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DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của HĐQT;

6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Tổng giám đốc;

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;

8. Tờ trình số 01: Phân phối lợi nhuận năm 2021;

9. Tờ trình số 02: Thù lao HĐQT& BKS năm 2022;

10. Tờ trình số 03: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

11. Tờ trình số 04: Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chánh năm 2022 (đính kèm Danh sách công 

ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng 

khoán năm 2022);

12. Tờ trình số 05: Thành lập Tiểu ban Chiến lược;

13. Tờ trình số 06: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

14. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 
Trụ sở chính: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An

Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 3862 1919 - Website: https://uspharma.vn/ Mã số Doanh nghiệp: 0310976553

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA

Kính gửi cổ đông : HÀ THỊ PHƯƠNG
Địa chỉ : XÃ TÍCH GIANG, HUYỆN PHÚC THỌ, HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần US PHARMA USA trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022 như sau:

Thời gian: 08h30, Thứ bảy, ngày 04/06/2022
Địa điểm: Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID-19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ
chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội
dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến,
Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website https://uspharma.vn và xem tại Website:
ezgsm.fpts.com.vn.
Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày
06/05/2022. Cổ đông không thể tham dự trực tiếp được có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người nhận ủy
quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
Giải đáp thắc mắc: Quý Cổ đông vui lòng gửi các câu hỏi, thắc mắc tại Khung hỗ trợ trực tuyến tại website:
ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 03/06/2022 để Công ty có thể chuẩn bị và phản hồi cho cổ đông tốt nhất.
Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy
quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật
dân sự) đã ký về địa chỉ: 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh trước ngày 01/06/2022. 
Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ
đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).

• Liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ Nội dung Email/Điện thoại

Phòng Quan hệ công chúng 
Công ty Cổ phần US Pharma USA 

Giải đáp thắc mắc cổ đông
Điện thoại: 028 38627979 
Ext: 100-103 
Email: codongusp@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Trúc
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Hỗ trợ hệ thống Đại hội đồng cổ
đông trực tuyến

Điện thoại: 1900 6446 - Ext: 7594 
Email: trucntt@fpts.com.vn

Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : DEM0122.000300

Mật khẩu : TEUMFUYV

Trân troṇg.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

       
LÊ HOÀNG RIN

Kính gửi Quý Cổ đông

Sẽ được cấp trong thư mời họp
Sẽ được cấp trong thư mời họp



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

GIẤY ỦY QUYỀN 
(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) 

Kính gửi: Công ty Cổ phần US PHARMA USA 
 

1. BÊN ỦY QUYỀN: 
Tên cá nhân/tổ chức:  ................................................................................................................................................................  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:  ..................................................................................................................................  
Ngày cấp:  ..................................................... Nơi cấp: ………………………………………………………………………. 
Mã cổ đông:  .............................................................................................................................................................................  
Địa chỉ:  ....................................................................................................................................................................................  
Điện thoại:  ...............................................................................................................................................................................  
Email:  ......................................................................................................................................................................................  
Số cổ phần đại diện/sở hữu: ………………………. (Bằng chữ: .............................................................................................  
 ...................................................................................................................... cổ phần) 
2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: 
Tên cá nhân:..............................................................................................................................................................................   
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....................................................................................................................................................  
Ngày cấp:  ..................................................... Nơi cấp: …………………………………………………………...….............. 
Địa chỉ:  ....................................................................................................................................................................................  
Điện thoại: ................................................................................................................................................................................  
Email (*):  ...................................................................................................................................................................................  
Số cổ phần được ủy quyền: ………………………. (Bằng chữ:  ................. …………………………………………………
 ...................................................................................................................... cổ phần) 
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 
- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi 

quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền. 
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần US PHARMA USA 
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện 

hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần US PHARMA USA.  
 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 
(Ký, Họ tên, Đóng dấu) 

Ngày … tháng …. năm 2022 
BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký, Họ tên, Đóng dấu) 

 
 
 
 
 

Ghi chú: 
- Nếu người ủy quyền hoặc người nhân ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức 
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. 
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến. 
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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 04 tháng 06 năm 2022) 

Thời gian Nội dung 

8h00 – 8h30 

(30p) 
Kiểm tra tư cách đại biểu: Đại biểu đăng nhập tham dự trực tuyến 

8h30 – 8h50 

(20p) 

Khai mạc Đại hội: 

 Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; 

 Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; 

 Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban 

Thư ký Đại hội; 

 Thông qua Quy chế làm việc; 

 Thông qua Chương trình Đại hội; 

8h50 – 9h30 

(40p) 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: 

 Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 

 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. 

