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Thông điệp  là định hướng và là cam kết của chúng tôi, DOMESCO 
với hành trình  đã mang lại những giải pháp chữa bệnh cho 
các chuyên gia điều trị  trên các lĩnh vực trị liệu chính: Kháng sinh, Tim mạch – Đái tháo đường, êu 
hóa, giảm đau và những dòng sản phẩm Dược liệu sản xuất theo công nghệ hiện đại trong nhà máy 
đạt êu chuẩn GMP-WHO. Sản phẩm của DOMESCO đã bao phủ tất cả các  tỉnh thành và vươn ra các 
nước trong khu vực, các thị trường mới nổi và khẳng định được chất lượng ngang tầm thế giới với 
gần 30 sản phẩm được nghiên cứu  để  
chứng minh hiệu quả điều trị tương đương với các sản phẩm ngoại nhập của các công ty đa quốc gia. 
Với niềm n đấy, DOMESCO không ngừng đầu tư trong việc nghiên cứu phát triển, chuyển giao công 
nghệ để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, an toàn, hiệu quả trong điều trị, góp 
phần mang đến cho cộng đồng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

 “VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG”
30 năm VƯƠN XA CÙNG CHẤT LƯỢNG

TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC và THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG



Khẳng định chất lượng của DOMESCO còn được thể hiện bằng 

cách trong suốt hơn một chục năm qua, DOMESCO liên tục đầu tư 

không mệt mỏi và nghiêm túc để khẳng định HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ 

CỦA DOMESCO TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI THUỐC PHÁT MINH CỦA 

CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA thông qua việc nghiên cứu thử tương 

đương sinh học và thử nghiệm lâm sàng gần 30 sản phẩm. 

4 SẢN PHẨM

 NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
 

23 SẢN PHẨM

 TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC
 

Bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm thuốc hóa dược, DOMESCO còn 
đầu tư gần  vào nhà máy sản xuất các thuốc có nguồn gốc 
DƯỢC LIỆU. Nhà máy sản xuất thuốc có nguồn gốc DƯỢC LIỆU của 
DOMESCO là một trong số rất ít các nhà máy tại Việt Nam đạt êu 
chuẩn GMP-WHO. Các sản phẩm Dược liệu của DOMESCO được chiết 
xuất bởi các máy móc thiết bị nhằm loại bỏ tạp chất và giữ lại hoạt chất 

nh khiết nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị. Quy trình sản xuất các sản 
phẩm DƯỢC LIỆU của DOMESCO hiện đại như quy trình sản xuất 
thuốc hóa dược, có định lượng hoạt chất để đảm bảo hiệu quả điều trị 
cao và đã được kiểm chứng thông qua việc thử nghiệm lâm sàng để 
đánh giá hiệu quả tại các bệnh viện lớn tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

200 tỷ đồng



“NGÔI SAO THUỐC VIỆT” là danh hiệu cao quý được Bộ Y tế 
trao tặng cho các doanh nghiệp có những cống hiến trong 
việc xây dựng và tôn vinh chất lượng thuốc Việt Nam. 
DOMESCO vinh dự là một trong 16 doanh nghiệp được 
nhận giải thưởng “NGÔI SAO THUỐC VIỆT” cho NHÀ SẢN 
XUẤT và 3 SẢN PHẨM trong số 167 sản phẩm cho cả nước.



5 NĂM ĐỔI MỚI CHIẾN LƯỢC
Thông điệp của Chủ tịch HĐQT 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 năm đổi mới chiến lược . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, 
Công ty Cổ phần XNK Y Tế DOMESCO của 
chúng ta - chủ sở hữu thương hiệu DOMESCO 
với thông điệp “Vì chất lượng cuộc sống” - 
được nhìn nhận là doanh nghiệp nổi ếng 
trong ngành dược.

Bên cạnh thành quả về chỉ êu về doanh thu, lợi nhuận nói trên,  
DOMESCO cũng vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu uy n 
trong năm 2018 như: "Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2018"; "Top 10 
Doanh nghiệp Dược uy n 2018"; "Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt 
nhất năm 2018", "Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 
2018 ", “Nhà cung cấp Chất lượng Vàng 2018", “Giải thưởng Sao Vàng Đất 
Việt”, và 21 năm liên tục (từ 1999 đến 2019) nhận được danh hiệu “Hàng 
Việt nam chất lượng cao”.

Trong nhiều năm qua, DOMESCO 
liên tục phát triển và trở thành 
doanh nghiệp có vốn hóa trên 
2.000 tỷ đồng, giữ vị trí ổn định 
trong nhóm những công ty dược 
hàng đầu tại Việt nam. Với Năm 
nhà máy có tổng diện ch hơn 
60.000 m , hệ thống phòng thí 
nghiệm đạt êu chuẩn quốc tế, hệ 
thống kho hiện đại, đội ngũ 1.300 
người lao động được đào tạo 
chính quy và không ngừng đổi 
mới sáng tạo, DOMESCO tạo ra 
thành công từ việc sản xuất và 
kinh doanh các sản phẩm thuốc 
chuyên biệt có chất lượng cao 
như: m mạch, đái tháo đường, 
kháng sinh, êu hóa, thần kinh…. 
để trở thành thương hiệu khắc 
sâu trong tâm trí người êu dùng 
Việt Nam qua các giải thưởng 
“Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” 

²

- Lợi nhuận sau thuế 228,8 tỷ đồng, tăng 
10,2% so với cùng kỳ, đồng thời vượt 3,8 
tỷ đồng so với kế hoạch do Đại hội đồng 
cổ đông phê duyệt.

Năm 2019, thị trường dược phẩm Việt 
nam ếp tục được đánh giá là đầy ềm 
năng do nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
tăng cao, tuổi thọ tăng, mức sống được 
cải thiện, người dân chi êu nhiều hơn 
cho việc chăm sóc sức khỏe và yêu cầu 
điều trị chất lượng cao… Tuy nhiên, vẫn 
còn đó những thách thức là rào cản cho 
sự tăng trưởng của các doanh nghiệp 
trong nước như sự cạnh tranh của các 
thuốc nhập khẩu, sự phụ thuộc vào 
nguồn nguyên liệu nhập khẩu và các 
nguy cơ do chính sách kênh đấu thầu 
thuốc vào bệnh viện thông qua hệ 
thống đấu thầu Quốc gia. Do đó, với 
quan điểm cẩn trọng và chiến lược phát 

Đối với kết quả kinh doanh của 
DOMESCO trong năm 2018, chúng tôi 
vui mừng thông báo như sau:

- Thu nhập cơ bản trên một cổ phiếu đạt 
6.588 đồng tăng 17,20% so với cùng kỳ 
và là thu nhập trên một cổ phiếu cao 
nhất của các công ty Dược niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam.

cũng do người êu dùng bình chọn 
trong quá trình 30 năm hoạt động. Cùng 
với mạng lưới hơn 20.000 điểm bán 
hàng rộng khắp toàn quốc, DOMESCO 
hiện có 12 chi nhánh trải dài khắp cả 
nước và xuất khẩu sang 11 thị trường 
các nước châu Á và châu Nam Mỹ.

- Doanh thu đạt 1.385 tỷ đồng, tăng 
3,4% so với cùng kỳ.

Trân trọng!

(bằng ền mặt)  

Thay mặt Hội đồng Quản trị, chúng tôi xin gửi lời 
cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công đến Quý Cổ đông, Nhà đầu tư, Quý 
khách hàng, Nhà phân phối, Đại Lý, Quý đối tác và 
toàn thể Cán bộ, Nhân viên của Công ty đã luôn gắn 
bó, đồng hành cùng với sự phát triển của 
DOMESCO trong suốt hành trình 30 năm qua. Xin 
trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ Ban 
ngành, đặc biệt là lãnh đạo Tỉnh Đồng Tháp, Thành 
phố Hồ Chí Minh và các Sở, Ban ngành đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động của DOMESCO.

- Chi trả cổ tức  25%/vốn điều lệ hiện hành

Kính thưa quí vị,

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cổ đông Abbo  và 
cổ đông SCIC để đẩy mạnh ứng dụng các dự án giảm 
phí nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo chất 
lượng sản phẩm, tối ưu hóa năng lực sản xuất.

- Doanh thu thuần  1.468 tỷ đồng

triển bền vững, tập trung vào sản xuất các sản 
phẩm chuyên khoa sâu với chất lượng cao và khác 
biệt, DOMESCO đặt mục êu cho năm 2019 như 
sau:

- Lợi nhuận sau thuế 230 tỷ đồng

D O A N H    T H U

TỶ ĐỒNG

TĂNG  SO VỚI CÙNG KỲ3,4%

1,385
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ

CƠ CẤU VỐN/NỢ

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Kết quả hoạt động kinh doanh 
     

Doanh thu thuần 1,486 1,234 1,289 1,340 1,385 

Lợi nhuận trước thuế 169 183 210 260 286 

 Lợi nhuận sau thuế 132 142 169 208 229 

EBITDA 209 216 239 288 315 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
(đồng/CP) 

  
4,953  

  
5,299  

  
4,856  

  
5,980  

  
6,588  

Bảng cân đối kế toán           

Tổng Tài sản 932 988 1,084 1,305 1,465 

 Tài sản ngắn hạn 637 720 843 1,079 1,232 

Tài sản dài hạn 295 268 241 226 233 

Nợ phải trả 210 195 200 353 336 

VCSH 722 793 884 953 1,130 

Vốn điều lệ 267 267 347 347 347 

Các chỉ số tài chính cơ bản           

ROA 14.2% 14.3% 15.6% 15.9% 15.6% 

ROS 8.9% 11.5% 13.1% 15.5% 16.5% 

ROE 18.3% 17.8% 19.1% 21.8% 20.3% 

VCSH/Tổng tài sản  77% 80% 82% 73% 77% 

Tổng nợ/Tổng tài sản 23% 20% 18% 27% 23% 
 

25%

0%
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14,2% 14,3%
15,6%

15,9%
15,6%

20,3%
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19,1%
17,8%18,3%
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Năm 2018 là một năm thành công của nền Kinh tế Việt Nam,những 
thành tựu đạt được trong năm là có sự đóng góp rất lớn của các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trái lại đây lại là một năm có quá nhiều 
biến động cho ngành dược Việt Nam, tất cả các công ty sản xuất 
dược trong nước phải đối mặt với bài toán chi phí do cho phí 
nguyên phụ liệu đầu vào tăng, tỉ giá ếp tục leo thang, công lao 
động tăng do lương và các khoản bảo hiểm đều tăng rất nhiều so 
với năm 2017. Nhiều chủ trương, chính sách vĩ mô ban hành cho 
toàn bộ các ngành nghề theo hướng tăng cường việc kiểm tra, 
giám sát của các cơ quan quản lý nhưng các văn bản hướng dẫn 
thực hiện chưa ban hành kịp thời cũng gây ra khó khăn không nhỏ 
cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của DOMESCO.

Song song đó việc đầu tư để nâng cấp hệ thống sản xuất và chất 
lượng đạt êu chuẩn quốc tế tại DOMESCO cũng làm ảnh hưởng 
đến giá thành sản phẩm . Tuy nhiên nhiều giải pháp quyết liệt và cụ 
thể đã được triển khai đồng bộ cho tất cả các khối và sự lao động 
nghiêm túc với nh thần “quyết tâm vì một DOMESCO tốt đẹp và 
bền vững” cùng với sự dẫn dắt của hai cổ đông chiến lược Abbo  
và SCIC đã giúp DOMESCO hoàn thành xuất sắc mục êu về lợi 
nhuận, và ếp tục dẫn đầu về chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu 
(EPS) và ROS đạt 16.5%, ROE 20.3%. 

Kết thúc nhiệm kỳ 2014-2018 lợi nhuận của công ty tăng gần gấp 
đôi, thu nhập người lao động ếp tục được cải thiện qua từng năm 
và đóng góp cho ngân sách nhà nước ếp tục được nâng cao. Việc 
này khẳng định được triết lý DOMESCO luôn biến những việc 
không thể thành có thể và ếp tục giữ vững vị trí doanh nghiệp dẫn 
đầu trong ngành Dược của Việt Nam.
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TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

Tổng thu nhập
năm 2018

Tổng tài sản
năm 2018

Tỷ đồng
Vốn điều lệ năm 8 201

Tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế năm 2018

Tỷ đồng  
Vốn chủ sở hữu 8năm 201  
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Đây là một trong những giải thưởng quốc tế uy n nhận 
được sự quan tâm tham gia của nhiều doanh nghiệp và 
chuyên gia nhân sự hàng đầu. Chương trình được tổ chức 
thường niên tại nhiều quốc gia: Đài Loan, Singapore, 
Indonesia, Malaysia, Hồng Kông, Philippines bởi Tạp chí HR 
Asia - Ấn phẩm đặc biệt hàng đầu Châu Á dành cho các 
chuyên gia nhân sự của Business Media Interna onal.

Giải thưởng tôn vinh các thương hiệu êu biểu của Việt 
Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, là biểu tượng thành 
công và niềm tự hào của doanh nghiệp Việt Nam được xã 
hội và giới doanh nghiệp đặc biệt ghi nhận. Đây là lần thứ 4 
DOMESCO đạt danh hiệu này (2005, 2007 , 2009 và 2018).

24



VCCI VNR 500

Đây là lần thứ 3 liên ếp DOMESCO nằm trong top 100 
doanh nghiệp bền vững Việt Nam kể từ ngày giải thưởng 
được phát động. Giải thưởng được xét chọn dựa trên các 

êu chí về phát triển kinh tế, môi trường, hoạt động xã 
hội, chính sách dành cho người lao động, ….
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DOMESCO rất vinh dự khi 02 năm liên ếp (2017-2018) 
góp mặt trong 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt 
Nam. Đây là sự chứng nhận và khẳng định uy n của 
DOMESCO, là đánh giá toàn diện về sức cạnh tranh của 
của doanh nghiệp về lợi nhuận, phát triển bền vững trong 
bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay của Việt Nam.
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Đây là danh hiệu do hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam 
Chất lượng cao chủ trì thực hiện và do người êu dùng 
bình chọn. Năm 2018, DOMESCO được vinh dự tròn 20 
năm đạt danh hiệu cao quý này.

VIỆN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VCCI

Đây là chứng nhận đánh giá các doanh 
nghiệp đáp ứng tốt, hiệu quả, các yêu 
cầu của các thương vụ trong, ngoài 
nước.

DOMESCO luôn nỗ lực vì sự phát triển 
bền vững của doan nghiệp và đóng góp 
sự phát triển bền vững của cộng đồng 
và đặc biệt là vùng ĐBSCL.

BỘ TÀI CHÍNH UBND ĐỒNG THÁP LĐLĐ ĐỒNG THÁP

DOMESCO luôn chấp hành tốt các quy 
định pháp luật về thuế, hải quan, đóng 
góp ngân sách đầy đủ và được Bộ tài 
chính nhiều năm liền khen thưởng.

Trách nhiệm đối với xã hội và cộng 
đồng luôn được DOMESCO đặc biệt 
quan tâm và luôn chia sẻ những khó 
khăn.

DOMESCO luôn quan tâm và tạo điều 
kiện tốt nhất trong công tác cũng như 
các hoạt động đoàn thể cho Công đoàn 
viên, người lao động.

BỘ CÔNG AN UBND ĐỒNG THÁP UBND ĐỒNG THÁP

DOMESCO đã thực hiện tốt đảm bảo an 
ninh chính trị nội bộ, đảm bảo môi 
trường làm việc lành mạnh.

DOMESCO luôn thực hiện tốt nghĩa vụ 
chăm lo sức khỏe cho CB-CNV, người 
dân tại Đồng Tháp.

DOMESCO luôn là một trong những 
doanh nghiệp dẫn đầu phong trào thi 
đua yêu nước, đóng góp vào sự phát 
triển kinh tế, xã hội của của Tỉnh. 

VietnamReport và Vietnamnet

Giải thưởng được đánh giá, xếp hạng 
dựa trên 3 êu chí chính: (1) Năng lực 
tài chính; (2) Uy n truyền thông được; 
(3) Khảo sát dược sỹ làm việc tại các 
hiệu thuốc, các chuyên gia trong ngành 
và Khảo sát doanh nghiệp về quy mô 
vốn, thị trường, lao động, tốc độ tăng 
trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch 
hoạt động trong năm 2019…

TOP
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Trạm Vật tư Sửa chữa Thiết Bị 
Ngành Y Tế được thành lập

Công ty xây dựng hệ thống 
nhà xưởng ên ến, Non-
betalactam đạt chuẩn GMP 
ASEAN

Công ty vinh dự nhận được 
chứng chỉ hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001:2000 và 
là công ty ên phong đưa 
thuốc sản xuất trong nước vào 
thị trường xuất khẩu.

Chính thức chuyển thành 
Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Y tế DOMESCO

Cổ phiếu DOMESCO chính thức 
được niêm yết trên sàn giao dịch tại 
Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM 
với mã giao dịch là DMC

DMC (Hose)

DOMESCO là đơn vị ên phong 
trong việc triển khai đánh giá 
tương đương sinh học cho các 
sản phẩm do Công ty sản xuất

DOMESCO có cổ động chiến lược là 
tập đoàn Dược phẩm số một tại Chi 
Lê và khu vực Nam Mỹ. CFR 
Interna onal Spa – Chi Lê đã đồng 
hành cùng DOMESCO trong việc 
phát triển sản xuất, nghiên cứu phát 
triển sản phẩm, chuyển giao công 
nghệ sản xuất ên ến, niêm yết có 
hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư tốt 
nhất do Vietstock tổ chức khảo sát.

Vốn điều lệ của Công ty được 
tăng lên 1,5 lần thành 
267.137.970.000 đồng, Công ty 
đã ến hành nâng cấp, cải tạo 
và tăng công suất cho 2 nhà 
máy Non – Betalactam và nhà 
máy Cephalosporin. Mở rộng 
thị trường xuất khẩu, trong 
năm 2014 Công ty đã xuất khẩu 
sang một số thị trường mới của 
Nam Mỹ.

Cổ đông chiến lược CFR 
Interna onal Spa – Chi Lê tham 
gia tư vấn trong lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh, quản lý hệ 
thống chuỗi cung ứng, khắc 
phục sự quá tải trong sản xuất, 
năng suất lao động tăng cao và 
thu nhập của người lao động 
được cải thiện.

Vốn điều lệ của Công ty được tăng 
thêm 30% # 347.274.650.000 đồng. 
CFR Interna onal Spa – Chi Lê 
chuyển giao về Abbo  laboratories 
(Chi le) Holco SPA; thực hiện quản 
lý kinh doanh qua hệ thống DMS 
One.

Hợp tác với nhà đầu tư chiến 
lược Abbo  laboratories (Chi 
le) Holco SPA, Tập đoàn Abbo  
đã và đang hợp tác, hỗ trợ 
DOMESCO gia tăng năng lực 
cạnh tranh bằng hệ thống quản 
trị sản xuất theo êu chuẩn 
quốc tế, tối ưu hoá giá thành 
sản phẩm, nâng cao trình độ 
nhân lực cấp quản lý.

DOMESCO vinh dự được chứng 
nhận là “Doanh nghiệp bền 
vững” và “Doanh nghiệp có lợi 
nhuận tốt nhất”, DOMESCO có 
mặt trong danh sách 27 doanh 
nghiệp Việt Nam được vinh 
danh “Doanh nghiệp có môi 
trường làm việc tốt nhất tại 
Châu Á 2018 - Best Companies 
to Work for in Asia 2018”.

Đổi tên thành 
Công ty Vật tư Y tế

Đổi tên thành 
Công ty Dịch vụ và Cung ứng Vật tư 
Y tế

Công ty DOMESCO
Đổi tên thành Công ty đổi tên thành Công ty 

Xuất Nhập Khẩu Y tế Đồng 
Tháp (DOMESCO)

Công ty bổ sung chức năng 
sản xuất dược phẩm, Công ty 
ứng dụng công nghệ ên ến 
vào sản xuất cung cấp tân 
dược chất lượng cho thị 
trường nội địa

1980

2011

2014 2015 2017

2010 2004 2000

1985 1987 1992 19931989

2006 2001

2016 2018
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Bằng khát vọng ên phong cùng với chiến lược đầu tư – phát 
triển bền vững, DOMESCO phấn đấu trở thành Công ty dược 
hàng đầu Việt Nam và trong khu vực góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc 
sống cộng đồng:

 Cung cấp những sản phẩm chất lượng 
và có uy n mang lại hiệu quả tối ưu 
cho sức khỏe con người.

 Góp phần nâng cao chất lượng cuộc 
sống từ đó đóng góp vào công cuộc 
bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng 
đồng.

 Phát triển hoạt động kinh doanh gắn 
liền với việc mang lại lợi ích lâu dài 
người lao động và an sinh xã hội.

Đó là định hướng và cam kết của chúng tôi, Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO liên tục phấn đấu trong việc 
nghiên cứu phát triển và sản xuất ra những sản phẩm chất 
lượng cao, an toàn, hiệu quả trong điều trị, góp phần mang 
đến cho cộng đồng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

 Tuân thủ pháp luật, êu chuẩn, 
chính sách chất lượng và đạo 
đức kinh doanh.

 Lấy nh thần trách nhiệm, sự 
đoàn kết, đề cao nh công 
bằng và tôn trọng cam kết làm 
nền tảng xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp.

 Đổi mới không ngừng là nền 
tảng của sự phát triển.

 An toàn trong mọi hoạt động là 
sự cam kết của Công ty với 
cộng đồng và xã hội.

VƯƠN XA CÙNG CHẤT LƯỢNG 
Báo cáo thường niên 2018 
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QUỐC GIA

TRÊN THẾ GIỚI

XUẤT KHẨU HƠN SẢN PHẨM120 
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HÀ NỘI

THÁI NGUYÊN

HẢI DƯƠNG

VINH

ĐÀ NẴNG

TÂY NGUYÊN
MIỀN ĐÔNG

ĐỒNG THÁP

CẦN THƠ

TP.HỒ CHÍ MINH
AN GIANG

CÀ MAU

30 năm phấn đấu để mở rộng thị trường đã mang lại thành quả đáng tự hào với hàng loạt các con số khẳng định 
sự đầu tư đúng đắn của DOMESCO với quyết tâm trở thành nhà sản xuất Việt Nam có hệ thống phân phối đạt 
chuẩn quốc tế:

- Hơn 20,000 khách hàng trực ếp bao gồm: nhà thuốc,chuỗi nhà thuốc, quầy thuốc, các công ty dược, nhà bán sỉ .
- Trên 650 Bệnh viện, hệ thống phòng khám đa khoa, trung tâm y tế, trạm y tế.
- Hơn 120 sản phẩm được đăng ký và xuất khẩu ra 12 nước trên thế giới…
Chuỗi giá trị: ISO-GPSs (GMP-GSP-GLP-GDP-GPP) đã khẳng định chất lượng đồng bộ của các sản phẩm DOMESCO 
từ khâu sản xuất đến khách hàng cuối cùng.

- Hơn 350 sản phẩm chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực trị liệu chủ yếu.

Thật tự hào khi đi đến bất cứ tỉnh thành nào đều thấy sản phẩm của DOMESCO đặt trên những kệ 
thuốc ngay cả tại những nơi xa xôi tận tuyến đầu của tổ quốc. Màu áo xanh DOMESCO cùng bài hát 
“TỰ HÀO DOMESCO” , “DOMESCO MÀU XANH CUỘC SỐNG” là niềm tự hào của mỗi thành viên của 
Công ty, giúp tập thể DOMESCO luôn nỗ lực không ngừng để vượt qua mọi khó khăn thách thức của thị 
trường, quyết tâm bảo vệ vị trí dẫn đầu trong ngành Dược Việt Nam.



Với chiến lược tăng độ phủ, hệ 
thống kho và phương ện vận 
chuyển được đầu tư nâng cấp 
nhằm đạt chuẩn từ kho trung tâm 
đến kho của từng chi nhánh và 
đến từng khách hàng. Hệ thống 

Đội ngũ nhân sự được đào tạo 
chuyên môn, nghiệp vụ, dịch vụ 
khách hàng hoàn chỉnh để đảm 
bảo điều kiện bảo quản đúng cho 
yêu cầu của từng sản phẩm và sự 
hài lòng của khách hàng cho các 
dịch vụ được cung cấp bởi 
DOMESCO. 

Hoạt động đào tạo được chú trọng 
với hơn 50 khóa huấn luyện về sản 
phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm 
sóc khách hàng, tâm lý khách hàng 
được đào tạo bởi các tổ chức uy n 
trong nước và ban cố vấn của Cổ 
đông chiến lược Abbo .

phân phối được quản lý trực tuyến 
có theo dõi bằng hệ thống camera, 
GPS nhằm đảm bảo sự tuân thủ 
trong hoạt động phân phối từ nhà 
máy đến tay người sử dụng cuối 
cùng.

Hệ thống phân phối hiện đại đúng chuẩn GDP quốc tế, 
quản lý trực tuyến bằng phần mềm PERP
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OTIF:  99% NHỜ VÀO ỨNG DỤNG DMS ONE 

- : để phân ch định hướng chiến lược của công ty.Dễ dàng trích xuất số liệu

DOMESCO là một trong những doanh nghiệp dược ên phong ứng dụng 
công nghệ hiện đại trong quản lý bán hàng, hệ thống quản lý bán hàng (DMS 
ONE) được DOMESCO triển khai từ năm 2016 đến nay 100% nhân viên bán 
hàng, nhân viên logis c và tài chính của DOMESCO được trang bị máy nh 
bản đã mang lại hiệu quả ch cực cho việc quản trị bán hàng. Các điểm nổi 
bật mà hệ thống này mang lại trong năm 2018:

- : với các chỉ êu được lượng hóa trên hệ thống giúp đo lường 
được hiệu quả làm việc của nhân viên và toàn bộ chi nhánh trên toàn hệ 
thống phân phối.

Quản lý KPIs

HIỆU QUẢ BP&A NHỜ VÀO CÔNG CỤ BI 

- : việc ch hợp chức năng chăm sóc 
khách hàng trên hệ thống giúp công ty đánh giá được độ hài lòng của khách 
hàng từ đó có chiến lược ếp cận phù hợp.

Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng

-  các đơn hàng được được xử lý tự động chuyển 
trực ếp về hệ thống giúp đáp ứng đơn hàng thành công lên >99%.
Quản lý đơn hàng hiệu quả:

Việc ch hợp công cụ  online giúp công ty quản lý dữ 
liệu đa chiều hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ phân ch hiệu quả kinh doanh diễn 
ra nhanh chóng kịp thời và ện lợi. Tiết kiệm 100% thời gian cho giai đoạn 
chuẩn bị cơ sở dữ liệu bán hàng giúp Ban Giám đốc xem các báo cáo chỉ 
thông qua “CLICK”.

