidiphar trong 
thời gian qua và mong muốn duy trì, phát triển sự hợp tác tốt đẹp này.

Hằng năm ngoài việc dành khoản kinh phí lớn để đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, Công ty 
Bidiphar còn khuyến khích CBNV tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Các kết quả của đề tài, 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế góp phần làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực được Ban Giám đốc công ty hỗ trợ, khuyến 
khích kịp thời nên đã tạo thành một phong trào phát triển sôi nỗi trong công ty.

Những năm gần đây, tỉnh Bình Định đều đặn gửi nhiều công trình tham dự Giải thưởng sáng 
tạo khoa học công nghệ Việt Nam và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc đã liên tục gặt hái 
nhiều kết quả cao. Trong đó, Bidiphar đã có 03 công trình được trao giải Vifotec đó là: công 
trình“Nghiên cứu tối ưu hóa công thức và đánh giá tương đương sinh học viên nén Gliclazid 
60mg phóng thích kéo dài”; công trình “Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi thương phẩm 
hàu và chế biến thực phẩm chức năng từ hàu tại Bình Định”; công trình “Xây dựng và thẩm định 
phương pháp phân tích cho các sản phẩm thuốc tiêm điều trị ung thư”. Các công trình này đã 
mang lại những hiệu quả tích cực cho Bidiphar và góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu 
khoa học phát triển mạnh trong đội ngũ CBNV công ty. Tại Hội thảo này, Ban tổ chức đã trao 
tặng cờ “Thành tích xuất sắc trong ứng dụng công trình đạt giải thưởng” cho công ty Bidiphar và 
tặng “Chứng nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp sáng tạo khoa học Việt Nam” cho bà Phạm Thị 
Thanh Hương – Tổng Giám đốc công ty vì thành tích đạt được trong công tác nghiên cứu khoa 
học thời gian qua.

Hoạt động của Đảng bộ
Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo tốt việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực 
hiện tốt Nghị quyết của Đại đội công nhân viên chức hàng năm. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 
chính so với Nghị quyết Đại đội công nhân viên chức năm 2020 đều tăng đáng kể. Thực hiện tốt 
các mục tiêu cổ phần hóa, đảm bảo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Thực hiện đoàn 
kết nội bộ, phát huy dân chủ sâu rộng trong toàn đơn vị. Không để xảy ra đơn thư khiếu nại tố 
cáo, không có vi phạm pháp luật, không xảy ra tai nạn lao động nào. 

Năm 2020 Đảng bộ Công ty được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên đạt 
đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoạt động của Công đoàn
Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động phát triển tổ chức công đoàn và đoàn viên, làm tốt công tác tuyên truyền, 
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, 
đảng viên và CNV lao động. Không để xảy ra tình trạng biểu tình, lãng công, đơn thư khiếu kiện.
Trong năm 2020, Công đoàn Công ty được xếp loại Vững mạnh.



103 BIDIPHAR - Báo Cáo Thường Niên 2020 104BIDIPHAR - Bidiphar.com

Bức Phá Để Thành CôngPhần VII
Báo Cáo Tài Chính

Thông tin khái quát
Các nhân tố rủi ro

Bức Phá Để Thành Công

Bảng Cân đối kế toán hợp nhất
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhật
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