“Business Intelligence”

TRIỂN KHAI DỰ ÁN PERP 
Quy mô dự án đầu tư hơn 10 tỷ đồng đầu tư vào hệ thống quản lý sản xuất, 
kinh doanh trên nền tảng Oracle nhằm tự động hoá và cấu trúc toàn bộ quy 
trình sản xuất kinh doanh theo một hệ thống tập trung và thống nhất minh 
bạch, chính xác và hiệu quả.

Phần mềm hỗ trợ vào quản trị và ch hợp đồng bộ dữ liệu trên 6 phân hệ, 
bao gồm: quản trị hệ thống nhân sự, bán hàng, mua hàng, kho, sản xuất, kế 
toán tài chính.
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Thuốc trị bệnh không phải chỉ là một sản phẩm thông 
thường do đó để đảm bảo thuốc có thể đem lại hiệu 
quả điều trị cao nhất, việc lựa chọn tá dược cũng là một 
nghê thuật. Bởi vì: tá dược chính là người dẫn đường 

Đối với các sản phẩm điều trị và chăm sóc sức khỏe con 
người, nguyên liệu là yếu tố quan trọng nhất quyết 
định hiệu quả điều trị. Ngoài ra quá trình thẩm định 
nhà cung cấp nguyên liệu cũng góp phần khẳng định 
chất lượng của nguyên liệu đầu vào. DOMESCO khẳng 
định chất lượng vượt trôi và cam kết “Vì chất lượng 
cuộc sống”, tôn trọng sức khỏe của người dân Việt 
Nam thông qua việc sử dụng những nguồn nguyên liệu 
từ các nước ên ến như : Anh , Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Hà 
Lan, Tây Ban Nha, Italia ….

n cậy giúp cho thuốc có thể khuếch tán và dẫn truyền 
trong cơ thể đúng nơi, đúng thời điểm nhằm đảm bảo 
hàm hượng thuốc duy trì trong cơ thể một cách phù 
hợp nhất đảm bảo hiệu quả điều trị tối đa, giúp ết 
kiệm chi phí cho người sử dụng. Tá dược có nhiều loại 
khác nhau và có nhiều tác dụng khác nhau giúp nhà sản 
xuất bào chế ra các sản phẩm đúng yêu cầu điều trị: tác 
dụng kéo dài cho các bệnh m mạch, đái tháo đường 
nhằm duy trì nồng độ thuốc ổn định trong máu giúp 
người sử dụng không phải sử dụng nhiều lần trong 
ngày, tá dược bao tan ở ruột để tránh vị ảnh hưởng đến 
hiệu quả của thuốc khi thông qua dạ dày, tá dược màu, 
mùi, vị giúp cho các sản phẩm thuốc trẻ em trở nên 
ngọt ngào giúp bé dễ dàng chấp nhận điều trị…

Stt Nguyên liệu Tiêu chuẩn  Quốc gia  

1 Acarbose  EP current Germany 

2 Alverin Citrate EP current Italy 

3 Amoxicilline Trihydrat  EP/USP/BP current Spain 

4 Betahistine EP current Spain 

5 Bisoprolol Fumarat EP current Germany 
6 Bisoprolol Fumarate EP current Spain 
7 Calcitriol EP current/USP current Switzerland 

8 Cefadroxil Monohydrat EP/USP/BP current  Spain/Italy 

9 Cefalexin Mono  EP current/ In House Spain 

10 Choline L-Bitartrate USP current Spain 

11 Clavuclanat Potassium (Syloid 1:1)  EP current/ In House Slovenia/Italy 

12 Clavulanate Potassium With Avicel 1:1 EP current/ In House Slovenia/Italy 

13 Clopidogrel Bisulfate USP current Poland 

14 Coenzym Q.10 EP current/SP current Switzerland  

15 Colchicine USP current Italy 

16 Collagen Inhouse Norway 

17 D Alpha Tocopheryl Acetat EP current/USP current USA/Germany 

18 Dextrose Anhydrous EP current/USP current France 

19 Dibencozide  Inhouse Spain 

20 Dl- Alpha- Tocopheryl Acetat  EP current/USP current Germany 

21 Dry Vitamin A - Palmitate 500 EP current/USP current Denmark 

22 Eprazinone Dihcl/ Hcl JPC2002 Japan 

23 Extrait Mou Ha Grindelia  Inhouse France 

24 Ferrous Fumarate USP current Hungary 

25 Ferrous Fumarate Powder  USP current USA 

26 Folic Acid EP current/USP current Switzerland  

27 Glucose Monohydrat  EP current/USP current France 

28 Heptaminol Hcl EP current France 

29 Hydrochlorothiazide  EP current Poland. 

30 Hyoscin-N-Butylbromid EP current/USP current Switzerland 

31 Ibuprofen 38 EP current/USP current USA 

32 Ibuprofen 50 EP current/USP current USA 

33 Indapamide EP current Italy 

34 Kalium Chlorid / Potassium Chlorid EP current/USP current Germany 

35 Lamin Se 2000 (Selenium) Inhouse Canada 

36 L-Cystin EP current France 

37 Losartan Potassium  USP current Argentina 

38 Lucarotin-30sun (Betacaroten) EP current/USP current Germany 

39 Nifuroxazide EP current Spain 

40 Nitroglycerin Sr Pellets Inhouse VSwitzerland 

41 Omega 3 Inhouse Iceland 

42 Paracetamol  EP current/USP current USA 

43 PHENYLEPHRIN Hcl EP current/USP current Germany 

44 Povidone Ioddine  EP current/USP current USA 

45 Riboflavine (Vitamine B2) EP current/USP current Korea/Germany 

46 Sodium Benzoate Powder EP current USA 

47 SODIUM CHLORIDE EP current/BP current New Zealand 

48 SORBITOL (NEOSORB P20/60)  EP current/USP current France 
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Stt Nguyên liệu Tiêu chuẩn  Quốc gia  

49 SULTAMICILLINE TOSILAT  EP current Turkey 

50 THIAMIN HCl  EP current/USP current Germany 

51 TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE  EP current/BP current Austria 

52 URSODEOXYCHOLIC ACID EP current Italy 

53 URSODIOL  EP current Italy 

54 VITAMIN A PALMITATE  EP current/USP current Germany 

55 VITAMIN A PALMITATE  EP current/USP current Switzerland 

56 VITAMIN B5  EP current/USP current United Kingdom 

57 VITAMIN D3 1MILL/G EP current/USP current Germany/Switzerland 

58 ZINC GLUCONATE POWDER USP current USA 

59 ACID BENZOIC In House The Netherlands 

60 ACID CITRIC ANHYDROUS EP/USP current Austria 

61 ACID STEARIC POWDER EP/USP current Germany 

62 ACID TARTARIC EP/USP current Italy 

63 AEROSIL USP/NF/EP/USP current Switzerland/Germany 

64 CALCIUM CARBONAT LIGHT POWDER EP current USA 

65 CHLORAMIN B In House The Czech Republic 

66 DEXTROSE MONOHYDRAT USP/EP current France 

67 DEXTROSE ANHYDROUS C USP/EP current France 

68 DICALCIUM PHOSPHAT ANHYDROUS USP current USA 

69 GELATIN 150BL In House Japan/South Korea 

70 GLUCIDEX 12 USP/EP current France 

71 GÔM XANTHAN USP/EP current Austria 

72 GUM ARABIC USP/EP current Germany 

73 EFFER SODA In House USA 

74 EUDRAGIT E100 EP current Germany 

75 EUDRAGIT L100 EP current Germany 

76 LACTOSE MONOHYDRAT/ GRANULAC 200 USP/EP current USA 

77 LACTOSE MONOHYDRAT/ GRANULAC 200 USP/EP current Germany 

78 LACTOSE MONOHYDRAT/ PHARMATOSE 200M USP/EP current The Netherlands 

79 LACTOSE ANHYDROUS/ DURALAC H USP/EP current USA 

80 LACTOSE ANHYDROUS/ SUPERTAB 21AN/ 
PHARMATOSE 

USP/EP current GERMANY  

81 LECITHIN USP/EP current USA 

82 STEROTEX K NF USP/EP current France 

83 LUDIPRESS LCE USP/EP current Germany 

84 HP 55/HPMC-P/HYDROXYPROPYL 
USP/EP current Japan 

85  METHYLCELLULOSE PHTHALATE 

86 KLEPTOSE/ BETACYCLO DEXTRIN USP/EP current France 

87 KOLLIDON CL USP/EP current Germany 

88 KOLLIDON 30 USP/EP current Germany 

89 PHARMACOAT HPMC 606 USP/EP current Japan 

90 PHARMACOAT HPMC 615 USP/EP current Japan 

91 MANNITOL/ MANNOGEM POWDERED USP/EP current USA 

92 MANNITOL 60/ PEARLITOL 160C USP/EP current France 

Stt Nguyên liệu Tiêu chuẩn  Quốc gia  

93 MÀU BRILLIAN BLUE LAKE/ FD & C BLUE NO1 
ALUM LAKE 

In House USA 

94 CONALAKE BRILLIAN BLUE In House Spain 

95 FD& C RED NO3 POWDER In House USA 

96 FD&C BLUE NO1 POWER In House USA 

97 PATENT BLUE In House United Kingdom 

98 QUINOLINE YELLOW E104 In House USA 

99 QUINOLINE YELLOW LAKE, CODE: 11002 In House England 

100 SICOVIT BROWN In House England 

101 SICOVIT RED In House England 

102 SUNSET YELLOW In House USA 

103 TARTRAZIN In House USA 

104 TARTRAZIN LAKE In House USA 

105 
METHOCEL E15 PREMIUM LV HYDROXYPROPYL 
METHYLCELLULOSE 

USP/EP current USA 

106 METHOCEL E6 PREMIUM LV USP/EP current USA 

107 
METHOCEL K100 PREMIUM LVCR 
HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE 

USP/EP current USA 

108 METHOCEL K100M PREMIUM CR USP/EP current USA 

109 BENECEL K100M PREMIUM CR USP/EP current Belgium 

110 
Metolose 90SH-100,000SR-(tương đương 
METHOCEL K100M PREMIUM CR) 

USP/EP current Japan 

111 METHOCEL K4M PREMIUM CR USP/EP current USA 

112 METHOCEL K4M PREMIUM CR USP/EP current Japan 

113 METHOCEL K4M PREMIUM CR USP/EP current Belgium 

114  ORANGE FLAVOURING, POWDER In House France 

115 VANILLIN In House France 

116 
NATURAL MINT FLAVOURING SPRAY DRIED 
POWDER 

In House France 

117 PINEAPPLE FLAVOURING WA In House France 

118 LIPOXOL 6000 MED FLAKES USP/EP current Germany 

119 PEG 6000 FLAKES EP USP/EP current Belgium 

120 LIPOXOL 6000 MED USP/EP current Germany 

121 KOLLIDON 30 USP/EP current USA/Germany 

122 BC SIMETHICONE ANTIFOAM C100F USP current United Kingdom 

123 SODIUM BICARBONAT USP current USA 

124 SODIUM STARCH GLYCOLATE USP/EP current France 

125 SODIUM STEARYS FUMARATE USP/EP current Spain/USA 

126 STARCH 1500 USP/EP current USA/France 

127 SORBITOL/ POLYSORB 85/70/00 USP/EP current France 

128 SORBITOL SPECIAL USP/EP current USA 

129 POTATO STARCH USP/EP current France 

130 AMIDON DE MAIS USP/EP current France 

131 AMIDON DE BLE/ WHEAT STARCH USP/EP current France 

132 TITANIUM DIOXID USP/EP current Canada/CZECH REPUBLIC 
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VĂN PHÒNG TRỤ SỞ CHÍNH
Số 66, Quốc lộ 30, phường 
Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp

Số 37, đường Thành Thái, quận 10, TP. 
HCM. Văn phòng Đại diện TP. Hồ Chí Minh 
là nơi làm việc chính của Ban Điều hành, 
Khối Kinh doanh, Khối Tài chính và Kế 
toán.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 

HỆ THỐNG KINH DOANH 
12 Chi nhánh bán hàng 
trên toàn quốc. HỆ THỐNG SẢN XUẤT

Hệ thống 5 Nhà máy sản xuất, 
Trung tâm kiểm nghiệm, 
Trung tâm nghiên cứu và 
phát triển, 2 Tổng kho.

CỤM CÔNG NGHIỆP DƯỢC 
KỸ THUẬT CAO DOMESCO 
tại Cụm Công nghiệp Cần Lố.

1

2
3

4

5
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Địa điểm: Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp.
Thông n

NHÀ MÁY NON BETALACTAM

- Sản xuất 7 dạng bào chế: viên nén, viên 
bao phim, viên bao đường, viên nang 
cứng, viên nang mềm, viên sủi, thuốc gói.
- Nhà máy đạt êu chuẩn GMP - WHO, nhà 
máy xây dựng năm 2002.
Công suất: 1.500 triệu đơn vị/năm

Địa điểm: Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp.
Thông n
- Sản xuất 4 dạng bào chế: viên nén, viên 
bao phim,  viên nang cứng, thuốc gói.
- Nhà máy đạt êu chuẩn GMP - WHO, nhà 
máy xây dựng năm 2004.

NHÀ MÁY CEPHALOSPORIN

Công suất:  500 triệu đơn vị/năm

Công suất:  500 triệu đơn vị/năm

NHÀ MÁY PENICILLIN

- Nhà máy đạt êu chuẩn GMP - WHO, nhà 
máy xây dựng năm 2005.

Thông n

Địa điểm: Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp.

- Sản xuất 4 dạng bào chế: viên nén, viên 
bao phim,  viên nang cứng, thuốc gói.

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH

- Sản xuất 4 dạng bào chế thuốc từ dược 
liệu: viên nén, viên bao phim,  viên nang 
cứng, thuốc gói.

NHÀ MÁY DƯỢC LIỆU

Thông n

- Đ .ạt êu chuẩn GMP - WHO năm 2011
Công suất:  

+ .130 tấn chế phẩm dược liệu/năm

- .Sản xuất chế phẩm dược liệu

+ .500 triệu đơn vị/năm

Địa điểm: Cụm Công nghiệp Cần Lố, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Công suất: 450 triệu đơn vị/năm

Địa điểm: Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp.

- Nhà máy đạt êu chuẩn GMP Thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe 3/2019.

Thông n
- Sản xuất 6 dạng bào chế: viên nén, viên 
bao phim, viên nang cứng, viên nang 
mềm, thuốc gói, dạng khác.

NHÀ MÁY THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

- Nhà máy đạt êu chuẩn An toàn vệ sinh 
thực phẩm năm 2013.

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM (QC, QA) 

Công suất: Đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm 
của các nhà máy sản xuất, 0 000 mẫu 
kiểm nghiệm/năm

3 .
.

- Đáp ứng yêu cầu quy định GLP và ISO/IEC 
17025.

Địa điểm: Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp.
Thông n

- Thiết bị được đầu tư đầy đủ và hiện đại,
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
(RD)

& 

Địa điểm: Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư 
hoàn chỉnh, đầy đủ đáp ứng yêu cầu 
nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, 
nghiên cứu cải ến liên tục trong hoạt 
động sản xuất của Công ty.

Thông n

- Bảo quản nguyên liệu và thành phẩm cho 
các nhà máy sản xuất.

Địa điểm: Cụm Công nghiệp Cần Lố, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- .Đạt êu chuẩn GSP năm 2008

Thông n

TỔNG KHO CẦN LỐ

Công suất:   Sức chứa 3.500 pallet.

- Hệ thống phần mềm điều khiển thiết bị, 
thu nhận dữ liệu, quản lý dữ liệu, nh toán 
xử lý kết quả, xuất báo cáo tuân thủ hoàn 
toàn nh toàn vẹn dữ liệu, tuân thủ các 
qui định của PIC/S-GMP, FDA CFR 21 part 
11 về tài liệu điện tử và chữ ký điện tử.
- Cho phép kết nối, điều khiển và thu nhận 
dữ liệu từ các thiết bị như: LC, GC, GCMS, 
FTIR, UV Vis, AAS, Cân phân ch…

HỆ THỐNG QUẢN LÝ D  LIỆU ĐIỆN TỬ 
LABSOLUTION CỦA TRUNG TÂM KIỂM 
NG

Ữ

HIỆM

- .Đạt chuẩn PIC/S theo FDA CFR 21 part 11

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH

TỔNG KHO TÂN TẠO
Địa điểm: Khu Công nghiệp Tân Tạo, 
TP.HCM
Thông n
- Bảo quản hàng hóa cho hoạt động kinh 
doanh
- Đạt êu chuẩn GSP năm 2008.
Công suất:  Sức chứa 3.500 pallet

Địa điểm: .Cụm  Công nghiệp Cần Lố, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Trên khu đất đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh vào năm 2011, bao gồm Nhà máy xử lý 
nước thải tập trung công suất 600m /ngày đêm. Tổng vốn đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khoảng 48 tỷ 
đồng.

³

CỤM CÔNG NGHIỆP DƯỢC KỸ THUẬT CAO DOMESCO TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP CẦN LỐ

- Diện ch khu đất 111.320 m , đã xây dựng và sử dụng 66.683m , diện ch đất dự trữ đầu tư phát triển 
44.637m

² ²
².

- Cụm Công nghiệp được đầu tư theo định hướng đầu tư phát triển của Công ty và định hướng của Nhà nước 
đến năm 2030 phải di dời các nhà máy sản xuất vào các khu hoặc cụm công nghiệp. Vị trí khu đất cặp Quốc lộ 
30 và gần đường dẫn lên Cầu Cao Lãnh nên rất thuận lợi về giao thông.



Là một phần trong chuỗi dự án BoEx được thực hiện từ năm 2018 dưới sự tư vấn và hỗ trợ 
từ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm của Abbo  trên các lĩnh vực: sản xuất, quản lý 
chất lượng và kỹ thuật.

Dự án M&P bắt đầu triển khai vào cuối 2018 và có phương pháp ếp cận hoàn toàn mới và 
được đánh giá cao và dự kiến mang lại hiệu quả hoàn toàn ch cực thông qua 3 lĩnh vực 
chính trong sản xuất.
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(Opera on System)

QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Giám sát vận hành trang thiết bị để tối đa 
hóa và giảm hao hụt nguồn lực: nguyên 
liệu, công lao động, giờ vận hành của máy 
và các chi phí khác trong sản xuất…

HỆ THỐNG SẢN XUẤT 

Quản lý quy trình sản xuất theo mục êu 
kế hoạch, tập trung chủ yếu vào việc đánh 
giá hiệu quả quản lý quy trình, tổ chức hệ 
thống, công suất thiết kế và khả năng cải 

ến liên tục ….

(Manufacturing Infrastructure)

 (Mindset & Behavior)
TƯ DUY VÀ ỨNG XỬ TRONG SẢN XUẤT

Thay đổi từ tư duy người sản xuất, kỹ 
năng, tư duy cải ến, tư duy về hiệu quả 
trong sản xuất…

M&B

OS

MI

DỰ ÁN CIP 

Dự án được phát triển từ cuối năm 2017 
và năm 2018 là năm gặt hái được thành 
quả và chi phí sản xuất ết kiệm được thể 
hiện được qua hiệu quả giảm giá thành 
nhiều tỷ đồng và góp phần vào việc giúp 
DOMESCO ứng phó được nh hình tăng 
giá nguyên phụ liệu đầu vào và giá nhân 
công tăng do ảnh hưởng vào các khoản 
bảo hiểm bắt buộc của chính phủ áp dụng 
trong năm. 

Với thành quả hơn 600 kaizen được phát 
triển hàng năm ngoài việc hiệu quả được 
về mặt chi phí còn hiệu quả được về thời 
gian và giúp hệ thống vận hành được linh 
hoạt hơn.

KAIZEN

THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN M&P VÀ CIP
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Niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Hồ Chí Minh (Hose) vào năm 2006

MÃ CHỨNG KHOÁN TRÊN HOSE

DMC

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Thông n liên lạc: Ban Quan hệ nhà đầu tư – Bộ phận Tài chính & đầu tư 

Trụ sở chính: 66 Quốc Lộ 30 – Phường Mỹ Phú  - TP Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp – Việt Nam.

Vốn thực góp của cổ đông    347,274,650,000 VND

Đơn vị kiểm toán độc lập     Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành    34,727,465 cổ phần

Tổng khối lượng cổ phần đã phát hành và niêm yết  34,727,465 cổ phần 

Vốn điều lệ đăng ký     347,274,650,000 VND

Số lượng cổ phiếu quỹ      0 cổ phần

Loại cổ phần: phổ thông Mệnh giá   10.000 VND

Giá trị vốn hóa trên thị trường    2,493,458,607,500  VND

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO

Điện thoai: (+84.277) 3.852.278 | (+84.277) 3.859.370

Website: www.domesco.com

Email: domesco@domesco.com | vpcty@domesco.com
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STT Cổ đông Sở hữu 

(cổ phiếu) 

Tỷ lệ 

1 Cổ đông lớn (>5%) 30.004.267 86.40% 

1.1 Trong nước  12.054.467 34.71% 

1.2 Nước ngoài 17.949.800 51.69% 

2 Cổ đông khác (<5%)        4.723.198  13,60% 

2.1 Trong nước    

2.2 Nước ngoài   

 Tổng cộng  34.727.465 100% 

 Trong nước    

 Nước ngoài   
 

STT Cổ đông Quốc gia 
Sở hữu 

(cổ phiếu) 
tỷ lệ 

1 
Tổng công ty đầu tư và kinh 
doanh vốn Nhà Nước (SCIC) Việt Nam 12,054,467 34.71% 

2 
Abbott Laboratories (Chile) 
Holdco SPA 

Chi Lê 17,949,800 51.69% 

 

THỐNG KÊ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 
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17,949,800cổ phiếu12,054,467cổ phiếu

34,71% 51,69%

BIẾN ĐỘNG GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA DOMESCO 
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BAN KIỂM SOÁT

KHỐI CÔNG NGHIỆP KHỐI HỖ TRỢ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PT KHỐI TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI KINH DOANH

GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN
TRƯỞNG

P. CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

PHÒNG
KẾ TOÁN

P. TÀI CHIÍNH
ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC
PHÁT TRIỂN

KINH DOANH

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

NỘI ĐỊA

P. CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG

P. KINH DOANH
QUỐC TẾ

HỆ THỐNG
CHI NHÁNH

PHÒNG
MARKETING

P. KINH DOANH
NỘI ĐỊA

P. PHÁT TRIỂN
KINH DOANH

GIÁM ĐỐC
CHUỖI 

CUNG ỨNG

PHÒNG
ĐÀO TẠO

TỔNG
KHO

PHÒNG
XUẤT NHẬP KHẨU

P. PHÁP CHẾ
& KTNB

P. KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT

VĂN
PHÒNG

PHÒNG
MUA SẮM

PHÒNG
NHÂN SỰ

PHÒNG
NGUYÊN PHỤ LIỆU

GIÁM ĐỐC
HỆ THỐNG 

CHẤT LƯỢNG

GIÁM ĐỐC
HỆ THỐNG
SẢN XUẤT

PHÒNG 
KỸ THUẬT

NHÀ MÁY
DƯỢC LIỆU

NHÀ MÁY
TPCN

P. ĐĂNG KÝ
SẢN PHẨM

P. AN TOÀN
SK-MT&CL

NHÀ MÁY
NON

P. KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG

NHÀ MÁY
PENI

P. ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG

NHÀ MÁY
CEPHA

P. NGHIÊN CỨU
& PHÁT TRIỂN
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Văn Hóa  Thành viên HĐQT √       

Douglas Kuo   Thành viên HĐQT    √   

Thành viên   Chức vụ  Thành viên Thành viên   Thường trực     
      HĐQT    HĐQT                  HĐQT
      điều hành không điều hành

Lê Đình Bửu Trí  Chủ tịch HĐQT    √   √   

Lương Thị Hương Giang Phó Chủ tịch HĐQT √      √   

Peter Huang   Thành viên HĐQT    √    

Huỳnh Trung Chánh    Thành viên HĐQT    √    

Lee Yoon Kiem  Thành viên HĐQT    √    

Yap Khin Choy    Kiểm soát viên

Samuel Timothy Nance  Kiểm soát viên

Servane Gorgiard   Kiểm soát viên

Thành viên    Chức vụ

Nguyễn Phi Thức   Trưởng ban Kiểm soát

Phan Thế Thành   Kiểm soát viên

Thành viên    Chức vụ

Nguyễn Duy Tùng   Giám đốc Tài chính

Nguyễn Văn Hóa   Phó Tổng Giám đốc

Phạm Ngọc Tuyền   Kế toán trưởng

Lương Thị Hương Giang  Tổng Giám đốc

Thành viên    Chức vụ

1

2

3

4

5

7

6

1

2

3

4

5

1

2

1

3

Ghi chú: Theo danh sách cập nhật ngày 12/01/2018 
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Ông  DOUGLAS KUO 
Thành viên Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   Thạc sĩ Quản lý (Đại học Bruxelle  - Bỉ)
Trình độ chuyên môn:  Dược sĩ (Trường Đại học Y Dược Tp. HCM)

* 08/2007  4/2014:  Trưởng Văn phòng Đại diện - VPĐD Sinensix & Co.

* 12/1/2018- nay   Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

* 05/2014- nay :   Tổng giám đốc Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

Năm sinh: 1967   Quốc tịch: Việt Nam

Quá trình công tác: 
* 09/1992 11/1997  Giám đốc Sale & Marke ng- VPĐD Công ty Tư vấn 

Sandoz Thụy sĩ
* 12/1997  03/2004 Tổng Giám đốc - VPĐD Biochemie GmbH Áo
* 09/2004  10/2005 Phó trưởng Văn phòng Đại diện - VPĐD Công ty 

Thương mại & Chuyển giao công nghệ BVI
* 04/2006  05/2006 Phó trưởng Văn phòng Đại diện Pharmascience Inc.
* 07/2006  07/2007 Trưởng Văn phòng Đại diện Chemo Iberica S.A Tây 

ban Nha

* 11/01/2013- 11/01-2018 Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

* 2009- 2011   Chủ tịch và Giám đốc Đại diện- Nycomed Korea 
Co., Ltd. (Seoul, Hàn Quốc/Seoul, Korea)

* 1/2018- nay  Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Y Tế DOMESCO

Năm sinh: 1969  Quốc tịch: Canada
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác: 
* 2006- 2007  Giám đốc Phát triển Kinh doanh (Nhật Bản) và 

Chiến lược Doanh  nghiệp - Invida (Singapore)
* 2007- 2008  Giám đốc Boston Consul ng Group (Thượng Hải, 

Trung Quốc/ Shanghai, China)
* 2008-2009  Phó Chủ tịch, Bộ phận Châu Á Thái Bình Dương - 

Quản lý Tổng hợp và Chiến lược Nycomed 
Holdings (Asia Pacific) Pte Ltd, China/ Singapore 
(Thượng Hải, Trung Quốc)

* 2012- 07/2017  Chủ tịch Thái Lan và Giám đốc Điều hành- Takeda 
Thailand Co., Ltd.

* 08/2017- nay  Phó Chủ tịch Bộ Abbo  Laboratories Pte Ltd

* 4/2011- 4/2014  Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc – Công ty Cổ phần XNK Y Tế DOMESCO

Quá trình công tác: 

* 9/1989-  12/2003  Giám đốc - Công ty XNK Y tế Đồng Tháp 
(DOMESCO)

* 06/1985 - 9/1989  Phó giám đốc - Công ty Cung ứng Vật tư và Thiết bị 
Y tế Đồng Tháp ( ền thân của Công ty DOMESCO)

Năm sinh: 1947   Quốc tịch: Việt Nam

* 01/2004 - 3/2011  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc- Cty Cổ phần 
XNK Y Tế DOMESCO

Trình độ chuyên môn:  Dược sĩ

* 5/2014 – nay  Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần XNK Y Tế 
DOMESCO

*07/2013- 07/2017:  Giám đốc Tài chính Vùng – Abbo  Laboratories (Singapore)

*1/2018- nay:   Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần XNK Y Tế DOMESCO
*08/2017 – nay:   Giám đốc Tài Chính Khu vực- Abbo  Laboratories Pte Ltd

*01/2009- 01/2013  Giám đốc Quản trị và Tài chính – Abbo  Laboratories

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Thương mại và Quản trị

*08/2003 - 12/2008  Giám đốc Quản trị và Tài chính -Văn phòng đại diện ALSA 
Việt Nam

Năm sinh: 1964   Quốc tịch: Malaysia

* 07/1993 - 03/1995 Giám đốc Quản trị và Tài chính CS Metal Sdn Bhd 
Quá trình công tác: 

*04/1995 - 07/2003  Giám đốc Quản trị và Tài chính Abbo  Malaysia 

*1/2018- nay:   Chủ tịch HĐQT 
   Công ty Cổ phần XNK Y Tế DOMESCO

Năm sinh: 1970  Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ tài chính và Thương mại quốc tế
Quá trình công tác: 

   Manulife (Vietnam) Insurance Company
* 5/2006-5/2007:   General Director -  Manulife Fund Management 

(Vietnam) Insurance Company

*5/2001-5-2006:   Legal Manager 

*6/2017  - nay:   GĐ chi nhánh phía Nam  - Tổng Công ty đầu tư và 
kinh doanh Vốn Nhà Nước.

*1992- 2006  Phó phòng kế toán – Công ty Cổ phần XNK Y Tế 
DOMESCO

* 2006 – 2011  Giám đốc tài chính - Công ty Cổ phần XNK Y Tế 
DOMESCO

*2006 – 2009  Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I -Công ty Cổ phần 
XNK Y Tế DOMESCO

*2014- nay   Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III - Công ty Cổ phần 
XNK Y Tế DOMESCO

Năm sinh: 1967  Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán (Trường 

Đại học Thương mại Hà Nội)
Quá trình công tác: 

*2011-  nay   Phó Tổng Giám đốc Công ty - Công ty Cổ phần 
XNK Y Tế DOMESCO 
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Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản trị
Bà LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG 

Chủ Tịch Hội đồng Quản trị
Ông LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ 

Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông NGUYỄN VĂN HÓA

Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông HUỲNH TRUNG CHÁNH 

Bà LEE YOON KIEM 
Thành viênHội đồng Quản trị

Ông  PETER HUANG 
Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1969  Quốc tịch: Hoa kỳ/ USA

   (University of California at Berkeley, USA)
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quản trị kinh doanh 

* 2008-2010  Giám đốc quản lý- 3A Pharma Singapore Privte 
Ltd.

* 6/2010 – nay  Tổng giám đốc Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt 
Nam) 

Quá trình công tác: 

* 12/2016- nay  Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần XNK Y Tế 
DOMESCO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2018  
www.domesco.com



TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG
Nguồn: Báo cáo IQVIA

Nguồn: Báo cáo IQVIA

Bảng 01: Các chỉ êu kinh tế vĩ mô và chi êu cho sức khỏe Việt Nam

Theo số liệu phân ch của IQVIA năm 2018, 
giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam đạt 
3,8 tỷ USD với mức tăng trưởng bình quân là 
12,4%. Trong khi đó mức tăng trưởng về số 
lượng 9,1% với tổng số lượng êu thụ 2018 
đạt 55,3 tỷ đơn vị sản phẩm. Thực tế sự tăng 
trưởng của thị trường dược phẩm Việt Nam 
chủ yếu do thuốc đặc trị ngoại nhập có giá trị 
cao như là thuốc ung thư (kháng thể đơn 
dòng), thuốc kháng sinh êm thế hệ mới, 
thuốc m mạch do các công ty đa quốc gia 
đang chiếm lợi thế về bản quyền, …

Do chính sách về bảo vệ môi trường, các 
nước xuất khẩu nguyên liệu làm thuốc chủ 
động giảm sản lượng dẫn đến nh trạng 
cung ít hơn cầu làm cho giá nguyên liệu tăng 
đột biến. Chi phí đầu vào tăng cao ở nguyên 
liệu, bao bì và chi phí đầu vào khác.

Với mức chi êu thuốc/người/năm 142 
USD, Việt Nam hiện được xếp vào nhóm 
những nước có ngành dược mới nổi - 
Pharmerging với qui mô dân số hơn 96 triệu 
người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao 
do mức sống cải thiện, điều kiện ếp cận 
dịch vụ y tế được cải ến, thị trường dược 
phẩm Việt Nam hứa hẹn sẽ là “điểm nóng” 
trong khu vực.

  iệt Nam có tốc độ tăng trưởng 
GDP tốt so với các nước trong 
khu vực, bình quân 6.3% 
trong giai đoạn 2018 – 2021.

Biểu đồ 01: Giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam 2013 – 2018
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TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM



Báo cáo của

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN KINH DOANH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2018

THỰC HIỆN THEO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NHIỆM 
KỲ III (2014 – 2018) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỀ RA PHƯƠNG 
HƯỚNG THỰC HIỆN CHUNG CHO NĂM 2019:

TĂNG ĐỘ PHỦ: CỦNG CỐ THỊ PHẦN, PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG 
KÊNH PHÂN PHỐI. 

ĐA DẠNG HÓA VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM NÂNG CAO SỰ 
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU “DOMESCO”.

TỐI ƯU HÓA 
QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017 đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017 bằng 
ền mặt tối thiểu 20% trên vốn điều lệ, ếp theo Đại hội cổ đông thường niên ngày 

24/4/2018 đã thông qua cổ tức năm 2017 là 25% trên vốn điều lệ (bằng ền mặt), và công ty 
đã thực hiện tốt việc chi trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể là:

Tỷ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch 2018 là 25% trên vốn điều lệ dự kiến được trình Đại hội đồng 
cổ đông ngày 29/04/2019 và sẽ được thanh toán theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung Ngày chốt 
danh sách 

Ngày trả 
cổ tức 

Tỷ lệ 

Trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 28/12/2017 24/1/2018 15% bằng tiền mặt 
(1.500 đồng/ cổ phiếu) 

Trả cổ tức còn lại năm 2017  22/8/2018 31/8/2018 10% bằng tiền mặt 
(1.000 đồng/ cổ phiếu) 
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ĐÁNH GIÁ 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG 
NIÊN NĂM 2018

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM 
VIỆC AN TOÀN, ĐẢM BẢO SỨC 
KHỎE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ 
CỘNG ĐỒNG

ĐẨY MẠNH VIỆC PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 
T H Ô N G  Q UA  V I Ệ C  S Ả N  X UẤT 
NHƯỢNG QUYỀN VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ TỪ CÁC TẬP ĐOÀN 
DƯỢC PHẨM HÀNG ĐẦU TỪ MỸ, 
CANADA

Chỉ êu doanh thu thuần đạt 
94,4% và chỉ êu lợi nhuận sau 
thuế đạt 101,7% so với kế hoạch.

Đã chi trả cổ tức năm 2017 là 25% 
bằng ền mặt.

Ký hợp đồng kiểm toán ngày 
29/05/2018 với Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam để kiểm 
toán độc lập Báo cáo tài chính 
2018.

Trong ngành sản xuất Dược phẩm, việc phát 
triển liên tục danh mục sản phẩm là cực kỳ 
quan trọng để duy trì và liên tục tăng trưởng. 
Ngoài ra để đảm bảo nh cạnh tranh thì việc 
phát triển các sản phẩm mới và thời gian đưa 
ra thị trường cũng rất quan trọng trong thị 
trường Dược phẩm có gần 200 công ty sản 
xuất các sản phẩm generic. DOMESCO đã 
nghiên cứu, thảo luận và đặt vấn đề hợp tác 
phát triển với các Viện Nghiên cứu, Trường 
Đại học cũng như các công ty Dược Phẩm 
hàng đầu của thế giới, kết quả là đã ký được 
hợp đồng chuyển giao công nghệ với một 
công ty Dược phẩm generic hàng đầu của 
Canada, luôn dẫn đầu xu hướng phát triển 
các dòng sản phẩm mới, đặc trị tại Canada 
cho 2 giai đoạn sản xuất với gần 30 sản phẩm.

Bên cạnh đó, cổ đông chiến lược Abbo  cũng 
đã chuyển giao để sản xuất tại Việt Nam hơn 
20 sản phẩm và ếp tục thêm nhiều sản 
phẩm nữa trong những năm ếp theo.

Song song với hoạt động sản xuất kinh 
doanh, môi trường và sức khỏe của người 
lao động luôn được công ty quan tâm và 
thực hiện theo Hệ thống an toàn sức khỏe 
nghề nghiệp theo êu chuẩn ISO 45001: 
2018.

Thương hiệu DOMESCO với thông điệp 
“VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG” - được thị 
trường nhìn nhận là một trong những 
doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành dược.  
Công ty đã đạt được các giải thưởng uy n 
như: "Top 10 Doanh nghiệp Dược uy n 
2018" “Top 100 
doanh nghiệp bền vững Việt Nam”

, liên tục đạt danh hiệu 
 từ 

2016 đến 2018, “Nhà cung cấp Chất 
lượng Vàng 2018", “Giải thưởng Sao 
Vàng Đất Việt 2018”, 21 năm liên tục (từ 
1999 đến 2019) nhận được danh hiệu 
“Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Phân phối lợi nhuận năm 2017 
theo nghị quyết đại hội cổ đông 
thường niên ngày 24/4/2018.



TIỂU BAN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

TIỂU BAN NHÂN SỰ VÀ TIỂU BAN LƯƠNG THƯỞNG

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Nghiên cứu thị trường, đề xuất giải pháp phát triển hoạt động kinh 
doanh trong và ngoài nước.
- Đánh giá, phân ch, thẩm định hiệu quả của các dự án đầu tư, tham 
mưu chiến lược đầu tư ngắn, trung và dài hạn phù hợp.
- Tham mưu các chính sách về tài chính, ền tệ, các yếu tố rủi ro liên 
quan hoạt động tài chính của công ty.
* Phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia tập đoàn Abbo  đào tạo nguồn 
nhân lực chủ chốt, nâng cao hiệu suất hoạt động trong toàn công ty.

- Kiểm tra nh hình thực hiện nh tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các 
quy định của công ty trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính - 
kế toán, đầu tư… 

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Hỗ trợ công ty hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp thông qua 
công tác tư vấn pháp luật, tư vấn kiểm soát rủi ro hoạt động.

- Tư vấn các quy định của kiểm toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt 
Nam, đồng thời tạo được nh s n sàng cho hệ thống ERP mới phù hợp 
với chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS dự kiến áp dụng cho Việt Nam trong 
giai đoạn sắp tới.

ẵ

- Tư vấn hoàn thiện nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ 
Công ty phù hợp quy định mới để trình Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2019.

- Xây dựng lộ trình tăng thu nhập của người lao động. 

- Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

- Định biên nhân sự; xây dựng hệ thống KPI trong toàn công ty.

- Xây dựng đội ngũ nhân viên tài năng và các đào tạo phù hợp cho sự 
phát triển.

- Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, phân cấp phân quyền, phân định trách nhiệm 
cán bộ quản lý nhằm đảm bảo cơ chế quản trị hiệu quả, phù hợp thực 
tế hoạt động công ty.

- Đào tạo đội ngũ kế thừa.

- Kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về lao động, hợp đồng lao 
động, các chế độ về BHYT - BHXH - BHTN và các chế độ khác cho người 
lao động theo quy định.

- Xây dựng chương trình thưởng KPI và tham vấn cho Hội đồng thi đua 
Khen thưởng và Kỷ luật của công ty về hệ thống xét các danh hiệu trong 
và ngoài công ty.

Kết quả: 
Hoàn thành kế hoạch kinh doanh lợi nhuận tăng 10,17% so với cùng kỳ, lợi nhuận/doanh thu thuần (ROS) đạt 16,52% 
trong điều kiện chi phí đầu vào gia tăng.

Kết quả: 
Đảm bảo hoạt động của DOMESCO hoàn toàn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng hệ thống quản 
trị Doanh nghiệp năm 2018.

Kết quả: 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất, kinh doanh, tối ưu hóa quy chế lương - thưởng người lao động để kích 
thích tăng hiệu quả công việc, khuyến khích người lao động đóng góp cho sự phát triển của công ty, chính sách an sinh xã hội 
được tăng cao.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH 2018 

Căn cứ vào điều lệ công ty và Quy chế quản trị, Hội 
đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát 
Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ, 
thông qua các chủ trương, chính sách, chiến lược 
bằng văn bản … nhằm thực hiện mục êu kế hoạch 
của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông 
qua. 

Ngoài ra thông qua các hoạt động hỗ trợ của các 
ểu ban, ểu ban xây dựng chiến lược, ểu ban 

nhân sự và chính sách lương thưởng, kiểm toán nội 
bộ đã hỗ trợ một cách hiệu quả cho chiến lược phát 
triển kinh oanh, các hoạt động quản trị tài chính,  
quản trị rủi ro và đặ  biệt là tăng nh tuân thủ theo 
bộ Quy tắ  ứng xử và Đạo đức nghề nghiệp đã được 
ban hành mới vào đầu năm 2018 và được triển khai 
trên toàn hệ thống. 

d
c

c

PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm, xác định đúng phân khúc thị trường, khách hàng 
mục êu, chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm 
của DOMESCO.

Kết quả năm 2018 Công ty đã phấn đấu vượt 10,17% chỉ êu lợi nhuận sau thuế trong điều 
kiện nh hình thị trường khó khăn do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao. Nhờ sự hỗ trợ 
của ểu ban ki m toán nội bộ, giảm thiểu được rủi ro về nợ xấu phát sinh, các chỉ số tài 
chính tăng trưởng tốt mặc dù doanh thu chưa đạt được như kỳ vọng

ể
.

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Đào tạo và phát triển tốt nguồn nhân lực – Tạo môi trường làm việc tốt để phát huy nội lực 
và thi đua sáng tạo. DOMESCO được vinh danh là “Doanh nghiệp có môi trường làm việc 
tốt nhất Châu Á 2018" do Tạp chí HR ASIA tổ chức và chứng nhận.

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Công ty mở gần 100 lớp đào tạo do giảng viên trong và ngoài công ty, trong nước và quốc tế 
để đào tạo và bồi dưỡng cho tất cả cán bộ công nhân viên của công ty về quản lý, chuyên 
môn, an toàn lao động, sức khỏe môi trường. Ngoài ra cổ đông lớn cùng ngành nghề từ tập 
đoàn Dược phẩm Abbo  đã và đang cử rất nhiều đoàn chuyên gia giàu kinh nghiệm trong 
lĩnh vực dược phẩm đến đào tạo, hỗ trợ các giải pháp thực hiện dựa trên điều kiện thực tế 
của công ty, kiểm tra kết quả thực hiện sau đào tạo.

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ cho sản xuất, lưu trữ, phân phối, phòng thí 
nghiệm: Các hệ thống quản lý chất lượng được các cơ quan chức năng tái đánh giá và cấp 
giấy chứng nhận: Hệ thống GPs (GMP- WHO, GSP, GLP, GDP), Hệ thống quản lý chất lượng 
áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo êu chuẩn ISO/IEC 
17025:2017;  Hệ thống quản lý chất lượng theo êu chuẩn ISO 9001: 2015, Hệ thống quản 
lý môi trường theo êu chuẩn ISO 14001:2015.

Năm 2018 là năm đánh dấu bước phát triển vượt bậc của khối sản xuất, hàng loạt các dự án 
nâng cấp dây chuyền thiết bị, nâng chuẩn áp dụng trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, 
các dự án thực hiện tối ưu hóa trong sản xuất được sự hỗ trợ của các chuyên gia Abbo  đã 
đem lại kết quả.

Cùng với sự tư vấn, đào tạo của đội ngũ chuyên gia tập đoàn dược phẩm Abbo , đội ngũ kỹ 
thuật và cán bộ khoa học của DOMESCO đã áp dụng nhiều phương thức để tăng năng suất 
lao động, ứng dụng công nghệ thông n và khoa học kỹ thuận hiện đại nhằm tối ưu hóa 
năng lực sản xuất, cải tạo cải nâng cấp hệ thống thiết bị hiện tại, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty.

Khẳng định hệ thống chất lượng để sản xuất nhượng quyền và gia công cho các công ty đa 
quốc gia.



BAN KIỂM SOÁT

* 2009- nay  Trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II và nhiệm kỳ III 
Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

Quá trình công tác: 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính doanh 
nghiệp (Trường Đại học kinh tế TP.HCM)

Năm sinh: 1979   Quốc tịch: Việt Nam

* 2001 - 2009  Công tác tại công ty CP XNK Y tế DOMESCO, lần 
lượt giữ nhiệm vụ chuyên viên phòng Đảm bảo 
chất lượng, chuyên viên phòng kế toán, chuyên 
viên phòng Kiểm tra Nội bộ

Năm sinh: 1983   Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ kinh tế (Học Viện Tài Chính)
Quá trình công tác: 

* 2009-nay  Chuyên viên- Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh 
vốn nhà nước

* 2005-2009  Chuyên viên thẩm định -Ban Thẩm định, Hội sở 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

* 2014- nay  Thành viên BKS Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

* 2002 – 2003 Quản lý Nghiệp vụ - I2 Technologies  
*   2003 – 2004 Chuyên viên Phân ch Tài chính khu vực- Microso  

APAC

* 2011 - Hiện nay  Giám đốc Tài chính Abbo  Laboratories

* 2004 – 2006  Quản lý Kinh doanh- Microso  Singapore

* 12/2016- nay  Thành viên BKS Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

* 2006 – 2008  Chuyên viên hoạch định Tài chính - Microso  
Vietnam

Quá trình công tác: 

Năm sinh: 1972   Quốc tịch: Malaysia
Trình độ chuyên môn:  Thạc Sĩ Hệ thống kinh doanh và Công nghệ thông 

n tại đại học Monash University 

* 2008-2011  Chuyên viên quản lý Kinh doanh- Microso  
Thailand

Trình độ chuyên môn:  Masters of Accountancy (U.S.A)
Năm sinh: 1978  Quốc tịch: Hoa kỳ/ U.S.A.

* 5/ 2014 – nay  Finance Controller, Abbo  Nutri on (Vietnam)

* 8/2002 – 2/2008  Audit Manager, Deloi e (U.S.A)
* 2/2008 -  11/2010 Senior Interna onal Fianncial Auditor, Abbo  

(U.S.A)
* 11/ 2010 – 5/2014 Finance Controller, Abbo  Nutri on (Philippines)

* 12/2016- nay  Thành viên BKS Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

Quá trình công tác: 

* 2018- nay   Head of Supply Chain – Abbo  EPD

Quá trình công tác: 

* 2014- nay  Thành viên BKS Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

* 2017- 2018      Commercial Financial Controller – Abbo  EPD

Năm sinh: 1982  Quốc tịch: Pháp
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ chuyên ngành Phân ch Tài chính Quốc tế 

(Đại học Lille 2, Pháp)

* 2008-2012  Chuyên viên phân ch - Công ty Jaccar Equity 
Research

* 2015- 2017  Financial Manager, Special Projects – Abbo  EPD

* 2012-2014  Giám đốc tài chính khu vực Đông Nam Á- Công ty 
CFR Pharmaceu cals
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Thành viên Ban Kiểm soát

Bà SERVANE GORGIARD
Thành viên Ban Kiểm soát

Ông SAMUEL TIMOTHY NANCE
Thành viên Ban Kiểm soát

Ông PHAN THẾ THÀNH
Thành viên Ban Kiểm soát

Ông NGUYỄN PHI THỨC
Trưởng Ban Kiểm soát
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ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT NGHIỆP VỤ

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban iểm soát, định kỳ hàng quý, Ban iểm soát 
ến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ êu kinh doanh và tài chính đã 

được Hội đồng uản trị thông qua

K K

Q .

Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng uản trị, các cuộc họp 
giao ban hàng tuần, tháng của Ban TGĐ và các cán bộ quản lý

Q
.

Kiểm tra nh hợp pháp, hợp lý, nh trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác 
điều hành trên các hoạt động ản xuất – inh doanh – ầu tư – ài chính của Hội 
đồng uản trị, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý.

S K Đ T
Q

Thẩm định nh hợp pháp, hợp lý của các số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính quý, 6 
tháng, năm trước khi trình Hội đồng uản trị, Đại hội đồng cổ đông.Q

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 01 lần/quý, kiến nghị và đề xuất Hội đồng uản 
trị, Ban TGĐ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị và kiểm soát rủi 
ro (nếu có) và kế hoạch hoạt động cho kỳ họp ếp theo

Q

.

Phối hợp Phòng háp chế & iểm tra nội bộ kiểm tra hoạt động 12/12 chi nhánh, tập 
trung vào các nội dung: 

P K
Công tác lưu trữ hồ sơ ành chính  - háp lý của chi nhánh, 

nh hợp lý, hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự. Quy trình bán hàng, quy trình 
thu ền, quy trình quản lý công nợ và đánh giá rủi ro đối với từng khoản nợ. Quy trình 
quản lý ền mặt tại chi nhánh, ền chuyển về công ty. Quy trình ghiệp vụ – ế toán 
– ho và các nội dung khác có liên quan. Việc kiểm tra hoạt động các chi nhánh được 
thực hiện định kỳ mỗi năm 01 lần tại từng chi nhánh. 

H  P

N K
K

Tham gia kiểm soát các hóa đơn, chứng từ đảm bảo nh hợp pháp, hợp lý và hợp lệ 
theo quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán hiện hành và Bộ Quy tắc Sự tuân thủ và 
Đạo đức trong kinh doanh.

Kiểm tra hoạt động đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty, 
đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nh hiệu quả, cạnh tranh, công bằng, minh 
bạch trong công tác đấu thầu; giám sát công tác theo dõi ến độ thực hiện hợp 
đồng, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định hợp đồng đã ký. Kiểm tra và rà 
soát giá cả việc mua sắm các phụ tùng, vật tư, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, ... 
nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng với chi phí hợp lý nhất.

Thực hiện các hoạt động kiểm tra chuyên đề khác.

Trong năm 2018, Ban iểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty trong 
công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản trị, điều hành các hoạt động kinh 
doanh của Công ty, bao gồm các hoạt động sau:

K



80 81
VƯƠN XA CÙNG CHẤT LƯỢNG 
Báo cáo thường niên 2018 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2018  
www.domesco.com

Công ty đã hoàn thành chỉ êu lợi 
nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua, chỉ êu doanh thu 
thuần tuy có sự tăng trưởng so với cùng 
kỳ nhưng chưa đạt kỳ vọng.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty 
DOMESCO đã được kiểm toán bởi Công 
ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Ban 
Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính 
năm 2018 và thống nhất với các chỉ êu 
trong Báo cáo tài chính. Báo cáo tài 
chính được lập một cách trung thực, 

Hội đồng uản trị gồm 0  thành viên, 
các thành viên Hội đồng uản trị tham 
dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền tham dự, 
đáp ứng đủ số lượng thành viên tham 
dự tối thiểu theo quy định, định kỳ mỗi 
quý họp 1 lần hoặc đột xuất nhằm kịp 
thời chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của Công ty; nội dung từng vấn 
đề được Hội đồng uản trị thảo luận, 
thống nhất trước khi thông qua, trên cơ 
sở đồng thuận

Q 7
Q

0

Q

.
Ban Kiểm Soát (BKS) tham dự đầy đủ 
các cuộc họp của HĐQT, các nghị quyết 
của HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời cho 
BKS. Nội dung, trình tự thủ tục ban 

Hội đồng uản trị, Ban TGĐ và cán bộ 
quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
Ban Kiểm soát trong việc triển khai thực 
hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban Kiểm 
soát trong công tác kiểm tra, giám sát 
các hoạt động của công ty bao gồm việc 
cung cấp thông n về nh hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh và nh hình 
tài chính của công ty, các thông n liên 
quan đến việc kiểm tra, giám sát theo 
yêu cầu của Ban Kiểm soát …

Q

Ban iểm soát được mời tham dự đầy 
đủ các cuộc họp của HĐQT, ban TGĐ và 
cán bộ quản lý theo chức năng và 
nhiệm của ban kiểm soát. Các thông 

n, tài liệu cuộc họp, biên bản, nghị 
quyết của Hội đồng uản trị được cung 
cấp đầy đủ, kịp thời đến Ban Kiểm soát.

K

Q

Qua quá trình kiểm tra, giám sát, an B
K Qiểm soát nhận thấy Hội đồng uản trị, 
Ban TGĐ, cán bộ quản lý tuân thủ đầy 
đủ quy định pháp luật hiện hành và quy 
định công ty trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ. Ban Kiểm soát không phát 
hiện có bất kỳ trường hợp nào vi phạm 
pháp luật trong công tác chỉ đạo, điều 
hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ 
được phân công.

hành nghị quyết của Hội đồng uản trị 
tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ, 
quy chế quản trị và phù hợp nh hình 
thực tế công ty.

Q

HĐQT, BKS, an TGĐ phối hợp chặt chẽ 
nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều 
hành của HĐQT, an TGĐ cũng như các 
vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm 
tra, giám sát của an iểm soát; các 
kiến nghị, đề xuất của an iểm soát 
được HĐQT, an TGĐ và cán bộ quản lý 
ghi nhận và triển khai thực hiện

B

B

B K
B K

B
.

HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH 2018 

ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC LẬP
VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TGĐ, CÁN BỘ QUẢN LÝ

ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP
GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TGĐ

KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

phản ánh đúng đắn nh hình tài chính 
và hoạt động của Công ty, tuân thủ đầy 
đủ chuẩn mực kế toán và các quy định 
hiện hành tại Việt Nam. Báo cáo tài 
chính được công bố thông n kịp thời 
và đúng quy định đến các cổ đông và 
nhà đầu tư.

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT
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BAN ĐIỀU HÀNH

 Xây dựng định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty.

 Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ 
công ty và Quyết định của HĐQT.

 Giám sát ến độ xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh và các phương án 
sản phẩm mới trên các nhà máy.

 Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty.

 Định hướng các bộ phận xây dựng mục êu, chỉ êu đảm bảo hoàn thành 
mục êu chung.

 Định hướng xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

Nhiệm vụ

 Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

Năm sinh: 1967   Quốc tịch: Việt Nam

   Thạc sĩ Quản lý (Đại học Bruxelle  - Bỉ)

 Định hướng các bộ phận xây dựng hệ thống các quy trình, quy định.

Trình độ chuyên môn:  Dược sĩ (Trường Đại học Y Dược Tp. HCM)

 Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục êu dài hạn.

 Quản lý, điều hành chung hoạt động của toàn Công ty.

·Theo dõi chặt chẽ nh hình công nợ của khách hàng. 

·Giám sát thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định của Nhà nước

·Hỗ trợ các chi nhánh thực hiện chính sách bán hàng mà Công ty đã ban hành.

Nhiệm vụ

* 2000 – 2003  Trưởng phòng kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần XNK Y 
tế Đồng Tháp

Quá trình công tác: 

·Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác quản lý Tài chính, quản lý thu chi.

* 1993 – 2000  Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần XNK Y tế Đồng Tháp
* 1990 – 1993  Công tác tại Công ty Cổ phần XNK Y tế Đồng Tháp

* 1/2004 – nay  Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO

·Quản lý việc mua sắm tài sản cố định của Công ty

·Xây dựng các quy trình, quy định, quy chế có liên quan về quản lý thu chi theo đúng 
quy định của Nhà nước áp dụng tại Công ty.

·Theo dõi chặt chẽ các khoản chi phí liên quan đến việc nh toán giá thành sản phẩm.

·Giám sát thực hiện chế độ báo cáo, sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính

Năm sinh: 1969   Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán (Trường 
Đại học Thương mại Hà Nội)

Nhiệm vụ

Năm sinh: 1967  Quốc tịch: Việt Nam

 Giám sát thực hiện các mục êu chiến lược khối Tài chính – Kế toán.

 Quản lý chung tất cả các hoạt động của Khối Tài chính – Kế toán.
 Phân ch, xây dựng chiến lược tài chính dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

 Quản lý dòng ền và các kế hoạch ngân sách chung của Công ty.
 Xây dựng hệ thống kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu chi theo đúng quy 

định.
 Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của 

HĐQT.
 Phụ trách quan hệ công chúng và công bố thông n.
 Giám sát thực hiện và kiểm soát hiệu quả các hoạt động marke ng và 

truyền thông của Công ty.
 Hợp tác, đối ngoại với các đơn vị đầu tư tài chính nhằm mang lại hiệu quả 

nguồn tài chính hợp pháp cho Công ty.
 Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều 

lệ công ty và Quyết định của HĐQT.

Bà PHẠM NGỌC TUYỀN 
Kế toán trưởng

Ông NGUYỄN VĂN HÓA
Phó Tổng Giám đốc

Bà LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG 
Tổng Giám đốc



  Nội dung Kế hoạch 
2018 

Thực hiện 
2018 

Thực hiện 
2017 

So kế 
hoạch 

So cùng 
kỳ 

1 Doanh thu thuần 1.468,000 1.385,088 1.339,650 94,35% 103,39% 

 Kinh doanh 111,000 225,534 186,938 203,18% 120,65% 

 Sản xuất và gia công 1.357,000 1.159,554 1.152,711 85,45% 100,59% 

  % DTSX&GC/DTT 92,44% 83,72% 86,05% -8,72% -2,33% 

2 Lợi nhuận sau thuế 225,000 228,772 207,661 101,68% 110,17% 

  % LNST/DTT 15,33% 16,52% 15,50% 1,19% 1,02% 

 

năm 2018
Doanh thu thuần

hàng sản xuất
Doanh thu

tăng so với 2017

đạt 94,35% kế hoạch

TỶ VNĐ

so với 2017

tăng tăng
DOANH
THU
NĂM
2018
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BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  NĂM 2018

Bảng 01: Thực hiện chỉ êu doanh thu năm 2018 (đvt: tỷ đồng)

Nguồn: BCTC  2018 kiểm toán năm  

3,39% #6,84

 Bảo hiểm Y tế trở nên quen thuộc và thuận ện với 
người dân, nên bệnh nhân dần thay đổi thói quen đến 
các hiệu thuốc để mua thuốc như trước đây.

 Đây là kênh phân phối mà các công ty dược đều tập 
trung để thúc đẩy doanh số bằng nhiều chương trình 
bán hàng nhằm bù đắp doanh thu đã mất của thị 
trường ETC. Điều này dẫn đến cạnh tranh trên thị 
trường này ngày càng trở nên gay gắt hơn.

 Việc tăng giá thành sản phẩm ảnh hưởng trực ếp đến 
việc tham gia thầu, do giá thành sản phẩm cao hơn so 
với giá trúng thầu làm doanh số của DOMESO giảm hơn 
100 tỷ đồng.

 Giá thầu giảm qua các năm, trong khi nguyên liệu và chi 
phí đầu vào tăng, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và khó 
có thể bù đắp lại trên kênh OTC trong giai đoạn hiện 
nay.

OTC

ETC

Năm 2018, do ảnh hưởng bởi nh hình chung của thị trường dược trong nước, cũng 
như việc tuy nhiên nhờ tận dụng tốt các cơ 
hội cũng như có các chiến lược phù hợp

những khó khăn trong  quản lý chi phí, 
. Công ty đã đảm bảo kế hoạch lợi nhuận 

mặc dù doanh thu chưa đạt, lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt mức 228,77 tỷ 
đồng, vuợt kế hoạch 1,68% và vượt so với cùng kỳ 10,17%. 



Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 
2018 

Thực hiện 
2018 

Thực hiện 
2017 

So sánh 
Kế hoạch 

So sánh 
Cùng kỳ 

1 Doanh thu thuần 1.468,000 1.385,088 1.339,651 94,35% 103,39% 
2 Giá vốn hàng bán 895,503 896,096 804,868 100,07% 111,33% 

  % GV/DTT 61,00% 64,70% 60,08% 3,69% 4,62% 
3 Lợi nhuận gộp 572,497 488,993 534,783 85,41% 91,44% 
4 Thu nhập tài chính 15,510 21,072 15,863 135,86% 132,84% 

  % thu nhập tài chính/ DTT 1,06% 1,52% 1,18% 0,46% 0,34% 
5 Chi phí tài chính 5,663 2,523 -0,596 44,56% -423,66% 

  % chi phí tài chính/ DTT 0,39% 0,18% -0,04% -0,20% 0,23% 
6 Chi phí bán hàng 204,545 138,615 197,567 67,77% 70,16% 
7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 97,126 86,455 96,853 89,01% 89,26% 

  %CPBH+ CPQLDN/ DTT 20,55% 16,25% 21,98% -4,30% -5,73% 
8 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 280,673 282,473 256,820 100,64% 109,99% 
9 Lợi nhuận trước thuế 281,370 286,090 259,662 101,68% 110,18% 

10 Lợi nhuận sau thuế 225,000 228,772 207,662 101,68% 110,17% 
  %LNST/ DTT 15,33% 16,52% 15,50% 1,19% 1,02% 
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2018

Bảng 0 :2  Kết quả thực hiện năm 2018 (đvt: tỷ đồng)

Nguồn: BCTC  2018 kiểm toán năm  

4,62%

T  ăng so với kế hoạch 

3,69% 
và tăng cao hơn so với cùng kỳ 

+ Việc tăng cường chuẩn hóa và nâng 
cao chất lượng công tác kiểm tra chất 
lượng sản phẩm dẫn đến chi phí sản 
xuất chung tăng đáng kể.

Theo đó lãi gộp cũng giảm ở mức tương 
ứng, nguyên nhân chính là do:

+ Chi phí BHXH tăng do phải đóng theo 
tổng thu nhập theo quy định mới

 
.

+ Nguyên liệu, bao bì tăng giá .

Tổng tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí 
quản lý doanh nghiệp trên doanh thu 
thuần giảm từ 21,98% xuống còn 
16,25% trong năm 2018, trong đó chi 
phí bán hàng giảm do thay đổi chính 
sách bán hàng, chiết khấu trực ếp trên 
hóa đơn thay vì sử dụng quà tặng. 
Ngoài ra việc tối đa hóa trong vận 
chuyển và các tài sản hết khấu hao đã 
giúp cho chi phí giảm. 

Thực hiện chiến lược cải thiện chi phí 
trong sản xuất theo tư vấn của các 
chuyên gia từ cổ đông chiến lược 
Abbo  và áp dụng các giải pháp tối ưu 
hóa trong sản xuất và kinh doanh để 
giảm phí đã đạt được hiệu quả ch cực. 

Bên cạnh đó, các chiến lược về cải thiện 
giá vốn, cải thiện lợi nhuận đang được 
thực hiện trên toàn hệ thống từ năm 
2018, kết quả ết kiệm hầu hết các loại 
chi phí với tỷ lệ giảm đáng kể.

TỶ LỆ GIÁ VỐN
/DOANH THU THUẦN 

VỀ CƠ CẤU CHI PHÍ 
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Bảng 0 :3  Phân ch nh hình sử dụng vốn, khả năng thánh toán nợ

Nguồn: BCTC  2018 kiểm toán năm  

Stt Chỉ tiêu 2018 2017 So sánh 

1 Cơ cấu tài sản        

 - Tài sản ngắn hạn /Tổng Tài sản (%) 84,04% 82,67% 1,37% 

 - Tài sản dài hạn /Tổng Tài sản (%) 15,96% 17,33% -1,37% 

2 Cơ cấu nguồn vốn (%)      

 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) 22,76% 27,01% -4,25% 

 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) 77,24% 72,99% 4,25% 

3 Khả năng thanh toán (lần)      

 - Khả năng thanh toán nhanh (lần)       2,87  2,36 50,94% 
 - Khả năng thanh toán hiện hành (lần)       3,70  3,07 63,35% 

4 Tỷ suất lợi nhuận (%)      

 - Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (%) 15,64% 15,91% -0,27% 
 - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 16,52% 15,50% 1,02% 
 - Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)  20,25% 21,79% -1,54% 

 

Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 
84, % tổng tài sản tăng % với cùng kỳ. Tài 
sản dài hạn chiếm 15,96% tổng tài sản.

04 1,37

Về cơ cấu tài sản

Cơ cấu nguồn vốn

Tỷ lệ nợ phải trả chiếm 22,76% tổng nguồn vốn 
giảm so với cùng kỳ 4,25% đồng thời nguồn 
vốn ự tài trợ chiếm 77,24% trong tổng nguồn 
vốn.

T

Khả năng thanh toán tại thời điểm của Công ty 
trong năm tăng so với cùng kỳ.

Khả năng thanh toán

Tỷ suất lợi nhuận

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 
20,25% trong năm 2018 giảm nhẹ so với cùng 
kỳ năm trước. Bên cạnh đó thì có sự giảm nhẹ 
của tỷ lệ lợi nhuận thuần trên tổng tài sản 
(ROA). Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần (ROS) tăng 1,02% so với cùng kỳ.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

-  Triển khai các hoạt động hỗ trợ đến khách hàng, mở rộng độ 
phủ của kênh nhà thuốc, đẩy mạnh các chương trình marke ng tại điểm bán hàng, … 

Phát triển sản phẩm mới:

- : phát triển các chương trình chăm sóc khách hàng, 
chương trình marke ng cho các sản phẩm chủ lực và sản phẩm nhượng quyền.

Phát triển sản phẩm chiến lược

-  12 chi nhánh đều đạt chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” 
(GDP), thuốc được bảo quản theo êu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), hệ 
thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành với hơn 20.000 điểm bán hàng; Xuất khẩu 12 thị 
trường của các nước châu Á và Nam Mỹ với đội ngũ bán hàng được đào tạo chuyên nghiệp 
thông qua các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài Công ty.

Hệ thống phân phối:

- : thông qua việc triển khai chương trình “Người DOMESCO 
dùng hàng DOMESCO”, ếp tục tài trợ đội xe đạp Dược - DOMESCO Đồng Tháp tham gia thi 
đấu tại các giải trong nước. Năm 2018 đạt nhiều thành ch nổi bật trong các giải góp phần 
nâng cao thương hiệu Công ty.

Quảng bá thương hiệu Công ty

CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN, 
MỞ RỘNG KÊNH PHÂN PHỐI VÀ QUẢN LÝ NHÃN HIỆU

- , kênh phân phối, tăng độ phủ, tăng số 
lượng khách hàng mới, triển khai đến từng chi nhánh. nhân 
viên bán hàng.

Xây dựng chính sách theo phân khúc khách hàng
Đặt mục êu rõ ràng cho từng 

 Myanmar: Hiện chính phủ Myanmar nhận tài trợ từ nhiều tổ chức quốc tế nên không 
mở thầu. Việc gia tăng sức cạnh tranh về giá với các đối thủ từ Parkistan, Bangladesh 
làm cho giá bán liên tục giảm. Để khẳng định chất lượng của DOMESCO và không làm 
ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, công ty đã chủ động hạn chế xuất khẩu một số sản 
phẩm.

 Philippines: do thay đổi về quy chế đăng ký và nhập khẩu các sản phẩm từ nước ngoài, 
yêu cầu phải có kết quả tương đương sinh học do Cục quản lý dược Philippines chứng 
nhận nên cần thời gian để hoàn tất các yêu cầu từ nước nhập khẩu nên có ảnh hưởng 
đến doanh thu 2018.

DOANH THU XUẤT KHẨU
Doanh thu xuất khẩu chủ yếu từ 3 thị trường truyền thống là Myanmar, Philippines và Peru. 
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Đầu tư các trang thiết bị mới trong sản 
xuất nhằm duy trì và cải thiện năng suất 
lao động tại các nhà máy theo công 
nghệ sản xuất ên ến.

Thực hiện kế hoạch sản xuất phù hợp 
tại các công đoạn của từng nhà máy, 
nhằm tối ưu hóa về năng suất lao động 
và tối đa hóa công suất thiết bị. Có kế 
hoạch triển khai sản xuất liên tục nhiều 
lô cho một sản phẩm đã giúp giảm thời 
gian vệ sinh chuyển đổi mặt hàng, thời 
gian hiệu chỉnh thiết bị.
Duy trì công tác đào tạo và chuẩn hóa 
các thao tác trong quá trình sản xuất 
nhằm nâng cao năng suất lao động và 
chất lượng sản phẩm.

Tập trung ưu ên cải ến sản phẩm có 
doanh thu, lợi nhuận và sản lượng tốt. 
Cải ến nâng cao chất lượng sản phẩm 
đạt 100 % so với kế hoạch và đạt tương 
đương so với cùng kỳ.

Triển khai sản xuất và đưa ra thị trường 
các sản phẩm mới đạt 140% so với kế 
hoạch.

Công tác đăng ký sản phẩm được chủ 
động thực hiện theo thông tư 01/TT-
BYT đáp ứng kịp thời yêu cầu nộp hồ sơ 
đăng ký mới và đăng ký lại. Trong năm 
2018 Công ty được cấp số đăng ký và 
công bố cho 49 sản phẩm, gia hạn gần 
200 số đăng ký.

Kiểm tra và đánh giá nh tuân thủ các 
yêu cầu pháp luật về Môi trường - An 
toàn sức khỏe nghề nghiệp - Phòng 
chống cháy nổ trong toàn Công ty.

Bố trí hợp lý công tác kiểm mẫu phù 
hợp kế hoạch sản xuất, đảm bảo số 
mẫu trả kết quả đúng thời gian quy 
định. Tổng số mẫu kiểm trong năm 
2018 vượt 13,48% kế hoạch và tăng 
23,53% so với cùng kỳ năm 2017.
Đào tạo nhân viên: đào tạo theo 
chuyên đề, lập chương trình tổ chức 
đánh giá tay nghề kiểm nghiệm viên...
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
hoạt động sản xuất, duy trì thực hiện 
các quy định về ISO, GMP. 
Tham gia chương trình thử nghiệm 
thành thạo do Viện Kiểm nghiệm thuốc 
TP. HCM tổ chức kết quả luôn luôn đạt 
yêu cầu.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề 
về , duy 
trì áp dụng 5S, cải ến quy trình sản 
xuất. Thực hiện các dự án cải thiện chi 
phí (CIP), quản lý công việc hàng ngày 
DMS và nâng cao lợi nhuận (M&P) theo 
các chương trình do chuyên gia Abbo  
hướng dẫn.

“Chống lãng phí trong sản xuất”

Việc triển khai quản lý chi phí tài chính 
trong sản xuất góp phần tối đa hóa về 
chi phí, giờ công, giờ vận hành của máy 
qua đó đánh giá được hiệu quả trong 
quá trình sản xuất theo từng tháng cho 
từng khoản mục chi phí và khắc phục 
được “lãng phí” trong trong quá trình 
sản xuất.

Tăng cường vai trò trách nhiệm kiểm 
tra, kiểm soát của Tổ trưởng, Kiểm soát 
viên bán chuyên trách.

Triển khai xây dựng phương án bảo vệ 
môi trường, các biện pháp phòng ngừa, 
ứng phó sự cố hóa chất và khắc phục sự 
cố môi trường.

Soát xét tài liệu nội bộ kịp thời, cập 
nhật, bổ sung các yêu cầu theo quy 
định văn bản pháp luật mới. Tích hợp 
các yêu cầu của êu chuẩn ISO 14001 
phiên bản 2015 vào hệ thống.

HOẠT ĐỘNG
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 

HOẠT ĐỘNG
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

HOẠT ĐỘNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
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DOMESCO quản lý hệ thống sản xuất và 
chất lượng theo các bộ chỉ số sau đây:
 Hệ thống quản lý sản xuất GPs 

(GMP-WHO, GSP, GLP, GDP, GPP). 

Kiểm soát 100% nguyên phụ liệu bao bì 
trước khi đưa vào sản xuất.
Kiểm soát trong quá trình: Ứng dụng 
công nghệ thông n trong việc kết nối 
dữ liệu giữa các bộ phận nhằm phục vụ 
nhanh cho công việc rà soát chất lượng 
sản phẩm.

 Hệ thống quản lý Chất lượng theo 
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 Hệ thống quản lý Môi trường theo 
Tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

 Hệ thống quản lý An toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn 
ISO 45001:2018 .

 Hệ thống quản lý Chất lượng áp 
dụng chuyên biệt cho phòng thử 
nghiệm và hiệu chuẩn theo Tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

HOẠT ĐỘNG
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ( ) HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC

+ Dự án rút ngắn thời gian vệ sinh 
chuyển đổi mặt hàng (SMED).

+ Dự án Hệ thống quản lý công việc 
hàng ngày (DMS): đang triển khai và 
đạt được kết quả khả quan. 

+ Dự án cải ến nâng tốc độ thiết bị.

Năm 2018 đã giảm phí được 6,6 tỷ đồng. Năm 2019 sẽ ếp tục phát huy các dự án giảm 
phí đã thành công trong 2018 này trên toàn hệ thống sản xuất và kết quả sẽ nhân gấp 
nhiều lần cho những năm sau.

+  được thực hiện dựa trên 
hơn 600 ý tưởng Kaizen cải ến, kết quả 
năm 2018 giảm thiểu được hao hụt 
trong sản xuất đáng kể.  

Dự án CIP
+ Dự án nâng cỡ lô.

+  nhằm gia tăng lợi nhuận.Dự án M&P

HOẠT ĐỘNG
NHẰM TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ TRONG SẢN XUẤT  

Tình hình thị trường nguyên phụ liệu 
diễn biến phức tạp: lượng cung không 
đủ cầu, giá tăng biến động. Tuy nhiên 
do công tác dự đoán chính xác và bám 
sát thị trường nên đã cung cấp gần như 
đầy đủ cho nhu cầu sản xuất kinh 
doanh, giá nguyên phụ liệu của 
DOMESCO luôn luôn là giá rất tốt so với 
mặt bằng giá của thị trường cùng thời 
điểm.
Kiểm tra hoạt động của ổng kho & hệ 
thống kho các chi nhánh bảo đảm tuân 
thủ các quy định về hoạt động lưu kho 
và vận chuyển hàng hóa; cung ứng 
hàng hóa đầy đủ và kịp thời cho hoạt 
động kinh doanh của các chi nhánh

T

.

Nâng cao phúc lợi cho nhân viên, tạo 
môi trường làm việc năng động – 
chuyên nghiệp phù hợp cho mục êu 
phát triển của mỗi cá nhân và nâng cao 
năng suất của tập thể.

Thực hiện quản lý hiệu quả công việc 
thông qua hệ thống KPI. Soát xét chỉnh 
sửa cơ cấu tổ chức các bộ phận phù hợp 
với nh hình kinh doanh hiện tại của 
Công ty năm 2018.

Hoạt động mua sắm hàng hóa hoàn 
toàn đáp ứng được nh hiệu quả trên 
mọi phương diện từ ật tư – áy móc 
thiết bị đến hóa chất, dược liệu phục vụ 
nhu cầu sản xuất kinh doanh

V M

.
Phối hợp đồng bộ từ khâu lên kế hoạch 
sản xuất, thu mua nguyên phụ liệu, bao 
bì, tồn trữ đến vận chuyển hàng hóa 
nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời các 
đơn hàng cho hoạt động kinh doanh và 
sản xuất. Tiếp tục khảo sát và bổ sung 
nguồn nguyên liệu, bao bì mới để chủ 
động về nguồn cung cấp với chất lượng 
và giá cả cạnh tranh.

Tổ chức gần 100 lớp đào tạo bên ngoài/ 
nội bộ, do giáo viên trong và ngoài công 
ty, Việt Nam và nước ngoài giảng dạy 
cho 9.719 lượt cán bộ công nhân viên 
để bồi dưỡng nâng cao chuyên môn và 
năng xuất lao động, an toàn lao động, 
sức khỏe môi trường.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI
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TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TỪ THIỆN,
 CHIA SẺ VỚI CỘNG ĐỒNG

Với nh thần tương thân tương 
ái CB.CNLĐ DOMESCO đã đóng 
góp vào Quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa”: Quỹ “Phòng chống 
thiên tai”, vận động phong trào 
nuôi heo đất hỗ trợ khó khăn 
cho người lao động.

Thường xuyên tổ chức hiến 
máu nhân đạo “DOMESCO 

giọt máu nghĩa nh – lần 6". 
Phối hợp tổ chức khám 
bệnh và cấp phát thuốc 

miễn phí cho các hộ nghèo, 
cận nghèo trong tỉnh và tỉnh 

Prey-Veng (Campuchia).

Đóng góp quỹ khuyến học 
Nguyễn Sinh Sắc, trao học 

bổng gương sáng hiếu học, 
trao quà cây mùa xuân, hỗ 
trợ thuốc cho phòng khám 
nhân đạo của tỉnh, phụng 

dưỡng gia đình có công với 
Cách mạng, thăm hỏi tặng 
quà tại Trung tâm bảo trợ 

xã hội tỉnh, tài trợ thể 
thao, .... .

Trao tặng 2.000 thẻ bảo hiểm y 
tế cho các hộ cận nghèo trong 
tỉnh.
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CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN 2019 

Chỉ tiêu KH năm 2019 
Thực hiện 

Tăng trưởng 
2018 

Doanh thu thuần 1,468.00 1,385.09 105.99% 
- Kinh doanh 83.33 222.44 37.46% 
- Sản xuất và gia công 1,384.67 1,162.65 119.10% 
Lợi nhuận sau thuế 230.00 228.77 100.53% 

 

TỶ VND

   Tăng trưởng so với 2018105,99%
TỶ VND

   Tăng trưởng so với 2018100,53%

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Bảng 0 :8  Chỉ êu doanh thu và lợi nhuận năm 2019 (Đvt: tỷ đồng)

Xây dựng chiến lược cụ thể cho từng kênh ETC, kênh OTC.

Nâng cấp hệ thống phân phối, nâng cao năng lưc đội ngũ quản lý và nhân viên ếp thị, 
bán hàng , tăng cường chăm sóc khách hàng để phát triển thêm nhiều khách hàng mới.

Quản lý hệ thống kinh doanh DMS One  theo công nghệ 4.0 để gia tăng sự minh bạch và 
hiệu quả trong việc quản lý chất lượng công việc , hạn chế rủi ro.

Tiếp tục ch hợp chuẩn EHS theo tư vấn tuân thủ theo chuẩn của Abbo  vào hệ thống 
quản lý sản xuất, kinh doanh  của công ty.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả trong sản xuất 
thông qua các dự án: M&P, CIP, SMED, DMS.

Thực hiện các giải pháp cải ến (M&P, CIP, SMED) để tăng năng suất lao động, giảm chi 
phí sản xuất trên toàn hệ thống sản xuất và chất lượng.

Tăng cường đào tạo đội ngũ quản bộ quản lý về mọi mặt để sẵn sàng đáp ứng mọi thách 
thức trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

Nâng cao công suất của nhà máy Dược liệu đạt chuẩn GMP-WHO với công nghệ sản 
xuất hiện đại.

Mở  rộng thêm nhiều kênh bán hàng mới để gia tăng độ phủ.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Việt Nam và các nước trong khu vực cũng 
như các thị trường mới nổi khác.

Xây dựng chiến lược sản phẩm thông qua hình thức ngượng quyền, chuyển giao công 
nghệ để đảm bảo sự tăng trưởng ổn định trong nhưng năm ếp theo.

Nâng cấp hệ thống sản xuất và chất lượng lên êu chuẩn cao hơn.

Đưa nhà máy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP-WHO vào hoạt động.

Đảm bảo duy trì hệ thông quản lý ch hợp ISO -GPs - PERP- LAB Solu on.

KINH DOANH 

SẢN XUẤT
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NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm sinh: 1969   Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán 
   (Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM)
   Cử nhân Luật (Trường Đại học Luật TP.HCM)

 Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

 Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.

 Cung cấp các thông n tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và 
các thông n khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

 Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông n của 
công ty.

Nhiệm vụ Giám đốc tài chính

 Tham dự các cuộc họp.

 Xây dựng kế hoạch tài chính và các kế hoạch đầu tư mua sắm cho toàn công 
ty.

Nhiệm vụ người quản trị công ty
 Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông.

 Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp

 Bảo mật thông n theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 Quản lý và chỉ đạo hoạt động chung của bộ phận Tài chính - Đầu tư và Công 
nghệ thông n.

 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty.

*02/2015 - 06/2017 Giám đốc QTTC&ĐT kiêm trợ lý Tổng Giám đốc.

*1999 – 2001  Giám đốc Tài chính ANDIKA Vietnam

 Giám sát thực hiện phân bổ tài chính hợp lý, hợp lệ đảm bảo nguồn ngân 
sách họat động của công ty.

*09/2014 - 02/2015 Trợ lý Tổng Giám đốc.

 Giám sát các mục êu phát triển bền vững, ết kiệm năng lượng và bảo vệ 
môi trường.

Quá trình công tác: 

 Giám sát thực hiện các mục êu phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

 Quản lý tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư, công trình xây dựng…
 Tìm kiếm đối tác các nhà đầu tư nhằm mang lại hiệu quả hoạt động kinh 

doanh mang nh chiến lược.

*2001 – 2007  Trưởng phòng Kế toán, Giám đốc dự án ERP và 
Giám đốc thiết bị đấu cuối tại TT Điện thoại di động 
Telecom

06/2017 đến nay  Giám đốc Tài chính kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công 
ty CP XNK Y tế DOMESCO

 Giám sát thực hiện các mục êu chiến lược của khối sản xuất và hệ thống 
quản lý chất lượng.

*2007 – 8/2014  PGĐ Công ty chứng khoán REE, PGĐ dự án phát 
triển điện & nước, GĐ đầu tư Công ty quản lý Quỹ 
RNG – Ree and Gemadept, PGĐ Công ty điện máy 
REE tại Công ty CP Cơ Điện lạnh REE 

*1992 – 1999  Nhân viên – Quản lý APM – Saigon ship

Giám đốc Tài chính
Ông NGUYỄN DUY TÙNG 

69
QUẢN TRỊ CÔNG TY  

www.domesco.com
103



STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ 

tham dự họp 

1 Ông Lê Đình Bửu Trí Chủ tịch 6/6 100% 

2 Bà Lương Thị Hương Giang Phó chủ tịch 6/6 100% 

3 Ông Huỳnh Trung Chánh   Thành viên 6/6 (Họp 5 phiên, ủy 
quyền cho người đại 
diện 1 phiên) 

100% 

4 Ông Nguyễn Văn Hóa Thành viên 6/6 100% 

5 Ông Douglas Kuo Thành viên 6/6 100% 

6 Ông Peter Huang Thành viên 6/6 100% 

7 Bà Lee Yoon Kiem Thành viên 6/6 100% 

 

TỶ LỆ THAM DỰ HỌP

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số Nghị 
quyết 

Ngày Nội dung 

01 /NQ-HĐQT 12/1/2018 Phân công chức danh trong HĐQT 

02 /NQ-HĐQT 02/3/2018 - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau 

       +Doanh thu thuần:1.468 tỷ đồng 

       +Lợi nhuận sau thuế:  225 tỷ đồng 

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2018 

03 /NQ-HĐQT 02/3/2018 Phê duyệt Hạn mức tín dụng năm 2018  

04 /NQ-HĐQT 02/3/2018 - Thông qua các báo cáo hoạt động 2017, kế hoạch kinh doanh 
2018. Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/12/2017 

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2018 

05 /NQ-HĐQT 02/3/2018 - Bổ nhiệm bổ sung nhân sự Tiểu ban Chính sách phát triển 
trực thuộc HĐQT 

06 /NQ-HĐQT 09/4/2018 - Thông qua các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường 
niên ngày 24/4/2018 

        + Chương trình đại hội 

      + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 

      + Báo cáo phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 
năm 2018 

      + Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017. Kế hoạch phân phối lợi 
nhuận năm 2018 

      + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ DOMESCO 

      + Tờ trình thông qua Quy chế quản trị DOMESCO 

      + Tờ trình thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản 
trị 
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TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT NĂM 2018

Trong năm 2018, Hội 
đồng uản trị đã tổ chức 
06 cuộc họp và các nghị 
quyết theo hình thức lấy 
ý kiến HĐQT bằng văn 
bản

Q

.

Ban iểm soát được mời 
và tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của HĐQT cũng 
như nhận đầy đủ thông 
báo mời họp, phiếu lấy ý 
kiến thành viên HĐQT 
cùng thời điểm với Công 
ty gửi cho HĐQT.

 K

 



TỶ LỆ S  HỮU CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘỞ

Số Nghị Ngày  Nội dung 

08 /NQ-HĐQT 19/5/2018 Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp 
dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO 

Cải tạo Nhà xưởng đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty  

09 /NQ-HĐQT 27/7/2018 Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại 
của năm 2017 như sau: 

- Ngày chốt danh sách  

- Ngày thanh toán cổ tức 

- Tỷ lệ chi trả: 10% bằng tiền mặt (tương đương 1.000 đồng/ cổ 
phiếu) 

10 /NQ-HĐQT 27/7/2018 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018. 
Kế hoạch kinh doanh 6 tháng còn lại năm 2018, Báo cáo thực 
hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/06/2018 

 Phân phối tiền thưởng và thù lao của HĐQT và BKS 

11 /NQ-HĐQT 8/11/2018 - Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018, 
Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/09/2018 

 - Thông qua: Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO; Quy chế nội bộ về quản trị Công 
ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO và sẽ trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên phiên họp 2019 thông qua 

- HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tùng - Giám đốc tài chính 
công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

12 /NQ-HĐQT 25/12/2018 Nâng cấp nhà máy đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu 

1 
Lê Đình Bửu Trí Chủ tịch HĐQT  0   

Đại diện phần vốn SCIC tại Domesco   7,835,404 22.56% 

2 Lương Thị Hương Giang Phó chủ tịch HĐQT 
kiêm TGĐ 

0   

3 Huỳnh Trung Chánh  Thành viên HĐQT 0 0.00% 

4 
Nguyễn Văn Hóa Thành viên HĐQT 

kiêm PTGĐ 
0 0.00% 

Đại diện phần vốn SCIC tại Domesco   4,219,063 12.15% 

5 Peter Huang Thành viên HĐQT 0   

6 Lee Yoon Kiem Thành viên HĐQT 0   

7 Douglas Kuo Thành viên HĐQT 0   

8 Nguyễn Phi Thức Trưởng BKS 27 0.00% 

9 Phan Thế Thành  Kiểm soát viên 0   

10 Servane Marie Amelie Gorgiard Kiểm soát viên 0   

11 Yap Khin Choy Kiểm soát viên 0   
12 Samuel Timothy Nance Kiểm soát viên 0   
13 Phạm Ngọc Tuyền Kế toán trưởng 34,234 0.10% 
14 

 
  

Nguyễn Duy Tùng 
GĐ tài chính kiêm 
Người phụ trách 

quản trị 
0   
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS, BTGĐ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CỘNG  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Lê Đình Bửu Trí Chủ tịch HĐQT 191,400,000 
Bổ nhiệm 
12/01/2018 

2 Nguyễn Chí Thành Chủ tịch HĐQT 6,600,000 
Miễn nhiệm 
12/01/2018 

3 Huỳnh Trung Chánh Thành viên HĐQT 380,000,000  

4 Lương Thị Hương Giang Phó Chủ tịch HĐQT 442,000,000  

5 Nguyễn Văn Hóa Thành viên HĐQT 340,000,000  

6 Sean Philip Shrimpton Thành viên HĐQT 6,000,000 
Miễn nhiệm 
12/01/2018 

7 Aamer Mamud Malik Thành viên HĐQT 6,000,000 
Miễn nhiệm 
12/01/2018 

8 Douglas Kuo Thành viên HĐQT 135,000,000  

9 Peter Huang Thành viên 129,000,000 
Bổ nhiệm 
12/01/2018 

10 Lee Yoon Kiem Thành viên 129,000,000 
Bổ nhiệm 
12/01/2018 

BAN KIỂM SOÁT 

1 Nguyễn Phi Thức Trưởng ban 230,000,000  

2 Phan Thế Thành Kiểm soát viên 90,000,000  

3 Servane Gorgiard Kiểm soát viên 90,000,000  

4 Yap Khin Choy Kiểm soát viên 90,000,000 
Bổ nhiệm 
6/12/2016 

5 Samuel Timothy Nance Kiểm soát viên 90,000,000 
Bổ nhiệm 
6/12/2016 

 

Báo cáo quản trị 6 tháng và năm cũng được báo cáo song ngữ Anh - Việt chi 
ết về quyết định của Đại hội đồng cổ đồng, hoạt động của Hội đồng Quản 

trị, các giao dịch của cổ đông nội bộ, người có liên quan, danh sách người nội 
bộ, người có liên quan.

Năm 2018 Công ty đã thực hiện công bố thông n kịp thời, chính xác, đúng 
quy định. Các nội dung công bố luôn được đăng tải song ngữ Anh - Việt trên 
trang thông n điện tử của công ty để các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng ếp 
cận thông n.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bên cạnh các nội dung công bố thông n theo quy định, website Công ty cũng luôn 
được cập nhật các nội dung về hoạt động của DOMESCO để cổ đông, khách hàng, 
đối tác ếp cận thông n.
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Thông n công bố 2018

STT NGÀY 
CÔNG BỐ 

NỘI DUNG 

1 05-01-18 Thông báo hoàn tất việc nộp phạt về thuế 

2 12-01-18 Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 

3 12-01-18 Nghị quyết HĐQT về việc phân công chức danh trong HĐQT 

4 19-01-18 Báo cáo tài chính quý 4/2017 

5 30-01-18 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 

6 02-03-18 Quyết định của HĐQT về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

7 02-03-18 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

8 30-03-18 Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán 

9 09-04-18 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

10 18-04-18 Báo cáo thường niên năm 2017 

11 19-04-18 Báo cáo tài chính quý 1/ 2018 

12 24-04-18 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

13 14-05-18 
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn 
Thị Mai Trâm 

14 29-05-18 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 

15 18-06-18 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ 
Nguyễn Thị Mai Trâm 

16 18-07-18 Báo cáo tài chính quý 2/2018 

17 20-07-18 Thu hồi sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu Valsartan 

18 27-07-18 Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2017 

19 30-07-18 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 

20 27-07-18 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2017 

21 15-08-18 Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 đã kiểm toán 

22 19-10-18 Báo cáo tài chính quý 3/2018 
 

TIẾN HÀNH CÁC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Trong năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức 
Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 12/01/2018 và Đại hội cổ đông thường 
niên vào ngày 24/4/2018. Trình tự ến hành tổ chức họp Đại hội cổ đông, các 
biên bản họp, kết quả kiểm phiếu, nghị quyết đại hội cổ đông được đăng tải 
trên website công ty bằng 2 thứ ếng ( ếng Việt và ếng Anh) theo đúng quy 
định về công bố thông n, cụ thể:

NỘI DUNG Đại hội cổ đông bất 
thường 2018 

Đại hội cổ đông 
thường niên 2018 

Công bố ngày chốt danh sách Đại hội 
cổ đông 

21/11/2017 02/3/2018 

Ngày gửi thông báo mời họp đến tất cả 
các cổ đông bằng phương thức bảo 
đảm; đồng thời đăng trên trang thông 
tin điện tử của công ty 

20/12/2017 9/4/2018 

Ngày tổ chức Đại hội 12/1/2018 24/4/2018 

Tỷ lệ cổ đông tham dự họp 90,65 % 86,93% 

Ngày công bố biên bản và nghị quyết 
Đại hội 

12/1/2018 24/4/2018 

 

Tại Đại hội, ọa đã Chủ t trả lời các câu hỏi và cung cấp đầy đủ thông n theo yêu cầu của 
các cổ đông  Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 
trình họp, việc biểu quyết được ến hành bằng phương thức bỏ phiếu kín, kết quả 
kiểm phiếu được công bố trước khi bế mạc đại hội. Biên bản họp ĐHĐCĐ được ghi 
chép chính xác, đầy đủ kịp thời, và được công bố kèm theo Nghị quyết của đại hội cho 
HOSE, SSC, website Công ty trong vòng 24 giờ sau cuộc họp ĐHĐCĐ.

.

Đại hội có sự tham gia của Đại diện Công ty kiểm toán độc lập công bố báo cáo tài 
chính 201  có kiểm toán của công ty

còn 
7 .

Cổ đông người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông đã khai 
mạc vẫn được đăng ký và tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký

và 
.
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HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI DOMESCO

THIẾT LẬP QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

TỔ CHỨC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Công ty đã xây dựng Chính sách chất lượng, Bộ quy tắc tuân thủ và Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức kinh 
doanh, các quy chế quy định nội bộ, văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và 
phù hợp với thực ễn cũng như định hướng phát triển công ty, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động và 
sự phát triển của Công ty.

Trên cơ sở đó Công ty đã ban hành các quy trình, quy định, hướng dẫn, để làm cơ 
sở triển khai thực hiện, cụ thể

quy trình chuẩn SOP 
 như sau:

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI DOMESCO ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC QUA 03 CẤP BẢO VỆ

VỀ KINH DOANH

Quy định về mua nguyên liệu phục vụ nhu cầu sản xuất 
kinh doanh, quy trình đánh giá nhà cung cấp nguyên 
liệu, quy trình xúc ến thương mại, quy định về bán 
hàng, quy định về kiểm kê hàng hóa, quy chế tổ chức và 
hoạt động của các chi nhánh…

Quy định về đối chiếu, kiểm soát công nợ.

Quy chế quản lý tài chính… quy định về bán hàng, quy 
định về kiểm kê hàng hóa, Quy trình quản lý công nợ, 
giao hàng, thu ền, qu  trình thanh toán chi phí

 

y  bán 
hàng y ., qu  trình chuyển ền qua ngân hàng 

VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

VỀ ĐẦU TƯ

Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ; Quy trình triển 
khai dự án đầu tư xây dựng; Quy trình bảo trì công 
trình, nhà xưởng…

Căn cứ quy định pháp luật và quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn, SOP nội bộ, KPIs đã ban 
hành, cá nhân, bộ phận có trách nhiệm triển khai và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được 
phân công. Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm trực ếp kiểm soát quá trình thực hiện nhằm 
đảm bảo các hoạt động tại Bộ phận tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, các quy chế quy 
trình nội bộ tại Công ty.

Phòng  thực hiện việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất, kiểm tra theo 
chuyên đề và/hoặc kiểm soát quá trình thực hiện tác nghiệp của các cá nhân, bộ phận trong Công ty 
nhằm đảm bảo việc thực thi tại các Bộ phận tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ mà 
Công ty đã ban hành. Ngoài ra Bộ phận Tuân thủ tại Công ty cũng tham gia vào quá trình kiểm tra, giám 
sát các hoạt động phát sinh trong quá trình kinh doanh và tài chính kế toán, đảm bảo Quy tắc tuân thủ và 
Quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh được triển khai đầy đủ và có hiệu quả trên thực tế

Pháp chế và Kiểm tra nội bộ

.

TRỰC TIẾP
KIỂM SOÁT 

KIỂM SOÁT 
HOẠT ĐỘNG

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ giám sát mọi hoạt động tại Công ty trong phạm vi chức năng được 
phân công và tham mưu Hội đồng uản trị thực hiện việc kiểm toán đối với các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính của công ty, giúp cho HĐQT Công ty có những đánh giá chi 

ết, khách quan mọi hoạt động cũng như các r  ro có khả năng xảy ra ảnh hưởng đến thực hiện 
mục êu tại Công ty và từ đó HĐQT sẽ đưa ra các chính sách cho phù hợp

Q

ủi
.

GIÁM SÁT 
CỦA TIỂU BAN 
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
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Báo cáo

QUẢN TRỊ RỦI RO

NHẬN DIỆN RỦI RO TẠI CÔNG TY

RỦI RO
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

RỦI RO CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

RỦI RO
THỊ TRƯỜNG

RỦI RO
SẢN XUẤT

RỦI RO
TÀI CHÍNH

NHẬN DIỆN 

RỦI RO TẠI 

CÔNG TY

TRÊN CƠ SỞ NHẬN DIỆN, PHÂN TÍCH, ĐÁNH 
GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG RỦI RO, CÔNG TY 
ĐÃ CHỦ ĐỘNG ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ 
PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ ĐẾN MỨC THẤP 
NHẤT TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA CÁC RỦI RO 
CÓ THỂ PHÁT SINH. 

- Văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi.
- Sự không thống nhất về nội dung của các văn bản hướng dẫn thi 
hành gây khó khăn trong công tác triển khai áp dụng.

- Việc không cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật, không am hiểu 
quy định pháp luật sẽ dẫn đến rủi ro bị khiếu nại, bị kiện tụng, bị thiệt 
hại do không tuân thủ quy định pháp luật.

- Nội dung văn bản không rõ ràng dễ gây nhầm lẫn và khó khăn khi áp 
dụng.

“Sống và làm việc theo pháp luật” 
và đảm bảo nguyên tắc cân bằng, 
hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp 
của Công ty, cổ đông và đối tác.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn 
thi hành của cơ quan quản lý chuyên ngành và triển khai đến cá nhân, 
bộ phận có liên quan; thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn bằng hình 
thức trực ếp, trực tuyến hoặc phương thức khác phù hợp.
- Cập nhật, sửa đổi các quy định nội bộ, đảm bảo phù hợp quy định 
pháp luật hiện hành và nh hình thực tế.
- Rà soát nh pháp lý của các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận ký giữa 
công ty và các khách hàng. 

- Các nghiệp vụ, tác nghiệp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh được Phòng Pháp chế và Kiểm tra nội bộ tư vấn đầy đủ theo 
yêu cầu của các bộ phận.

- Các công văn, thông báo, văn bản trước khi gửi cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền và đối tác phải được soát xét và kiểm tra nh phù hợp, 

nh hợp lý (theo phạm vi được ủy quyền).
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RỦI RO THỊ TRƯỜNG

- Xã hội phát triển cùng với chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải 
thiện thì nhu cầu và thói quen êu dùng của khách hàng có sự thay đổi rõ rệt. Xu 
hướng sử dụng sản phẩm có giá trị hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thực 
phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm thân thiện với môi trường được ưu 

ên sử dụng. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông n trong các hoạt động mua bán 
hàng hóa và thanh toán giữa khách hàng và công ty.

- Thị phần OTC ngày càng bị cạnh tranh gay gắt do có nhiều công ty không trúng 
thầu tập trung phát triển thị trường OTC.

- Việc phát triển thị trường ETC gặp nhiều trở ngại do:
+ Giá trúng thầu ngày càng thấp do Thông tư 11/2016 của Bộ Y tế về đấu thầu 
thuốc ưu ên chọn nhà thầu có giá thấp mà chưa chú trọng vào yếu tố chất lượng 
sản phẩm.

+ Tỉ lệ sử dụng thuốc ngoại nhập từ các nước phát triển tại các bệnh viện tuyến 
trung ương, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nước khi cung ứng hàng thầu. 
Thông thường không cung cấp hết số lượng trúng thầu theo hợp đồng.

+ Theo Nghị định 54/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, cơ sở 
y tế tư nhân và nhà thuốc bệnh việc được mua theo giá trúng thầu thấp.

+ Cơ quan quản lý nhà nước mở rộng đấu thầu tập trung cấp quốc gia, khu vực 
nên giá thuốc trúng thầu ngày càng giảm sâu trong khi giá nguyên liệu tăng vọt do 
chính sách quản lý môi trường ngày càng thắt chặt.

Hoàn thành các chỉ êu doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị thông qua.

- Cải ến hoạt động bán hàng theo hướng đáp ứng yêu cầu khách hàng trong 
khuôn khổ tuân thủ pháp luật và vận dụng linh hoạt các chính sách bán hàng, quy 
định nội bộ của công ty.

- Cải ến mẫu mã bao bì, đầu tư trang thiết bị, chất lượng nguồn nguyên liệu, nâng 
cao giá trị sản phẩm phù hợp nhu cầu và thị yếu khách hàng.

- Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các hoạt động bán 
hàng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quản trị doanh nghiệp, … đáp ứng yêu 
cầu về sự phát triển công ty cũng như đội ngũ kế thừa.

- Ứng dụng công nghệ thông n vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công 
ty. Việc kết nối và trao đổi thông n trong thời đại công nghiệp giữa Cơ quan Nhà 
nước - Công ty - Khách hàng và giữa các bộ phận trong toàn công ty được duy trì và 
phát triển.

- Tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng tập trung phát triển sản phẩm 
DOMESCO tự sản xuất có giá trị và lợi nhuận cao, các sản phẩm đặc trị vốn là thế 
mạnh của DOMESCO.

- Xây dựng chiến lược bán hàng vào kênh thầu hợp lý, êu chí giá trị sản phẩm và lợi 
nhuận được ưu ên hàng đầu.

NHẬN DIỆN RỦI RO TẠI CÔNG TY RỦI RO SẢN XUẤT

- Quy định về cấp số đăng ký sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng 
ngày càng chặt chẽ nên mất nhiều thời gian, chi phí, công sức để hoàn chỉnh 
hồ sơ đăng ký nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công 
ty.

- Áp lực gia tăng doanh số dẫn đến việc gia tăng sản lượng sản xuất, tăng 
công suất hoạt động của các nhà máy . 

- Cơ quan quản lý trong nước liên tục cải ến và nâng cao êu chuẩn chất 
lượng sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng theo êu chuẩn quốc tế 
nên các quy trình sản xuất và công nghệ thiết bị cần được cập nhật và cải 

ến kịp thời, ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất.

- Chính sách môi trường của Trung Quốc đã làm cho nhiều nhà máy sản xuất 
nguyên liệu tại Trung Quốc phải đóng cửa, gây nên sự khan hiếm và gia tăng 
đột biến về giá cả nguyên liệu của một số sản phẩm chủ lực của công ty.

Hoạt động sản xuất phải đáp ứng 
nhu cầu thị trường, yêu cầu kinh 
doanh và nâng cao năng suất lao 
động.

- Đa dạng nhà cung cấp để chủ động nguồn nguyên liệu, không phụ thuộc 
vào một hay một số công ty có khả năng chi phối nguồn cung ứng làm ảnh 
hưởng đến kế hoạch sản xuất và giá bán sản phẩm của công ty.
- Thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao công suất hoạt động của các nhà 
máy: tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị và lợi nhuận cao, đầu tư 
trang thiết bị công nghệ hiện đại, nâng cỡ lô sản phẩm, việc bảo trì, bảo 
dưỡng máy móc nhà máy, thiết bị được thực hiện thường xuyên, liên tục.
- Cùng với sự hỗ trợ của cổ đông lớn ABBOTT về quản trị sản xuất để thực 
hiện các giải pháp cải ến nhà máy sản xuất thuốc đạt êu chuẩn PICs, nhà 
máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt êu chuẩn GMP theo quy định 
mới của Chính phủ. 

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Chủ động cập nhật các yêu cầu, thay 
đổi về êu chuẩn chất lượng sản phẩm, xu hướng thị trường trong công tác 
nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Cập nhật, m hiểu kỹ quy định pháp luật về xét duyệt cấp số đăng ký mới, 
gia hạn số đăng ký sản phẩm, thực hiện hồ sơ đăng ký đúng theo quy định 
pháp luật, hạn chế việc chỉnh sửa hồ sơ theo góp ý của cơ quan có thẩm 
quyền, đáp ứng ến độ theo kế hoạch đề ra. 
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- Giá nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng ngoài tầm kiểm soát gây khó khăn 
cho hoạt động bán hàng.
- Áp lực chi phí đầu vào tăng (nguyên liệu, nhiên liệu, bao bì, lương, bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, CPI, …) nhưng giá bán sản phẩm chịu sự kiểm soát và quản lý 
chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ảnh hưởng đáng kể đến nâng cao 
hiệu quả hoạt động của công ty.

- Việc gia tăng lãi suất cơ bản của ngân hàng,  nh trạng bội chi ngân sách nhà nước 
đã ảnh hưởng đến ến độ thanh toán của khách hàng và vòng quay dòng vốn của 
công ty. 

- Hơn 80% nguyên liệu phục vụ sản xuất phụ thuộc nhập khẩu nên việc biến động tỷ 
giá ngoại tệ có ảnh hưởng trực ếp đến hiệu quả kinh doanh.

- Tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và công ty nước ngoài tạo nên 
“cuộc chiến” về các chương trình, chính sách bán hàng, gây áp lực trong việc đảm 
bảo các chỉ số tài chính theo kế hoạch được duyệt.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh và đạt được các chỉ êu tài chính được Đại hội đồng 
Cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

- Lập kế hoạch chi phí cho tất cả các hoạt động của công ty theo tháng, quý, năm và 
theo dõi chặt chẽ các khoản thu cũng như các chi phí phát sinh nhằm cân đối ngân 
sách hoạt động và chủ động quản lý nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh 
doanh.

- Xây dựng hạn mức và thời gian nợ áp dụng cho từng nhóm khách hàng, định kỳ 
kiểm tra việc thu hồi nợ của các trình dược viên, hạn chế việc trích lập dự phòng đối 
với các khoản nợ khó thu, nợ khó đòi.

- Đối với tỷ giá: chủ động cập nhật, dự báo biến động tỷ giá ngoại tệ, hạn chế phát 
sinh chi phí do chênh lệch tỷ giá.
- Giá cả nguyên liệu: thực hiện việc chào giá cạnh tranh với số lượng lớn để có giá cả 
tốt phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty; đàm phán về kế hoạch nhập 
hàng và thời gian thanh toán để đạt được những lợi thế cạnh tranh nhất định.
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Chu kỳ báo cáo: hàng năm

BÁO CÁO CŨNG ĐỀ CẬP ĐẾN CÁC BÊN LIÊN 
QUAN TRỌNG YẾU TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT 
TRIỂN CÔNG TY BAO GỒM: CỔ ĐÔNG – NHÀ 
ĐẦU TƯ, ĐỐI TÁC – NHÀ PHÂN PHỐI, NHÀ CUNG 
CẤP, CƠ QUAN BAN NGÀNH QUẢN LÝ, KHÁCH 
HÀNG, CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA 
DOMESCO ĐƯỢC XÂY DỰNG THEO BỘ CHỈ SỐ 
DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA VCCI VÀ HỘI 
ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG VIỆT NAM (CSI). CÁC LĨNH VỰC TRỌNG 
TÂM GỒM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - KINH TẾ – 
MÔI TRƯỜNG – LAO ĐỘNG & XÃ HỘI.

Giai đoạn báo cáo: 01/01/2018 đến 31/12/2018

Phạm vi và giới hạn báo cáo: Báo cáo được lập 
trong phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần 
Xuất Nhập Khẩu Y tế DOMESCO trên lãnh thổ Việt 
Nam về sản xuất, kinh doanh dược phẩm – thực 
phẩm… bao gồm các nhà máy sản xuất tại Đồng 
Tháp và các chi nhánh.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUYỂN TẢI THÔNG 

ĐIỆP “VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG” ĐẾN CỘNG ĐỒNG 

QUA VIỆC SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM, ĐẢM BẢO AN 

TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LAO ĐỘNG, 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN, BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG VÌ CỘNG ĐỒNG CHUNG.

QUẢN TRỊ 

DOANH NGHIỆP VÀ 
CHIẾN LƯỢC

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG

LAO ĐỘNG 
& XÃ HỘI
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Tập trung vào lĩnh vực chính là sản xuất và kinh doanh sản 
phẩm do công ty trực ếp sản xuất.
Tăng trưởng bền vững chỉ êu doanh thu và lợi nhuận.
Tập trung vào việc nghiên cứu phát triển và đẩy nhanh ến 
độ sản phẩm ra thị trường để đảm bảo nh cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự tăng trưởng về doanh thu 
và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, an toàn, hiệu 
quả trong điều trị, góp phần mang đến cho cộng đồng cuộc 
sống khỏe mạnh, hạnh phúc.
Phát huy sáng kiến cải ến kỹ thuật, áp dụng các giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu suất lao động, nâng cấp hệ thống sản 

xuất và chất lượng, áp dụng các kỹ thuật sản xuất ên ến, 
chống lãng phí để giảm chi phí vốn.
Đào tạo nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn 
của cán bộ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển và hội 
nhập ngày càng cao.
Liên tục cải thiện môi trường làm việc và tạo điều kiện cho 
nhân viên tham gia trực ếp vào quá trình quản lý của 
doanh nghiệp để gia tăng sự hiểu biết và gắn kết với công 
ty.
Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và đào tạo lực lượng kế thừa.

Phát triển Công ty đi đôi với bảo vệ môi trường, ết kiệm 
năng lượng sử dụng và tái sử dụng năng lượng , tối ưu hóa sử 
dụng máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ sạch và ưu ên 
sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường.

Tuân thủ hoạt động đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 
định kỳ và giám sát chặt công tác hậu ĐTM nhằm có biện 

Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn vệ sinh lao động, 
nâng cấp các êu chuẩn EHS tại công ty theo êu chuẩn 
quốc tế của các nước ên ến.
Sử dụng năng lượng hiệu quả tại tất cả các bộ phận, nhà  
máy, chi nhánh thông qua việc thay đổi hành vi và ứng dụng 
khoa học kỹ thuật.

pháp xử lý kịp thời và giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường

Từng bước áp dụng  và triển khai các giải pháp để tạo ra 
môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp và an toàn trên toàn 
hệ thống công ty.

Đào tạo nâng cao nhận thức và gia tăng ý thức bảo vệ môi 
trường cho nhân viên và khuyến khích nhân rộng ý thức tại 
các hoạt động trong gia đình và xã hội

Ban hành các tạp chí về an toàn, sức khỏe, cải thiện môi 
trường và tổ chức nhiều hoạt động liên quan để phong 
phú sự hiểu biết và đa dạng hóa việc đào tạo.
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Chú trọng chất lượng các chương trình chăm lo 
sức khỏe và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho 
người lao động.
Chia sẻ, quan tâm đồng nghiệp và có ý thức 
tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ nhận 
thức thông qua qua các công tác xã hội, đóng 
góp các hoạt động tại địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông n trong quản 
lý để giảm áp lực và nâng cao hiệu suất cho người lao 
động.
Không ngừng cải thiện thu nhập của người lao động, 
gia tăng đóng góp ngân sách cho nhà nước và tham 
gia vào quá trình an sinh xã hội tại địa phương.
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QUẢN TRỊ VÀ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Quản trị rủi ro -Quản trị cơ hội cũng là 
hoạt  động  được ban  lãnh  đạo 
DOMESCO hết sức quan tâm và triển 
khai triệt để, thường xuyên. Công ty 
thiết lập và thực hiện chính sách quản 
trị rủi ro - cơ hội đầy đủ các bước: xác 
định, đánh giá, đo lường, quản lý, giám 
sát và báo cáo cho lãnh đạo doanh 
nghiệp các giải pháp đối với các rủi ro -
cơ hội. Các nội dung quản trị rủi ro - cơ 
hội được triển khai kịp thời đến tất cả 
các phòng ban nhằm đảm bảo sự theo 
dõi kiểm soát chặt chẽ các rủi ro và khai 
thác các cơ hội trong từng bộ phận.

Công ty chủ động xác định các bên liên 
quan trong các vấn đề kinh tế, môi 
trường, xã hội, trên cơ sở đó cùng trao 
đổi, tham vấn các bên liên quan về sự 
quan tâm của họ đối với các vấn đề 
phát triển bền vững và vận dụng những 
ý kiến khả thi triển khai thành các hành 
động thực ễn áp dụng hiệu quả tại 
doanh nghiệp mình. Các bên liên quan 
bao gồm: khách hàng, nhà cung cấp, cổ 
đông và các nhà đầu tư, người lao 
động, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp 
hội ngành và cộng đồng địa phương. 

Để đạt được mục êu phát triển bền 
vững, DOMESCO hoạch định hướng 
phát triển công ty đi đôi với công tác 
môi trường và xã hội. Với phương châm 
“Sống và làm việc tuân thủ theo pháp 
luật”, DOMESCO nghiêm túc tuân thủ 
các chính sách, quy định liên quan các 
vấn đề về kinh tế, môi trường và xã hội. 
DOMESCO luôn được các cơ quan quản 
lý tại địa phương đánh giá là doanh 
nghiệp điển hình, êu biểu về nh ên 
phong và tuân thủ, góp phần đáng kể 
vào sự phát triển kinh tế, bảo vệ môi 
trường và an sinh xã hội tại địa phương.

QUẢN LÝ CÁC LĨNH VỰC 
LIÊN QUAN TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
CỦA DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN
TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhận định ngay từ đầu hệ thống quản 
lý ch hợp là bộ khung, là nền tảng 
vững chắc cho sự phát triển bền vững 
của doanh nghiệp, DOMESCO sớm 
triển khai áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng, hệ thống quản lý môi 
trường, hệ thống quản lý an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp, các êu chuẩn GPs 
vào quá trình hoạt động. Công ty luôn 
kịp thời cập nhật áp dụng các êu 
chuẩn theo phiên bản ên ến hiện 
hành, đồng thời chủ động triển khai các 

êu chuẩn quốc tế trong sản xuất - kinh 
doanh nhằm tối ưu hóa mọi hoạt động 
của Công ty.
Quản lý rủi ro -cơ hội cũng là hoạt động 
được ban lãnh đạo DOMESCO quan 
tâm và triển khai thực hiện đầy đủ. Về 
lĩnh vực này, Công ty thiết lập và thực 
hiện chính sách quản lý rủi ro - cơ hội 
bao gồm đầy đủ các bước: xác định, 
đánh giá, đo lường, quản lý, giám sát và 
báo cáo đối với các rủi ro - cơ hội chính 
của tất cả các hoạt động. Các nội dung 
quản lý rủi ro - cơ hội được triển khai kịp 
thời đến tất cả các phòng ban nhằm 
đảm bảo sự theo dõi kiểm soát chặt chẽ 
các rủi ro và khai thác các cơ hội trong 
từng vị trí công việc.

Hàng năm DOMESCO thực hiện báo 
cáo phát triển bền vững theo êu 
chuẩn của các tổ chức quốc tế và luôn 
đảm bảo nh độc lập của các báo cáo 
này. Công ty cũng thực hiện việc công 
bố, phổ biến rộng rãi nội dung các báo 
cáo phát triển bền vững trên website 
Công ty và các phương ện truyền 
thông. Thông qua website Công ty, các 
vấn đề kinh tế, môi trường và xã hội 
được DOMESCO thông n đầy đủ cho 
các cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và 
các bên liên quan. Bên cạnh đó, Công ty 
thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội 
thảo liên quan đến các vấn đề phát 
triển bền vững cũng như định kỳ hay 
đột xuất tổ chức đối thoại với cac bên 
liên quan về các vấn đề này.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
CỦA DOANH NGHIỆP
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CÁC BÊN 
LIÊN QUAN 

PHƯƠNG PHÁP 
TIẾP CẬN 

CHỦ ĐỀ VÀ 
MỐI QUAN 
NGẠI 

PHẢN ỨNG CỦA 
DOMESCO 

CÁC GIÁ TRỊ MANG 
LẠI 

Khách hàng Hội thảo, hội 
nghị, worshop, 
seminar, hội chợ 
triển lãm sản 
phẩm của công 
ty ,các hội nghị 
khách hàng, các 
cuộc trao đổi 
giới thiệu thông 
tin thuốc  

Chất lượng sản 
phẩm, công 
dụng và việc 
tuân thủ khi 
điều trị, lợi ích 
của sản phẩm, 
nguy cơ nếu sử 
dụng không 
đúng, kinh tế 
khi sử dụng 
thuốc có chất 
lượng tốt với 
giá hợp lý để 
tiết kiệm ngân 
sách của gia 
đình và xã hội , 
…  

Đảm bảo chất lượng 
của sản phẩm theo 
tiêu chuẩn đã được 
đăng ký trong suốt 
quá trình lưu hành 
và  giải quyết mọi 
thắc mắc và vấn đề 
phát sinh trong quá 
trình lưu thông 
phân phối và sử 
dụng liên quan đến 
khách hàng 

Đảm bảo được giá 
trị thương hiệu của 
Công ty. 
Giữ vững niềm tin 
của đội ngũ điều trị 
và khách hàng về 
chất lượng và thái 
độ phục vụ 
Đóng góp vào sự  
tăng trưởng doanh 
thu và lợi nhuận của 
công ty 
Mang lại công việc 
ổn định và thu nhập 
cho người lao động 
và đóng góp ngân 
sách cho nhà nước. 

Cổ đông và 
các nhà đầu 
tư 

Tổ chức Đại hội 
cổ đông thường 
niên,  Công bố 
thông tin định kỳ 
và bất thường 
trên Website và 
các phương tiên 
thông tin đại 
chúng theo đúng 
quy định của 
công ty nêm yết. 
Tiếp nhận và 
phản hồi email 
cũng như gặp gỡ 
trực tiếp, giải 
đáp các thắc 
mắc của các nhà 
đầu tư theo yêu 
cầu 

Minh bạch 
thông tin, chỉ 
số tài chính, kế 
quả hoạt động 
của công ty, hệ 
thống quản trị 
doanh nghiệp, 
định hướng 
phát triển của 
công ty, xung 
đột lợi ích 

Tổ chức ĐHCĐ, 
Công bố thông tin 
minh bạch, kịp thời 
tất cả các báo cáo, 
thông tin bằng tiếng 
Việt và tiếng Anh 
theo đúng quy định 
của pháp luật.  
Chi trả cổ tức đúng 
thời gian quy định  
Đảm bảo quyền lợi 
hợp pháp của tất cả 
các cổ đông 

Có được sự tin 
tưởng và  hỗ trợ của 
các cổ đông và nhà 
đầu tư đặc biệt là 
hai cổ đông lớn nhất 
và là cổ đông chiến 
lược của công ty của 
công ty là Abbott và 
Tổng công ty đầu tư 
và Kinh doanh vốn 
nhà nước SCIC. 
Các danh hiệu và 
giải thưởng của các 
cơ quan ban 
nghành và tổ chức 
Thương hiệu 
DOMESCO là 
thương hiệu được 
các nhà đầu tư và 
các công ty chứng 
khoán đánh giá cao. 
Nhiều quỹ đâu tư 
lớn của nước ngoài 
muốn tham gia và 
trở thành cổ đông 
lớn khi có cơ hội 

 

Nhà cung 
cấp 

Minh bạch trong 
giao dịch 
Cạnh tranh, công 
bằng 
Đảm bảo chất 
lượng của hàng 
hóa dịch vụ cung 
cấp  

Phương thức 
Thanh toán  
hợp tác lâu dài. 

Tổ chức mở thầu 
công khai trên các 
phương tiên theo 
quy chế đấu thầu . 
Quy định năng lực 
của nhà cung cấp để 
hạn chế rủi ro trong 
quá trình thực hiện 
hợp đồng 
 Đối thoại và rà soát 
nhà thầu trúng thầu 
để khẳng định lại 
năng lực thực tế 
trước khi ký hợp 
đồng chính thức 

Đảm bảo chất lượng 
và hiệu quả của các 
dự án đầu tư. 
Công ty được vinh 
danh trong  danh 
sách 100 nhà cung 
cấp chất lượng và 
uy tín  

Người lao 
động 

Hội nghị người 
lao động hàng 
năm, các cuộc 
họp 1:1 với cán 
bộ quản lý và 
nhân viên chủ 
chốt, công đoàn, 
Đảng ủy và đoàn 
thanh niên 
nhằm đảm bảo 
quyền lợi cho 
người lao động. 
Có cổng thông 
tin liên hệ trực 
tiếp BGĐ và bộ 
phận tiếp nhận 
thông tin  

Lương thưởng, 
môi trường 
làm việc, trách 
nhiệm và 
quyền lợi, cơ 
hội thăng tiến, 
cơ hội đào tạo 
Định hướng 
phát triển của 
công ty 

Tuân thủ qui định về 
lao động, đảm bảo 
quyền lợi của người 
lao động. Cải thiện 
môi trường làm 
việc, ban hành 
chính sách lương 
cho các khối sản 
xuất, hỗ trợ và kinh 
doanh.  
Thực hiện nghiêm 
túc  các chính sách 
phúc lợi khác cho 
người lao động 

Thu nhập bình quân 
trên 10 triệu 
đồng/người/tháng 
Ngoài ra còn có các 
phúc lợi khác  
Người lao động 
được khuyến khích 
tự phát triển theo 
định hướng nghề 
nghiệp và thông 
qua các chương 
trình đào tạo trong 
và ngoài công ty  
Trong nhiều năm 
qua chỉ có hai 
trường hợp yêu cầu 
giải thích về môi 
trường làm việc và 
được giải thích cho 
người lao động hiểu 
rõ các quy định của 
nhà nước và công ty 
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Cơ quan 
quản lý nhà 
nước 

Báo cáo định kỳ,  
Thanh kiểm tra 
định kỳ,  đột xuất 
của các cơ quan 
chức năng. 
Các  cuộc thăm 
viếng của lãnh 
đạo Chính phủ 
và  lãnh đạo, 
chính quyền địa 
phương và cơ 
quan quản lý 
ngành là Bộ Y tế, 
Cục quản lý 
dược, Cục 
VSATTP, Sở Y tế 
và các sở ban 
ngành khác . 

Hỗ trợ, phối 
hợp, định 
hướng cho 
công ty phát 
triển bền vững 
Đóng góp cho 
ngân sách nhà 
nước. 
Tạo công ăn 
việc làm cho 
người lao động 
Chấp hành các 
qui định của 
ngành chủ 
quản và các qui 
định pháp luật.  
Góp phần vào 
công tác an 
ninh trật tự và 
vấn đề an sinh 
xã hội của Tỉnh, 
trung ương.  

Tuân thủ pháp luật 
và các qui định của 
nhà nước, thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ 
thuế đối với nhà 
nước, tham gia 
đóng góp ý kiến về 
phát triển ngành, 
cũng như phát triển 
kinh tế địa phương.  
Chủ động đưa ra các 
giải pháp và hỗ trợ 
các cơ quan ban 
ngành trong tỉnh. 
 

Nhiều danh hiệu 
cao quý của Chính 
Phủ và các Ban 
ngành vinh danh 
DOMESCO:  Bằng 
khen của Bộ trưởng 
Bộ tài chính về việc 
đã thực hiện tốt 
công tác kê khai 
thuế, Cờ Thi đua đã 
có thành tích xuất 
sắc trong phong 
trào Toàn dân bảo 
vệ An ninh Tổ quốc 
của Bộ Công an… 
Doanh nghiệp tiêu 
biểu của tỉnh Đồng 
Tháp. 

Hiệp hội 
ngành 

Các cuộc họp, 
gặp mặt, hội 
thảo, góp ý các 
dự thảo văn bản  

Đóng góp tích 
cực, chia sẻ 
thông tin.  

Tham gia tích cực 
các Hiệp hội, ban 
ngành. 

Các giải thưởng của 
ngành, một trong 
những doanh 
nghiệp dược có uy 
tín hàng đầu Việt 
Nam. 

Cộng đồng 
địa phương 

Các cuộc họp, 
gặp mặt thông 
qua các cơ quan 
đoàn thể tại địa 
phương. 

Chia sẻ, chung 
tay đóng góp 
xây dựng cộng 
đồng. 

Tham gia tích cực 
các hoạt động cộng 
đồng, khám phát 
thuốc chữa bệnh, 
phát thẻ BHYT cho 
bệnh nhân nghèo, 
tạo công việc làm 
cho hơn 1000 lao 
động trong tỉnh. 

DOMESCO và lãnh 
đạo được ghi nhận 
là góp phần đổi mới 
và đóng góp vào sự 
nghiệp phát triển và 
an sinh xã hội và 
được trao nhiều 
bằng khen, giấy 
khen của Tỉnh và  
các ban ngành liên 
quan. 

Nhận định ngay từ đầu hệ thống quản 
lý ch hợp là bộ khung, là nền tảng 
vững chắc cho sự phát triển bền vững 
của doanh nghiệp, DOMESCO sớm 
triển khai áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng, hệ thống quản lý môi 
trường, hệ thống quản lý an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp, các êu chuẩn GPs 
vào quá trình hoạt động. Công ty luôn 
kịp thời cập nhật áp dụng các êu 
chuẩn theo phiên bản ên ến hiện 
hành, đồng thời chủ động triển khai các 

êu chuẩn quốc tế trong sản xuất - kinh 
doanh nhằm tối ưu hóa mọi hoạt động 
của Công ty.

Quản trị rủi ro - Quản trị cơ hội cũng là 
hoạt  động  được ban  lãnh  đạo 
DOMESCO  hết sức quan tâm và triển 
khai triệt để, thường xuyên. Công ty 
thiết lập và thực hiện chính sách quản 
trị rủi ro - cơ hội đầy đủ các bước: xác 
định, đánh giá, đo lường, quản lý, giám 
sát và báo cáo cho lãnh đạo doanh 
nghiệp các giải pháp đối với các rủi ro – 
cơ hội. Các nội dung quản trị rủi ro – cơ 
hội được triển khai kịp thời đến tất cả 
các phòng ban nhằm đảm bảo sự theo 
dõi kiểm soát chặt chẽ các rủi ro và khai 
thác các cơ hội trong từng bộ phận
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12 chi nhánh thường xuyên triển khai 
định kỳ việc khảo sát lấy ý kiến góp ý 
của khách hàng về sản phẩm - dịch vụ 
của Công ty. Dựa trên kết quả khảo sát 
này,  Công ty ếp thu và không ngừng 
cải ến, nâng cao chất lượng sản phẩm - 
dịch vụ phục vụ nhằm đáp ứng thị hiếu 
người êu dùng. Hầu hết các khách 
hàng đều rất hài lòng về dịch vụ và đánh 
giá cao chất lượng sản phẩm của 
DOMESCO.
Những thay đổi trong các đặc nh của 
sản phẩm/dịch vụ đều được Công ty 
thông báo cho người êu dùng và 
khách hàng kịp thời và rõ ràng.
Công tác giải đáp thông n của khách 
hàng qua đường dây nóng được ếp 
tục duy trì thực hiện tốt và minh bạch.

ĐẢM BẢO SỰ HÀI LÒNG 
CỦA KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Việc ếp thu ghi nhận những ý kiến 
phản hồi của người êu dùng và khách 
hàng về giá cả sản phẩm, chất lượng, 
mẫu mã, dịch vụ, chương trình khuyến 
mãi… trong quá trình kinh doanh được 
toàn công ty duy trì và thực hiện tốt.
Các ý kiến phản ảnh, góp ý của người 

êu dùng và khách hàng đều được ghi 
nhận, giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo 
sự thỏa mãn và n tưởng của khách 
hàng.

- Tuân thủ: DOMESCO cam kết tuân thủ 
mọi quy định pháp luật Việt Nam và áp 
dụng các quy định và pháp luật khác 
vào hoàn cảnh của DOMESCO. 
- Minh bạch: DOMESCO thực hiện 
minh bạch hoá trong từng hành động, 
trong ến trình sản xuất kinh doanh, 
trong văn hóa giao ếp…. nhằm nâng 
tầm giá trị thương hiệu DOMESCO.

Phương châm , DOMESCO ban hành Bộ Quy tắc, Quy 
định, quy chế trong hoạt động và triển khai vào từng hành động diễn ra tại DOMESCO. Giá 
trị cốt lõi gồm:

“Sống và làm việc theo pháp luật”

Chính sách này được phổ biến đến tất cả mọi người trong công ty. Trong nhiều năm liền 
không có trường hợp tham nhũng và hối lộ liên quan tới công ty bị phát hiện và xử lý.

- Đạo đức: DOMESCO duy trì và phát 
huy các giá trị đạo đức bằng hành động 
trung thực, liêm chính và đối xử công 
bằng trong mọi hoạt động công việc 
hàng ngày. Giữ gìn sự trung thực, liêm 
chính và công bằng là giữ gìn giá trị đạo 
đức cao nhất của nhân viên DOMESCO, 
góp phần duy trì và gia tăng giá trị bền 
vững của DOMESCO.

TUÂN THỦ CÁC ĐẠO ĐỨC
TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

QUẢN TRỊ VÀ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP
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NGƯỜI LAO ĐỘNG 
ĐỀU KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

SỐ LƯỢT NGƯỜI LAO ĐỘNG 
ĐƯỢC BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO

 TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ 

Chính sách ưu đãi đối với lao động nữ luôn được quan tâm và thực 
hiện thăm hỏi bằng hiện vật khi lao động nữ nằm viện trong thời kỳ 
thai sản, trợ cấp ền cho lao động nữ sinh con, hỗ trợ lao động nữ 
nuôi con nhỏ sau sinh, hỗ trợ lao động nữ trong sản xuất, thưởng 
ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thưởng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Hàng năm công ty đều đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý 
lao động tại địa phương. Thỏa ước lao động tập thể được xây dựng 
theo đúng trình tự pháp luật quy định, có nội dung cụ thể về ền 
lương và theo hướng tốt hơn cho người lao động so với các quy 
định của pháp luật. Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh thỏa ước 
lao động tập thể. Định kỳ, công ty đều tổ chức đối thoại với người 
lao động theo quy chế dân chủ cơ sở để lắng nghe tâm tư nguyện 
vọng của CB-CNLĐ nhằm có hướng điều chỉnh tốt hơn cho người 
lao động. 

Công ty tuân thủ đúng các quy định về sử dụng lao động trong 
doanh nghiệp, 100% người lao động đều được ký kết hợp đồng lao 
động và đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định của pháp 
luật. Lương và các khoản bảo hiểm được chi trả đúng thời hạn để 
đảm báo các quyền lợi chính đáng của người lao động . Quy định về 
thử việc và chấm dứt hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc … theo 
đúng quy định pháp luật.

Ban Lãnh đạo công ty luôn đẩy mạnh môi trường học tập trong 
doanh nghiệp bằng những cách: xây dựng kế hoạch, nội dung đào 
tạo cụ thể cho từng đối tượng; khuyến khích mọi đối tượng học 
tập, nâng cao trình độ; tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và bên 
ngoài; hỗ trợ kinh phí cho người lao động đi học nếu có nguyện 
vọng, theo dõi, đánh giá, ghi nhận kết quả đào tạo của người lao 
động…

LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

100%

Năm thực hiện 

2016 2017 2018 

5.125 5.872 9.180 
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LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

QUAN HỆ XÃ HỘI – CỘNG ĐỒNG 2.000 1.500- CÔNG TY LUÔN ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ 
QUAN TÂM CHIA SẺ CÙNG CỘNG ĐỒNG, TÍCH CỰC 
THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TỪ THIỆN.

- TRONG  2018, CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN CÁC 
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HƯỚNG VỀ CỘNG ĐỒNG

NĂM
.

Phối hợp tổ chức trao cho hộ cận 
nghèo huyện Lai Vung, huyện Cao 

Lãnh, TP. Cao Lãnh, huyện Tân
Hồng, thị xã Hồng Ngự

 
 Phối hợp với Hội Bảo trợ Tỉnh và 

Hội Liên hiệp Hữu nghị khám bệnh 
& phát thuốc miễn phí tại huyện Sa-

Đách, tỉnh Prey-Veng, Campuchia

Thẻ Bảo hiểm Y tế

Suất thuốc

1.000

200

Phối hợp với SCIC khu vực phía 
Nam khám bệnh & phát thuốc miễn 

phí tại huyện Nam Cát Tiên, tỉnh 
Đồng Nai

miễn phí tại huyện Hồng Ngự

Phối hợp với Công an tỉnh Đồng 
Tháp khám bệnh & phát thuốc 

Suất thuốc

Suất thuốc

Đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, 
Quỹ phòng chống thiên tai
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
VÀ PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

+ - 33 trường hợp với số. 
Hỗ trợ lao động nữ làm việc trực ếp trong sản xuất.

Hỗ trợ cho nữ CB CNLĐ khi sinh con đúng luật là 

+ Trang bị đồng phục, áo đi mưa, nón bảo hiểm, quà sinh nhật cho CB-
CNLĐ.
+ Tổ chức các hoạt động  và ội thi văn nghệ mừng 
xuân Mậu Tuất 2018; tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho nữ CB-CNLĐ 
nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tổ chức hội thao bóng đá, hội thi 
rung chuông vàng kỷ niệm 29 năm thương hiệu DOMESCO.

Thể dục thể thao H

+ Thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm 2018 cho 1.701 lượt người. 

+ Thực hiện các chế độ thưởng cho CB-CNLĐ nhân kỷ niệm Ngày Thầy 
thuốc Việt Nam 27/2; vào dịp kỷ niệm ngày thành lập thương hiệu Công 
ty 19/5; vào dịp tết Dương lịch & Tết Nguyên đán. 
+ Tổ chức tham quan, du lịch cho 854 CB-CNLĐ có thành ch tốt. Hỗ trợ 
kinh phí tổ chức Team building cho các bộ phận (mỗi năm 02 lần).
+ Chăm lo cho thiếu nhi là con CB-CNLĐ trong Công ty như tổ chức vui 
chơi và tặng quà nhân ngày Quốc lế Thiếu nhi 1/6, Tết trung thu; hỗ trợ 
học phí đầu năm học cho 14 em; khen thưởng 311 em đạt thành ch tốt 
trong học tập và 17 em trúng tuyển vào các trường đại học....
+ Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn , hốm đau iếu hỷ.

+  quà tết cho CB-CNLĐ trong công ty và CB-CNLĐ của Công ty về 
hưu; thăm tặng quà người thân của CB-CNLĐ nhân ngày Thương binh 
Liệt sĩ 27/7 và ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10.

Tặng

+ Vận động phong trào nuôi heo đất, đã hỗ trợ cho 18 người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 06 trường hợp nhân 
dịp Tháng công nhân. Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà “Mái ấm 
DOMESCO”.

Chương trình Mổ heo đất hỗ trợ người 
lao động khó khăn.

Hội thi Rung chuông vàng

Giao lưu bóng đá mini

Hội thi Văn nghệ

Hội thi món ăn ngon nhân ngày 20-10

CÔNG TY THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ 
CÁC CHẾ ĐỘ ĐẢM BẢO AN SINH 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO 
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 

VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 
LUẬT THÔNG QUA CÁC HOẠT 

ĐỘNG THIẾT THỰC 

1.701
Khám sức khỏe định kỳ 

hàng năm

Lượt người

3
NĂM LIỀN

LIÊN TỤC

ĐẠT DANH HIỆU

DOANH NGHIỆP VÌ 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
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Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn lao động tại nơi làm việc, công ty đã thành lập mạng 
lưới an toàn, vệ sinh viên với 58 thành viên trải đều ở các nhà máy, phòng ban. Trên cơ sở các quy 
định của Luật An toàn vệ sinh lao động, công ty đã xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới an 
toàn vệ sinh viên và đó là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động.

Công ty rất quan tâm đến công tác ATVSLĐ, đã phối hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn thành 
lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động gồm 09 thành viên. Trong đó, Tổng Giám đốc công ty là 
Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch công đoàn là Phó chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ.

Công y Cổ hần X  Y ế DOMESCO luôn tôn trọng sự sống và hạnh phúc của con 
người Với phương châm , DOMESCO tự xem mình có trách nhiệm 
phải làm tất cả để cung cấp cho mọi người có những sản phẩm có chất lượng cao và được 
sống trong môi trường trong lành, đảm bảo ôi trường  n toàn & ức khoẻ nghề nghiệp 
CB CNLĐ Công ty và cộng đồng

t p uất nhập khẩu t
. “Sức Khoẻ là vốn quí nhất”

thuốc 
M A S-

. .

Công ty đã lập kế hoạch ATVSLĐ hàng năm. Kế hoạch ATVSLĐ được lập căn cứ vào nhiệm vụ, 
phương hướng sản xuất, kế hoạch ATVSLĐ của năm trước, những thiếu sót còn tồn tại trong 
công tác ATVSLĐ, các kiến nghị của NLĐ, ý kiến của tổ chức công đoàn, kiến nghị của đoàn thanh 
tra, kiểm tra.

Hàng năm Công ty tổ chức mời các 
chuyên viên ATVSLĐ bên ngoài đến tuyên 
truyền, phổ biến và huấn luyện về an 
toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ, sơ cấp cứu cho cán bộ 
quản lý và tất cả NLĐ trong Công ty. Tất cả 
NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm 
ngặt về ATLĐ đều được công ty thuê đơn 
vị chức năng huấn luyện và cấp chứng 
chỉ. Đối với NLĐ mới tuyển dụng, ngoài 
việc đào tạo các thiết thức chung về 
ATVSLĐ – PCCN, khi được phân công tại vị 
trí máy nào thì sẽ được đào tạo chuyên 
sâu về ATLĐ của máy, thiết bị đó. Các tài 
liệu đào tạo chuyên sâu này đều được Sở 
LĐ-TB&XH và LĐLĐ tỉnh hướng dẫn thực 
hiện đúng qui định.

Định kỳ 06 tháng và hàng năm Hội đồng 
ATVSLĐ tổ chức kiểm tra nh hình thực 
hiện công tác ATVSLĐ ở các tổ, xưởng sản 
xuất để đánh giá nh hình chung trong 
công tác ATVSLĐ của đơn vị. Công tác 
kiểm tra ATVSLĐ cũng được các tổ sản 
xuất thực hiện hàng tuần, hàng tháng, tất 
cả công nhân vận hành máy móc – thiết 
bị đều có cấp thẻ an toàn lao động 
(ATLĐ), các kiến nghị của NLĐ được ghi 
nhận đầy đủ để báo cáo lãnh đạo Công ty. 
Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn giải 
quyết – đáp ứng kịp thời các kiến nghị, 
yêu cầu của NL  để luôn đảm bảo 
ATVSLĐ cho sản xuất. Việc chấp hành tốt 
các qui định về ATVSLĐ luôn được NL  
tuân thủ triệt để. Do đó trong những năm 
qua đơn vị không có xảy ra sự cố hoặc tai 
nạn lao động nào.

Đ

Đ

Tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện về 
công tác PCCC và các phong trào – hội thi 
về PCCC do Phòng cảnh sát PCCC & CNCH 
Công an tỉnh tổ chức.

ĐẢM BẢO VỀ AN TOÀN & SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG - XÃ HỘI



STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 

I Lao động   

1 Tổng số lao động cuối kỳ Người 1.248 

2 Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động Người 3 

3 Người làm công tác y tế Người 7 

4 Lao động nữ Người 566 

5 Lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
(điều kiện lao động loại IV, V) 

Người 
550 

6 Lao động là người chưa thành niên Người 0 

7 Người dưới 15 tuổi Người 0 

8 Người khuyết tật Người 0 

9 Lao động là người cao tuổi Người 0 

II Tai nạn lao động   

1 Tổng số vụ tai nạn lao động Vụ 0 

2 Tổng số người bị tai nạn lao động Người 0 

3 Tổng chi phí cho tai nạn lao động Đồng 0 

III Bệnh nghề nghiệp   

1 Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời 
điểm báo cáo 

Người 0 

2 Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp Người 0 

3 Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh 
trong năm  

Đồng 0 

IV Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động  1.728 

 Loại I Người 117 

 Loại II Người 850 

 Loại III Người 635 

 Loại IV Người 125 

 Loại V Người 01 
 

V Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động   

1 Tổng số người nhóm 1 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 
1 hiện có 

Người/ 
người 

63/63 

2 Tổng số người nhóm 2 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 
2 hiện có 

Người/ 
người 

3/3 

3 Tổng số người nhóm 3 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 
3 hiện có 

Người/ 
người 

476/476 

4  Tổng số người nhóm 4 được huấn luyện/ tổng số người 
nhóm 4 hiện có 

Người/ 
người 

 500/500 

5 Tổng số người nhóm 5 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 
5 hiện có 

Người/ 
người 

7/7 

6  Tổng số người nhóm 6 được huấn luyện/tổng số người nhóm 
6 hiện có  

Người/ 
người 

 57/57 

7 Tổng chi phí huấn luyện Đồng 76.000.000 

VI Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 
sinh lao động 

  

1 Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang 
được sử dụng 

Cái 104 

2 Số đã được kiểm định Cái 104 

3 Số đã được khai báo Cái 104 

VII Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi   

1 Tổng số người làm thêm trong năm  Người 336 

2 Tổng số giờ làm thêm trong năm Giờ 398,8 

3 Số giờ làm thêm cao nhất trong 01 tháng Giờ 72,3 

VIII Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật   

1 Tổng số người Người  616 

2 Tổng chi phí  Đồng 1.825.020.000  
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LAO ĐỘNG - XÃ HỘI



MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PHƯƠNG CHÂM “SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP 

LUẬT”, DOMESCO TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH 

PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG. CÁC THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH VỀ MÔI TRƯỜNG CHO TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN SẢN 

XUẤT KINH DOANH ĐỀU THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ VÀ 

NGHIÊM TÚC.

IX Tình hình quan trắc môi trường lao động   

1 Số mẫu quan trắc môi trường lao động Mẫu 1.707 

2 Số mẫu không đạt tiêu chuẩn Mẫu 03 

3 Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo  Mẫu/mẫu  

 Nhiệt độ  Mẫu/mẫu 0/239 

 Độ ẩm  Mẫu/mẫu 0/226 

 Tốc độ gió Mẫu/mẫu 0/226 

 Ánh sáng Mẫu/mẫu 0/226 

 Ồn  Mẫu/mẫu 30/226 

 Rung  Mẫu/mẫu 0/64 

 Điện từ trường Mẫu/mẫu 0/131 

 Bụi  Mẫu/mẫu 0/168 

 CO2 Mẫu/mẫu 0/166 

 Hơi khí độc  Mẫu/mẫu 3/35 

X Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động   

 Các biện pháp kỹ thuật an toàn Đồng  81.665.000 

 Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh Đồng 45.000.000  

 Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Đồng 50.000.000 

 Chăm sóc sức khỏe người lao động Đồng 2.493.344.377 

 Tuyên truyền, huấn luyện Đồng 76.000.000 

 Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động Đồng 0  

 Chi khác Đồng 0 

TỔNG CHI PHÍ Đồng 2.745.999.337 
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Ma trận xác định phương ện – dụng cụ bảo hộ lao động được xác định định kỳ tại tất các các bộ phận để 
trang bị đúng và đủ nhằm mang lại sự an toàn cao nhất cho người lao động.

LAO ĐỘNG - XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – AN TOÀN SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP
AN TOÀN LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG TY
Có Phòng chức năng riêng phụ 
trách về bảo vệ môi trường 
EHS.
Duy trì công tác hậu báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
trong quá trình hoạt động cho 
tất cả các khu vực, đảm bảo tất 
cả các khu vực có tác động môi 
trường đều tuân thủ nghiêm 
túc các qui định pháp luật về 
môi trường; duy trì hoạt động 
đánh giá tuân thủ yêu cầu 
pháp luật và yêu cầu khác về 
môi trường – an toàn sức khoẻ 
nghề nghiệp.
Đầu tư đầy đủ các thiết bị xử lý 
và ứng phó sự cố môi trường. 
Các phương án xử lý và ứng 
phó sự cố thường xuyên được 
rà soát, cập nhật, đào tạo và 
diễn tập nhằm đảm bảo xử lý 
và ứng phó tốt nhật khi có sự 
cố xảy ra.

Thường xuyên chia sẻ các bản 
n về Bảo vệ môi trường - An 

toàn sức khoẻ nghề nghiệp - 
An toàn lao động - Phòng 
chống cháy nổ đến các bộ 
phận trong toàn công ty 
nhằm tuyên truyền và nâng 
cao ý thức của CB-CNLĐ về 
bảo vệ môi trường, an toàn 
lao động… 
Tiếp tục ây dựng và diễn tập 
phương án chống tràn đổ hóa 
chất và các chất nguy hại duy 
trì diễn tập phương án phòng 
chống cháy nổ bất ngờ nhằm 
tạo phản ứng kịp thời cho 
toàn thể nhân viên ứng phó 
với các sự cố cháy nổ phó với 
các sự cố cháy nổ.

x

; 

phòng chống tràn đổ, vận 
hành đoàn xe an toàn, đánh 
giá nhà cung cấp xử lý chất 
thải, quản lý bể chứa ngầm, 
chương trình bảo vệ máy 
móc, quản lý nhà thầu…

Giám  áp 
dụng các êu chuẩn an toàn 
như  giấy phép làm 
việc các công việc có yêu cầu 
an toàn cao, 

 sát nghiêm việc

yêu cầu

kiểm soát năng 
lượng nguy hại
làm việc trong không gian 
hạn chế

, yêu cầu về 

, làm việc trên cao, 

Tạo mối quan hệ tốt với dân 
cư xung quanh, vận động 
người dân cùng chung tay 
bảo vệ môi trường; duy trì 
định kỳ khảo sát ý kiến dân cư 
xung quanh về môi trường 
nhằm kịp thời khắc phục, 
đảm bảo không gây ô nhiễm 
môi trường xung quanh.
Thực hiện sản xuất an toàn - 
hiệu quả - ết kiệm. Thường 
xuyên giám sát và nhắc nhở 
khuyến cáo cảnh giác an toàn 
phòng chống cháy nổ trong 
các hoạt động về điện - hàn - 

ện…

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT, NƯỚC

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH LUÔN ĐƯỢC 
GIÁM SÁT VIỆC TIẾT KIỆM 
TÀI NGUYÊN, GIẢM PHÁT 
THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, ỨNG 
PHÓ VÀ THÍCH ỨNG VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

- Khuyến khích sáng kiến cải ến trong toàn thể CB-CNLĐ với nh 
thần  trong đó có nhiều giải pháp ết kiệm 
điện năng, sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ. Năm 2018 có hơn 600 kaizen được đăng ký trong đó có 
97 Kaizen được công nhận, trong đó có 10 kaizen về ết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên.

“Chiến binh Kaizen”,

- Khai thác, sử dụng hợp lý, ết kiệm tài nguyên thiên nhiên nước, 
tái chế, tái sử dụng chất thải. Áp dụng công nghệ sản xuất xanh  
sạch đẹp , giảm thiểu chất thải ra môi trường xung quanh;

,

- Công tác khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất kinh doanh 
được theo dõi và giám sát hàng ngày. Tất cả các công trình đều 
được cấp phép khai thác và xả thải đúng quy định. Các số liệu 
quan trắc và xả thải đều được công khai qua các báo cáo định kỳ 
hàng năm để người dân và các cơ quan ban ngành giám sát theo 
đúng Luật Bảo vệ môi trường. Hàng năm các cơ quan kiểm tra 
giám sát đều xác nhận DOMESCO tuân thủ các quy định về pháp 
luật và luật môi trường.

- Công ty sử dụng hiệu quả, hợp lý, ết kiệm, đúng quy hoạch đất 
đã được nhà nước giao quản lý sử dụng, không gây lãng phí 
nguồn tài nguyên đất.
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CÔNG TY RẤT QUAN TÂM ĐẾN CHẤT 
LƯỢNG SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG, 

LUÔN MONG MUỐN NGƯỜI TIÊU DÙNG 
VÀ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC SỬ DỤNG SẢN 

PHẨM VỚI CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT

- Quy trình Giải quyết khiếu nại và đánh giá thỏa 
mãn khách hàng

Để đảm bảo tất cả hàng trả về được kiểm tra 
chính xác, nhanh chóng, đúng quy định.

- Quy trình hoạt động Thu hồi sản phẩm

Nhằm phát hiện kịp thời các sai lỗi trong các dịch 
vụ cho khách hàng, để đưa ra các biện pháp cải 

ến nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng 
và đồng thời cho khách hàng thấy công ty thật sự 
quan tâm đến việc chăm sóc khách hàng và m ra 
cách tối ưu để cải thiện dịch vụ khách hàng.

Tuân thủ việc nhận và thực hiện báo cáo các phản 
ứng có hại của thuốc do công ty sản xuất hoặc 
nhập khẩu. Cập nhật và phổ biến đến các chi 
nhánh các phản ứng có hại nhận từ cơ quan quản 
lý nhà nước, nước ngoài, khách hàng. Nhằm theo 
dõi nh an toàn của thuốc trong quá trình lưu 
hành, hướng tới mục êu đảm bảo sử dụng thuốc 
an toàn, hợp lý.

Để đảm bảo thu hồi triệt để và hiệu quả các sản 
phẩm kém chất lượng/ không đạt chất lượng.

- Quy trình Hoạt động cảnh giác Dược

- Quy trình Kiểm tra và xử lý hàng trả về

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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TUÂN THỦ 100% PHÁP LUẬT 
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Trong năm 2018, công ty không ghi nhận 
trường hợp vi phạm hay xử phạt nào về 
môi trường. Cũng trong năm, có rất nhiều 
đoàn thanh - kiểm tra của các cơ quan ban 
ngành về môi trường, tất cả đều ghi nhận 
tốt và không có bất cứ góp ý nào.

hóa chất độc; thực hiện báo cáo biện 
pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 
chất theo quy định hiện hành. 

Ngoài các quy định Việt Nam, DOMESCO 
còn áp dụng các êu chuẩn nâng cao của 
Abbo  nhằm nâng tầm chất lượng ngày 
càng cao hơn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát 
phân loại rác tại các bộ phận nhằm giảm 
chi phí xử lý rác thải nguy hại, đồng thời 
duy trì thực hiện sử dụng ết kiệm vật tư, 
điện - nước - văn phòng phẩm.

Trong công tác quản lý môi trường, các 
giải pháp ết kiệm tài nguyên nhằm giảm 
phát thải cũng rất được Ban TGĐ quan 
tâm.

- Công ty duy trì tuân thủ đúng và phù hợp với 
yêu cầu luật định về công tác Quản lý môi trường 
- An toàn & SKNN theo ISO 14001 - ISO 45001. 

- Các quy định liên quan công tác quản lý hóa 
chất được tuân thủ nghiêm túc; lập biện pháp 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi 
trường do phát thải hóa chất nguy hại và sự cố 

- Tình hình xử lý ô nhiễm do hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong năm 2018 đều đạt tốt theo qui 
định so với các qui chuẩn, êu chuẩn Việt Nam 
hiện hành. Các số liệu sử dụng điện, nước và tài 
nguyên thiên  đều được theo dõi chặt chẽ. 
Công tác quản lý chất thải rắn và chất thải nguy 
hại đều được thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng 
các qui định pháp luật, đúng các cam kết đã 
được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động 
môi trường.

nhiên



152 153
VƯƠN XA CÙNG CHẤT LƯỢNG 
Báo cáo thường niên 2018 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
www.domesco.com

Các giải pháp quản lý chủ yếu gồm

Chỉ tiêu Năng lượng Nước Chất thải 
Quản lý nội vi - Khối văn phòng: xây dựng 

các thông số tiết kiệm năng 
lượng để mọi người áp dụng: 
mở trễ tắt sớm máy điều 
hòa, quy định nhiệt độ, sử 
dụng đèn led, tắt điện khi 
không làm việc kết hợp kiểm 
tra sử dụng; 

- Nâng cao ý thức sử dụng 
nước qua các bản tin tuyên 
truyền, dán bản cảnh báo và 
yêu cầu tiết kiệm tại tất cả 
các vòi nước trong công ty; 
- Triển khai báo cáo BBS 
(Behavior based safety), 
khuyến khích báo cáo tất cả 
các sự cố rò rỉ nước. 
- Khuyến khích cải tiến và 
khen thưởng xứng đáng 
trong toàn thể CB-CNLĐ 

- Tuyên truyền và định mức 
sử dụng văn phòng phẩm; 
- Tuyên truyền sử dụng 
giấy 1 mặt, báo cáo qua 
mail, đọc kỹ trước khi in để 
tránh in lại; 
- Tuyên truyền phân loại 
rác để tăng lượng rác tái 
chế, giảm lượng chôn lấp. 
- Khuyến khích cải tiến và 
khen thưởng xứng đáng 
trong toàn thể CB-CNLĐ 

 - Sản xuất: bố trí kế hoạch  
sản xuất hợp lý. 

 - Khuyến khích cải tiến và 
khen thưởng xứng đáng 
trong toàn thể CB-CNLĐ 

Cải tiến quy trình - Cải tiến quy trình sản xuất 
và hỗ trợ theo hướng tiết 
kiệm năng lượng; 
- Theo dõi tiêu thụ hàng ngày 

- Tái sử dụng nước thải đã xử 
lý để tưới cây; 
- Tái sử dụng nước thải RO 
để làm nước dội cầu, pha 
hóa chất xử lý nước thải; 
- Thu hồi nước ngưng tất cả 
các máy lạnh cấp lại cho các 
chiller hoặc các tháp xử lý 
khí thải; 
- Khóa bớt van cấp để giảm 
áp lực đầu vào; 
- Thu nước mưa cấp các hồ 
chữa cháy, dội cầu, pha hóa 
chất xử lý môi trường; 
- Để chai 1 lít vào bồn cầu để 
giảm thể tích nước khi xả. 
- Tăng cở lô để giảm nước 
tiêu thụ 
 Giảm nước thải xả ra môi 
trường đồng thời giảm chi 
phí doanh nghiệp 
- Theo dõi tiêu thụ hàng 
ngày. 

 
- Cải tiến bao bì và các vật 
liệu hỗ trợ theo hướng khối 
lượng nhẹ hơn nhưng vẫn 
đáp ứng mục đích sử dụng. 
- Các chất thải hữu cơ được 
ủ compost để giảm phát 
thải ra môi trường. 
- Theo dõi phát thải hàng 
ngày. 

Thay thế thiết bị 
cũ 

Đầu tư vào các thiết bị có 
hiệu suất cao như chiller 
nước, náy nén khí kết hợp 
biến tần, thay đèn led.. 

Thay thế các thiết bị cũ bằng 
thiết bị mới tiết kiệm nước. 

Đầu tư xem xét các thiết bị 
ít phát thải 

 

MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Tiết kiệm năng lượng luôn là vấn đề rất được xem trọng và làm giảm phát thải và 
giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2018 DOMESCO êu thụ năng 
lượng cho sản xuất chủ yếu là điện, các loại khác không đáng kể.

Nguồn nước tại DOMESCO sử dụng 
nguồn nước thủy của Công ty Cổ phần 
cấp nước & môi trường đô thị Đồng Tháp 
(vệ sinh, sinh hoạt bên ngoài) và nguồn 
nước giếng khoan (xử lý thành nước khử 
ion và RO nh khiết sử dụng cho sản 
xuất).

Ban TGĐ công ty luôn khuyến khích tất cả 
các ý tưởng ết kiệm nước và tái sử dụng 
nước với các mục đích thấp hơn. Năm 
2018 là năm có rất nhiều sáng kiến về vấn 
đề này đồng thời cũng triển khai trồng 
1.700 cây xanh sử dụng nước thải từ hồ 
sinh học để tưới nên lượng nước tái sử 
dụng tăng lên rất cao. Hầu hết các nguồn 
nước có thể tái sử dụng lại trong công ty 
đều được sử dụng lại hiệu quả.

Nội dung ĐVT Năm 2018 

Sản lượng Triệu đvsp 1.774.000.000 

Điện tiêu thụ KWh 6.200.000 

Tỉ lệ sử dụng KWh/triệu đvsp 3.456 
 

TIÊU THỤ NƯỚC VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Nội dung ĐVT Năm 2018 

Sản lượng Triệu đvsp 1.774.283.768 

Nước sử dụng m3 37.779  

Tỉ lệ sử dụng m3/triệu đvsp 21,3 

Tỉ lệ nước tái sử dụng % ≥ 10 
 

MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
Nước thải tại DOMESCO được quản lý rất nghiêm ngặt. Nước mưa và nước trên mái được thu 
gom riêng và thoát ra sông theo cống công cộng. Toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải sản 
xuất đều được thu gom về các hệ thống xử lý nước thải, xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT nguồn 
A trước khi xả ra môi trường.

Điểm xả thải: bên ngoài hàng rào. Đấu 
nối vào cống thoát công cộng sau đó 
chảy ra sông Cái Sao Thượng.

Hóa học + vi sinh + hóa lý.

Tất cả các chỉ êu đo đặc đều hợp đồng 
với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và 
Môi trường Đồng Tháp (VIMCERT 109).
Nguồn nước thải này không được tái sử 
dụng lại.

Phương pháp xử lý:

Tất cả các chỉ êu đo đạc đều hợp đồng 
với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và 
Môi trường Đồng Tháp (VIMCERT 109).

Hóa lý+ vi sinh.

Nguồn nước tại hồ sinh học được tái sử 
dụng lại để tưới cây xanh trong CCN.

Điểm xả thải: bên ngoài hàng rào. Đấu 
nối vào hồ sinh học sau đó chảy ra sông 
Cái Sao Thượng.

Phương pháp xử lý:

 Nước thải sản xuất có 
betalactam

Hố gom - H01

Hệ thống oxy hóa nâng cao: 
O3+H2O2

Hố gom – H02

Bể điều hòa – TK01

Bể UASB – TK06A/B

Bể FBR – TK07

Bể lắng 2 – TK08

Bể trung gian – TK05

Bể keo tụ, tạo bông –
TK02,03

Bể lắng 1 – TK04

Bể trung gian – TK09

Hệ lọc cát, ODM, than 

Nước sau xử lý
Nguồn A QCVN40:2011/

BTNMT

Dung dịch H2O2 Thiết bị tạo ozone

Nước thải SX 
Nonbetalactam

Máy thổi khí

Dd PAC/polymer

Bể chứa bùn – TK10A/B

Máy ép bùn

DD javel

Nước thải có màu

Phá màu

Xử lý nước thải tại Trụ sở chính Công ty

Xử lý nước thải tại CCN Cần Lố

Chất lượng nước thải sau xử lý tại Trụ sở chính công ty
Chất lượng nước thải sau xử lý tại CCN Cần Lố

(Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp năm 2018) (Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp năm 2018)

TT Tên chỉ tiêu ĐVT 
QCVN 

40:2011/BTN
MT (cột A) 

Kết quả thử nghiệm 
Nhận 

xét 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4  
1 pH - 6-9 8,69 8,24 7,91 7,86 Đạt 
2 BOD5 (mg/l) 30 10 25 25 20 Đạt 
3 COD (mg/l) 75 15 39 41 28 Đạt 
4 Amoniac (tính theo N) (mg/l) 5 1,99 1,85 0,45 0,45 Đạt 
5 N-tổng (mg/l) 20 4,12 5,18 2,72 3,47 Đạt 
6 P-tổng (tính theo P) (mg/l) 4 0,11 0,17 0,12 0,54 Đạt 
7 Clo dư (mg/l) 1 0,12 0,09 0,16 0,07 Đạt 
8 TSS (mg/l) 50 KPH < 4 < 4 < 4 Đạt 
9 Dầu mỡ khoáng (mg/l) 5 0,2 0,4 KPH KPH Đạt 

10 Tổng phenol (mg/l) 0,1 0,004 0,025 0,021 0,027 Đạt 
11 Tổng xianua (mg/l) 0,07 0,006 0,023 0,018 0,016 Đạt 

12 Coliform 

Vi 
khuẩn/
100ml 

3.000 93 91 23 23 Đạt 

 

 
Nước thải KDKC
(Nonbetalactam)

BỂ OXY HÓA

Bể chứa nước 
thải β-lactam

BỂ LẮNG CÁT
(song chắn rác)

BỂ TÁCH DẦU

CHẮN RÁC 
TINH

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ CHỈNH pH

BỂ PHẢN ỨNG

BỂ TẠO BÔNG

BỂ LẮNG 1

BỂ TRUNG 
HÒA

BỂ KỴ KHÍ

BỂ SBR

BỂ LỌC

BỂ KHỬ 
TRÙNG

HỒ SINH HỌC

BỂ CHỨA BÙN

MÁY ÉP BÙN

DỰ PHÒNG

Bùn sinh học

Hóa chất

Hóa chất

Hóa chất

Hóa chất

Máy thổi khí

Chất thải rắn

cát
Bãi chôn lấp

Sân phơi cát

Váng dầu Thu gom & xử
lý theo qui định

Nguồn A
QCVN40:2011/BTNMT

TT Tên chỉ tiêu ĐVT 
QCVN 

40:2011/BTN
MT (cột A) 

Kết quả thử nghiệm Nhận 
xét 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4  
1 pH - 6-9 8,05 8,49 8,43 7,47 Đạt 
2 BOD5 (mg/l) 30 16 16 20 14 Đạt 
3 COD (mg/l) 75 22 23 27 20 Đạt 
4 Amoni (tính theo N) (mg/l) 5 1,68 1,60 0,62 0,84 Đạt 
5 N – tổng (mg/l) 20 3,81 4,76 3,64 4,20 Đạt 
6 P – tổng (mg/l) 4 0,20 0,12 0,22 0,14 Đạt 

7 Clor dư (mg/l) 1 0,09 0,07 0,09 0,14 Đạt 
8 TSS (mg/l) 50 11 9 < 4 KPH Đạt 
9 Tổng phenol (mg/l) 0,1 0,005 0,022 0,029 0,026 Đạt 

10 Coliform 

Vi 
khuẩn/
100ml 

3.000 93 230 23 KPH Đạt 
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QUẢN LÝ CHẤT THẢI
Các nguồn chất thải rắn được 
theo dõi hàng ngày. Tại DOMESCO 
chất thải được phân thành 04 
loại: hữu cơ (ủ compost), vô cơ 
(chôn lắp), chất thải nguy hại 
(đồng xử lý), chất thải tái chế và 
tái sử dụng (bán lại cho đơn vị thu 
gom tái chế).

Các phát thải từ các nhà máy sản 
xuất và không khí xung quanh cũng 
thường xuyên được quan trắc, đo 
đạc.

Phát thải gây hiệu ứng nhà kính của 
DOMESCO chủ yếu là sử dụng điện, 
dầu và xăng xe vận chuyển.

Lượng chất thải nguy hại năm 2018 tăng cao do 
trong năm này đưa bùn từ hệ thống xử lý nước 
thải vào xử lý chất thải nguy hại

Lượng chất  thải không nguy hại năm 2018 giảm 
6.867 kg là do ủ compost chất thải hữu cơ, thay 
đổi kích thước bao bì nhỏ hơn nhưng vẫn đáp 
ứng yêu cầu sử dụng.

- Các chất thải vô cơ hợp đồng với công ty Cổ 
phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp 
xử lý chôn lắp tại bãi rác.
- Chất thải nguy hại hợp đồng với công ty TNHH 
Siam Cement City (Việt Nam), thu gom xử lý 
theo phương pháp đồng xử lý trong lò xi măng 
tại Hòn Chông.

(Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp năm 2018)

Số liệu chất thải nguy hại

Số liệu chất thải không nguy hại

Tính toán và đo đạc phát thải định kỳ

Kết quả quan trắc khí thải năm 2018 

Chất thải nguy hại ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

Tại Đồng Tháp Kg 13.422 20.644 
 

Chất thải không nguy hại ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

Tại Đồng Tháp Kg 69.033 62.166 
 

Tên nguồn năng lượng ĐVT Năm 2018 

Điện Tấn CO2 5.000 

Xăng Tấn CO2 29,39 

Dầu DO Tấn CO2 192,89 

 

Không khí xung quanh tại khu vực xử lý nước thải

Không khí xung quanh CCN

TT Tên chỉ tiêu ĐVT 

QCVN 
26:2010/BTNMT 

và QCVN 
05:2013/BTNMT 

Kết quả thử nghiệm Nhận 
xét 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4  

1 Bụi lơ lửng mg/m3 0,3 0,06 0,04 0,10 0,08 Đạt 

2 Độ ồn  dBA 70  67,9 67,9 67,1 67,2 Đạt 

3 CO  mg/m3 30 7,15 7,12 2,50 3,65 Đạt 

4 SO2  mg/m3 0,35 0,084 0,095 0,058 0,076 Đạt 

5 NO2  mg/m3 0,2 0,021 0,019 0,045 0,021 Đạt 

6 H2S  mg/m3 0,042  0,019 0,018 0,011 0,018 Đạt 

7 NH3  mg/m3 0,2  0,021 0,019 0,015 0,019 Đạt 
 (Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp năm 2018)

TT Tên chỉ tiêu ĐVT 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 

Kết quả thử nghiệm Nhận 
xét 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

1 Bụi lơ lửng mg/m3 0,3 0,06 0,06 0,12 0,08 Đạt 

2 Độ ồn  dBA 70  58,9 53,9 60,1 57,8 Đạt 

3 CO  mg/m3 30 8,43 7,54 2,50 6,15 Đạt 

4 SO2  mg/m3 0,35 0,096 0,084 0,028 0,080 Đạt 

5 NO2  mg/m3 0,2 0,019 0,021 0,031 0,020 Đạt 
 

Khí thải kiểm nghiệm

TT Tên chỉ tiêu ĐVT 

So sánh với 
QCVN 

19:2009/BTNMT 
(Cột B) 

Kết quả thử nghiệm 
Nhận 

xét 
Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

1 CO mg/Nm3 1.000 5,0 8,0 99 32 Đạt 

2 SO2 mg/Nm3 850 4,0 6,0 46 28 Đạt 

3 NOx  mg/Nm3 500 3,0 5,0 74 29 Đạt 

4 HCl mg/Nm3 50 
0,22 

3,34 0,002 
0,001

6 
Đạt 

 (Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp năm 2018)
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Khí thải lò hơi

Khí thải betalactam các tháp xử lý

Vết betalactam trong không khí xung quanh

(Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp năm 2018)

(Nguồn: phòng Kiểm tra Chất lượng công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO)

(Nguồn: phòng Kiểm tra Chất lượng công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO)

TT Chỉ tiêu kiểm tra ĐVT 
QCVN 19:2009 

cột B 

(mg/Nm3) 

Kết quả thử nghiệm 
Nhận 
xét Quí 1 Quí 2 Quý 3 Quý 4 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 42 18 90 48 Đạt 

2 CO mg/Nm3 1000 167 112 319 173 Đạt 

3 NOx mg/Nm3 850 39 51 131 43 Đạt 

4 SO2 mg/Nm3 500 107 97 75 131 Đạt 
 

TỔNG CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DOMESCO

Địa điểm ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

Toàn công ty Triệu đồng 1.617 1.812 
 

- Công ty Cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp tăng giá xử lý chất thải sinh hoạt;
- Năm 2018 phát sinh chất thải nguy hại bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải;
- Đầu tư nâng cấp hệ thống EHS của công ty theo chuẩn Abbo .

Chi phí cho công tác bảo vệ môi trường của năm 2018 cao hơn năm 2017, chủ yếu phát sinh từ:

MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

QUẢN LÝ CHẤT THẢI
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QUẢN TRỊ RỦI RO

Theo êu chuẩn cập nhật chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 trong năm 
2018, các bộ phận đã ch cực phối hợp rà soát liệt kê các rủi ro và cơ hội có khả năng xảy ra - 
đã từng xảy ra tại công việc của bộ phận mình, từ đó có những biện pháp khắc phục – phòng 
ngừa – cải ến đem lại hiệu quả tốt trong công việc.

Trong năm 2018, các rủi ro và cơ hội có mức độ cao – rất cao (điểm 6 - 9) được các bộ phận 
nhận diện như sau:

STT Bộ phận/ Khối Rủi ro ở mức 
độ cao  

(=6) 

Cơ hội ở mức 
độ cao  

(=6) 

Rủi ro ở mức 
độ  rất cao 

(=9) 

Cơ hội ở mức 
độ rất cao 

(=9) 

1 Khối Công nghiệp 4 10 - - 

2 Khối Hỗ trợ 2 5 - - 

3 Khối Kinh doanh 4 10 - - 

4 Khối Tài chính  

Kế toán 

2 3 - - 
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NHẬN DIỆN MỘT SỐ RỦI RO VÀ CƠ HỘI CÓ MỨC TÁC ĐỘNG CAO – RẤT CAO 

Công việc/ 
Hành động 

Nhận diện Phân tích nguyên 
nhân 

 

Khả 
năng 
xảy ra 

(A) 

Mức độ 
ảnh 

hưởng 
(B) 

Điểm  
(AxB) 

Biện pháp kiểm soát Người/ Bộ phận 
chịu trách 

nhiệm thực 
hiện Rủi ro Cơ hội Biện pháp kiểm 

soát rủi ro 
Biện pháp kiểm 

soát cơ hội 
Vận hành hệ 
thống xử lý 
nước thải – 
khí thải – bảo 
vệ môi trường 

 - Tiết kiệm 
chi phí cho 
công ty. 
- Nâng cao 
hình ảnh công 
ty đối với mục 
tiêu phát 
triển bền 
vững. 

- Chất lượng 
nước thải – khí 
thải luôn đạt 
theo quy định, 
tránh phát sinh 
việc xử lý nhiều 
lần hoặc xử phạt 
của các cơ quan 
ban ngành. 
- Đảm bảo yêu 
cầu bảo vệ môi 
trường xung 
quanh, tạo hình 
ảnh tiêu biểu 
trong cộng đồng 
doanh nghiệp và 
địa phương. 

2 3 6  - Đào tạo, nhắc 
nhở nhân viên 
luôn tuân thủ 
quy trình xử lý 
nước thải. 
- Tuyên truyền, 
vận động toàn 
thể CB-CNV 
thực hiện tốt 
việc bảo vệ môi 
trường. 

Nhóm Môi 
trường 

Bảo trì, hiệu 
chuẩn, sử 
dụng thiết bị. 

 - Quá trình 
bảo trì hiệu 
chuẩn phát 
hiện tình 
trạng bất 
thường và 
thay thế phụ 
kiện để đảm 
bảo máy hoạt 
động tốt 

- Trong quá trình 
hiệu chuẩn máy 
sẽ đánh giá tình 
trạng thiết bị để 
kịp thời thay thế.  

2 3 6  - Lập kế hoạch 
bảo trì hiệu 
chuẩn hàng 
năm. 
- Phân công 
người thực hiện 
và có kiểm tra 
giám sát 

- NV quản lý 
thiết bị QC 
- Quản lý kỹ 
thuật QC 
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NHẬN DIỆN MỘT SỐ RỦI RO VÀ CƠ HỘI CÓ MỨC TÁC ĐỘNG CAO – RẤT CAO 

Công việc/ 
Hành động 

Nhận diện Phân tích nguyên 
nhân 

 

Khả 
năng 
xảy ra 

(A) 

Mức độ 
ảnh 

hưởng 
(B) 

Điểm  
(AxB) 

Biện pháp kiểm soát Người/ Bộ phận 
chịu trách 

nhiệm thực 
hiện Rủi ro Cơ hội Biện pháp kiểm 

soát rủi ro 
Biện pháp kiểm 

soát cơ hội 
Xử lý chất thải 
phòng thí 
nghiệm 

 - Bảo vệ môi 
trường làm 
việc và cộng 
đồng 

- Thực hiện tốt 
việc thu gom 
chất thải phòng 
thí nghiệm góp 
phần bảo vệ môi 
trường và sức 
khỏe nghề 
nghiệp. 

2 3 6  -Đào tạo định 
kỳ cho nhân 
viên các quy 
định thu gom 
chất thải. 
-Kiểm tra tính 
tuân thủ  

-Quản lý 
phòng QC 
-P. AT-SK-
MT& CL 
-Nhân viên 
QC 
-An toàn vệ 
sinh viên 

An toàn lao 
động/ Môi 
trường làm 
việc 

 - Bảo vệ tính 
mạng/ sức 
khỏe nghề 
nghiệp 

- Đảm bảo môi 
trường làm việc 
an toàn 

2 3 6  -Đào tạo định 
kỳ cho nhân 
viên về an toàn 
lao động. 
-Kiểm tra tính 
tuân thủ 

-Quản lý 
phòng QC 
-P. 
ATSKMT&CL 
-Nhân viên 
QC 
-An toàn vệ 
sinh viên 

Nhận bao bì Hộp, toa in 
sai nội 
dung. 

-  - Do NCC sản 
xuất. 

2 3 6 - Kiểm tra đầu 
vào cảm quan 

- Lập biên bản 
báo NCC, đồng 
thời làm biên 
bản hủy. 

 KSVCT kho - 
QA 
 

Nhận bao bì Hộp, toa 
thiếu 
thông tin 

 - Do NCC sản 
xuất 

2 3 6 - Kiểm tra đầu 
vào cảm quan. 

- Lập biên bản 
báo NCC và 
loại các bao bì 
không đạt 
thanh lý 

 KSVCT kho - 
QA 
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NHẬN DIỆN MỘT SỐ RỦI RO VÀ CƠ HỘI CÓ MỨC TÁC ĐỘNG CAO – RẤT CAO 

Công việc/ 
Hành động 

Nhận diện Phân tích nguyên 
nhân 

 

Khả 
năng 
xảy ra 

(A) 

Mức độ 
ảnh 

hưởng 
(B) 

Điểm  
(AxB) 

Biện pháp kiểm soát Người/ Bộ phận 
chịu trách 

nhiệm thực 
hiện Rủi ro Cơ hội Biện pháp kiểm 

soát rủi ro 
Biện pháp kiểm 

soát cơ hội 
Nhận bao bì 
 

Nhôm in bị 
thủng, 
trầy, 
không dính 

 - Do NCC 2 3 6 - Kiểm tra đầu 
vào cảm quan. 

- Lập biên bản 
chuyển trả 
NCC  

- KSVCT và NM 
kiểm tra đầu 
vào cảm quan 

 NV tổ ĐG1 

I. Bảo trì 
-Bảo trì thiết 
bị sản xuất và 
phụ trợ. 
-Bảo trì hệ 
thống lạnh. 

 - Tiết kiệm 
năng lượng – 
tăng năng 
suất. 

- Các phòng ban 
và nhà máy sử 
dụng đèn huỳnh 
quang sử dụng 
lượng điện cao 
gấp 1,5-2 lần 
đèn Led. 
-  Máy hoạt 
động liên tục dẫn 
đến hệ thống 
lạnh hoạt động 
có tạo ra năng 
suất – sản lượng. 

2 3 6  - Thay thế dần 
các đèn huỳnh 
quang hư, cũ. 
- Bảo trì thiết bị 
đúng đủ - đạt 
chất lượng  
rủi ro hư hỏng 
đột xuất thấp. 

Phòng Kỹ 
Thuật 

Hóa chất và 
sự cố hóa 
chất trong 
kiểm nghiệm 

 - Nâng cao kỹ 
năng ứng phó 
tình huống 
khẩn cấp 
nhằm bảo vệ 
tính mạng/ 
sức khỏe 
nghề nghiệp 

- Nhân viên được 
đào tạo, diễn tập 
các tình huống 
khẩn cấp theo 
định kỳ. 
- Nhân viên hiểu 
rõ và biết đánh 
giá mối nguy 
trong môi 
trường lao động 

2 3 6 -  -Đào tạo định 
kỳ cho nhân 
viên về an toàn 
lao động. 
-Kiểm tra tính 
tuân thủ 

- NV, trưởng/ 
phó các nhà 
máy, P. KTCL, 
P.AT-SK-MT 
&CL, kho, RD. 
- ATVSV 
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NHẬN DIỆN MỘT SỐ RỦI RO VÀ CƠ HỘI CÓ MỨC TÁC ĐỘNG CAO – RẤT CAO 

Công việc/ 
Hành động 

Nhận diện Phân tích nguyên 
nhân 

 

Khả 
năng 
xảy ra 

(A) 

Mức độ 
ảnh 

hưởng 
(B) 

Điểm  
(AxB) 

Biện pháp kiểm soát Người/ Bộ phận 
chịu trách 

nhiệm thực 
hiện Rủi ro Cơ hội 

Biện pháp kiểm 
soát rủi ro 

Biện pháp kiểm 
soát cơ hội 

Công tác lễ 
tân, ngoại 
giao 

 - Nâng cao kỹ 
năng trong 
công tác hậu 
cần tiếp đón 
các đoàn 
khách đến 
làm việc tại 
công ty. 
- Duy trì mối 
quan hệ tốt 
với các cơ 
quan ban 
ngành 

- Văn Phòng là 
đầu mối chuẩn bị 
hậu cần tiếp đón 
các đoàn khách 
đến tham quan 
& làm việc tại 
Cty.  
- Thường xuyên 
được giao tiếp 
với nhiều đối 
tượng khách, 
qua đó đút kết 
nhiều kinh 
nghiệm trong 
công tác tiếp 
đón. 
- Nâng cao hình 
ảnh công ty qua 
việc đón tiếp 
chuyên nghiệp. 

3 2 6 

 

- Chủ động tạo 
mối liên hệ 
thường xuyên 
với các cơ quan, 
đối tác để duy 
trì quan hệ 
ngoại giao. 
- Đề xuất tham 
gia thêm các 
lớp đào tạo 
nâng cao kỹ 
năng. 

- Văn phòng 
điều hành 

Công tác thi 
đua khen 
thưởng kỷ 
luật 

 - Được nắm 
vững các quy 
định, quy chế 
khen thưởng 
của nhà nước, 
từ đó áp dụng 
và nâng cao 
công tác thi 
đua khen 
thưởng tại 
đơn vị tốt hơn 

- Nhận được sự 
hướng dẫn & 
ban hành kịp 
thời các quy 
định, quy chế 
khen thưởng – 
kỷ luật từ Ban TĐ 
KT Tỉnh. 

3 2 6  - Áp dụng đúng 
các quy định 
của Nhà nước 
đã được ban 
hành để xây 
dựng Quy chế 
khen thưởng – 
kỷ luật chung  
cho toàn Cty. 

- Văn phòng 
điều hành 
(HĐ.TĐKT-KL) 
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NHẬN DIỆN MỘT SỐ RỦI RO VÀ CƠ HỘI CÓ MỨC TÁC ĐỘNG CAO – RẤT CAO 

Công việc/ 
Hành động 

Nhận diện Phân tích nguyên 
nhân 

 

Khả 
năng 
xảy ra 

(A) 

Mức độ 
ảnh 

hưởng 
(B) 

Điểm  
(AxB) 

Biện pháp kiểm soát Người/ Bộ phận 
chịu trách 

nhiệm thực 
hiện Rủi ro Cơ hội 

Biện pháp kiểm 
soát rủi ro 

Biện pháp kiểm 
soát cơ hội 

Công tác 
phòng chống 
cháy nổ 

 - Được đào 
tạo, hướng 
dẫn sử dụng 
an toàn các 
thiết bị điện 

- Nâng cao ý 
thức của các 
thành viên trong 
công tác phòng 
chống cháy nổ 
tại nơi làm việc. 

3 2 6 -  - Đề xuất kiểm 
tra hoặc thay 
mới đối với các 
thiết bị điện 
không có sự an 
toàn tuyệt đối. 

- Tất cả thành 
viên. 

Bảo quản Điều kiện 
bảo quản 
kho lạnh 
vượt quá 
giới hạn 

 - Điều chỉnh 
nhiệt độ chưa 
phù hợp. 
- Do hệ thống 
tách ẩm hư, 
- Hư đột xuất lốc 
hoặc bo mạch 
điện tử... 

2 3 6 - P. Kỹ thuật và 
Tổng kho thẩm 
định xác định 
lại thông số cài 
đặt. 
- P. Kỹ thuật 
kiểm tra bảo trì 
đúng theo kế 
hoạch và tăng 
tầng xuất kiểm 
tra khi phát 
hiện điều kiện 
môi trường 
chưa phù hợp 
xảy ra liên tục. 
- Mua vật tư 
dự phòng khi 
cần thiết. 

 Ban giám đốc 
kho, nhân 
viên trực 

điện, và P. KT 

Tiếp thị  
bán hàng 

 - Tìm thêm 
khách hàng 
mới tốt hơn.  
- Lấy lại các 
khách hàng 
đã mất trước 
đó. 

- Dựa vào khảo 
sát giá của thị 
trường có 
phương án điều 
chỉnh giá tốt, 
chương trình 
KM, chăm sóc 
khách hàng, tặng 
quà sinh nhật… 
 

2 3 6  - Tiếp tục duy 
trì chính sách 
hiện có. 
- Nghiên cứu 
chương trình 
độc đáo, mới lạ 
thu hút khách 
hàng.  
- Thăm hỏi KH 
thường xuyên  

Nhân viên 
Tiếp thị bán 
hàng/ GĐ Chi 
nhánh 
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NHẬN DIỆN MỘT SỐ RỦI RO VÀ CƠ HỘI CÓ MỨC TÁC ĐỘNG CAO – RẤT CAO 

Công việc/ 
Hành động 

Nhận diện Phân tích nguyên 
nhân 

 

Khả 
năng 
xảy ra 

(A) 

Mức độ 
ảnh 

hưởng 
(B) 

Điểm  
(AxB) 

Biện pháp kiểm soát Người/ Bộ phận 
chịu trách 

nhiệm thực 
hiện Rủi ro Cơ hội Biện pháp kiểm 

soát rủi ro 
Biện pháp kiểm 

soát cơ hội 
Tiếp thị bán 
hàng 

Giảm lòng 
tin của 
khách 
hàng về sự 
ổn định 
giá và 
Chính sách 
bán hàng 

 - Chương trình 
khuyến mãi sau 
giá thấp hơn 
chương trình 
khuyến mãi 
trước. 
- Các chương 
trình bán hàng 
chưa đồng nhất 
ở các kênh bán 
hàng khác nhau, 
cũng như ở các 
địa phương khác 
nhau. 

2 3 6 - Tìm hiểu 
nguyên nhân 
thực tế, giải 
thích cho Trình 
dược viên hiểu, 
báo cáo BP KD. 
- Đề nghị các 
Chương trình 
khuyến mãi dài 
hạn với hình 
thức hỗ trợ 
thêm, khách 
hàng vẫn 
hưởng CSBH đã 
ký. 

 Nhân viên 
Tiếp thị bán 
hàng/ GĐ Chi 
nhánh 

Bán hàng  - Đấu thầu 
thông qua 
Công ty Dược 
địa phương. 

- Có được 
những ưu thế 
trong công tác 
đấu thầu. 

2 3 6  - Tiếp tục duy 
trì.  
- Quan hệ tốt 
với công ty 
Dược. 

Nhân viên 
Tiếp thị bán 
hàng/ GĐ Chi 
nhánh 

Bán hàng  - Bán hàng 
các hiệu 
thuốc thông 
qua Công Ty 
Dược địa 
phương. 

- Công ty Dược 
có hệ thống 
nhiều các nhà 
thuốc và đại lý, 
quầy. 
- Ràng buộc về 
doanh số. 

2 3 6  - Tiếp tục duy 
trì. 
- Quan hệ tốt 
với công ty 
Dược. 
- CTKM thích 
hợp. 
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QUẢN TRỊ RỦI RO

Các rủi ro và cơ hội đã được nhận diện, đánh giá 
mức độ ảnh hưởng và tần suất xảy ra theo hoạt 
động thực tế cơ bản của từng bộ phận. 
Các bộ phận hiểu rõ về việc nhận diện và đánh giá 
mức độ rủi ro/cơ hội, từ đó các biện pháp kiểm soát 
được đề ra sát với thực tế. Các rủi ro và cơ hội ở mức 
rất cao đã được nhận dạng và các bộ phận kiểm soát 
như là đã xảy ra do vậy các rủi ro này không còn hiện 
hữu. Phần lớn các rủi ro và cơ hội ở mức cao cũng đã 
được các bộ phận xem xét và lên kế hoạch ứng 
phóng ngay khi xảy ra. 
Các rủi ro ở mức độ cao (điểm =6) đã được các bộ 
phận kiểm soát tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, 
một số rủi ro ở mức độ cao (điểm =6) vẫn còn do 
phụ thuộc vào yếu tố khách quan, do đó các bộ 
phận luôn duy trì nhận diện và ếp tục các biện 
pháp kiểm soát và giám sát theo định kỳ để quản lý 
tốt rủi ro. Đồng thời, các cơ hội ở mức độ cao (điểm 
=6) là cơ sở tốt để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt 
động của từng bộ phận và toàn công ty.
Các bộ phận cần ếp tục theo dõi và giám sát hiệu 
quả quản lý rủi ro và cơ hội, từ đó tạo cơ sở soát xét 
lại nhận diện rủi ro và cơ hội, biện pháp kiểm soát 
phù hợp và hiệu quả hơn. Các bộ phận khi thực hiện 
nhận diện rủi ro, cần xét đến đầy đủ các công 
việc/hoạt động thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ 
của đơn vị mình để đảm bảo nhận diện một cách 
đầy đủ và cụ thể những rủi ro có liên quan trong quá 
trình thực hiện công việc để có hành động kiểm 
soát cụ thể và phù hợp.

Nâng cao việc nhận thức tư duy dựa trên rủi ro tại 
các bộ phận/phòng ban, để nhìn thấy các cơ hội có 
thể phát sinh trong hoạt động, từ đó đề ra các biện 
pháp nâng cao – khai thác cơ hội nhằm tạo năng lực 
cạnh tranh và sự khác biệt trong hoạt động. 
Việc giám sát hiệu quả quản lý rủi ro và cơ hội tại bộ 
phận mình đối với các rủi ro cao (=6) được triển khai 
đến từng Trưởng bộ phận để soát xét và m các 
biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn để ch hợp vào 
quy trình hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro hoặc 
nâng cao cơ hội. Đối với các rủi ro rất cao (=9) được 
phát hiện trong quá trình thực hiện công việc, 
trưởng bộ phận có liên quan phối hợp P. AT-SK-
MT&CL/ P. Đảm bảo chất lượng đưa ra các biện 
pháp khắc phục và phòng ngừa (phiếu CAPA), hoặc 
soát xét kế hoạch kiểm soát nghiêm ngặt cho đến 
khi giảm thiểu mức độ rủi ro; đề xuất kế hoạch triển 
khai để tận dụng và khai thác cơ hội.
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 Điện thoại : (+84-28) 83824 5252 – Fax : (+84-28) 83824 5250

 Website: www.ey.com

 Địa chỉ : Tầng 28, Toà nhà Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.   

 Tên Công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Các báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo các chuẩn mực kế 
toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có 
liên quan và được đính kèm trong phụ lục của Báo cáo thường niên 2018.

ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Theo báo cáo kiểm toán số 61197154/20209828 ngày 08/03/2018 của Công ty TNHH Ernst & Young 
Việt Nam: “ ..... Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 
khía cạnh trọng yếu, nh hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả 
hoạt động kinh doanh và nh hình lưu chuyển ền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 
với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý 
có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

TP. Cao Lãnh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Thông n đầy đủ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Quý cổ đông và Quý nhà đầu tư có thể vào 
đường link các trang web sau: 

Tiếng iệt: V h p://www.domesco.com/pdf/dmc-bctc-kiemtoan-2018-giaitrinh_vi_1553650944.pdf
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