 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; 

9h30 – 9h50 

( 20p) 
Đại hội thảo luận các báo cáo 

9h50 – 10h00  

(10p) 

 Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo 

 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo 

10h00 – 10h25 

(25p) 

Các nội dung tờ trình Đại hội: 

 Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; 

 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; 

 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 

 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 

 Tờ trình thành lập Tiểu ban Chiến lược 

 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

 Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có). 

10h25 – 10h40 

(15p) 
Đại hội thảo luận các các tờ trình 

10h40 – 10h45 

(5p) 

 Biểu quyết thông qua các tờ trình 

 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình 

10h45 – 11h00 

(15p) 

 Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

 Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

11h00 Tuyên bố bế mạc Đại Hội. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 

Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã 
Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. 

Mã số Doanh nghiệp:  0310976553 

ĐT: (028) 3862 1919                              Số Fax: (028) 3790 8856 

Website: uspharma.vn 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng 05 năm 2022 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo; 
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 

thông qua ngày 31/12/2020; 
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần US PHARMA USA 
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần US PHARMA USA 

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần US 
PHARMA USA US PHARMA USA diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy 
chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau: 

Điều 1. Mục đích:  

 Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ 
phần US PHARMA USA Công ty Cổ phần US PHARMA USA diễn ra đúng quy định và 
thành công tốt đẹp. 

 Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng 
quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng và phạm vi 

 Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ 
đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần US PHARMA USA và khách mời tham dự 
ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần US PHARMA USA  đều phải chấp hành, tuân thủ 
các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật. 

 Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2022 của Công ty Cổ phần US PHARMA USA  

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt 

- Công ty : Công ty Cổ phần US PHARMA USA 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 



Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
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- BKS : Ban Kiểm soát 

- BTC : Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

- Hệ thống livestream 
cuộc họp ĐHĐCĐ 

: Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên 
website ezgsm.fpts.com và www.youtube.com 

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông  

 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 
50% tổng số phiếu biểu quyết1. 

 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 
1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được 
tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

 Trường họp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 
Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không 
phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại 
biểu đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện 
tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này. 

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/05/2022 đều có quyền tham dự 
ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của 
mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định 
của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.  

 Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý: 

 Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy 
tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet). 

 Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được 
cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. 

 Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại biểu được 
hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại 
biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong 

                                                 
1 Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty 
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thông báo mời họp và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống 
bỏ phiếu điện tử. 

Điều 6. Khách mời tại Đại hội 

 Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không 
phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. 

 Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội 
mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa 

 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 

 Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng 
quản trị là Chủ tọa Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền 
cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau: 

STT Tên thành viên Chức vụ 

1 Ông Lê Hoàng Rin Chủ tịch HĐQT 

2 Bà Phan Thị Hồng Liên Phó chủ tịch HĐQT 

3 Ông Trần Thiện Văn  Tổng giám đốc 

4 Ông Trần Cung  Thành viên HĐQT 

5 Ông Trần Thế Mạnh Thành viên HĐQT 

 Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 
Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên 
tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều 
hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người 
có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

 Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành 
để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử 
làm Chủ tọa cuộc họp. 

 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp 
lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn 
của đa số người dự họp. 

 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa 

 Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được 
Đại Hội thông qua.  

 Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các 
báo cáo tại Đại hội; 
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 Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết; 

 Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có); 

 Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương 
trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội. 

 Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua; 

 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội. 

 Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết 
thúc Đại hội. 

 Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. 

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

 Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 
thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.  

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau: 

STT Tên thành viên Ghi chú 

1 Bà Phan Thị Ánh – Trưởng ban kiểm soát Trưởng ban 

2 Bà Khưu Gia Ý   Thành viên 

3 Ông Huỳnh Công Triết  Thành viên 

 Nhiệm vụ:  

 Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham 
dự trực tuyến. 

 Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức 
tiến hành. 

 Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết. 

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội 

 Ban thư ký của Đại hội bao gồm 03 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước 
Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. 
Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau: 

STT Tên thành viên Ghi chú 

1 Bà Trần Ngọc Lan Trang Trưởng ban 

2 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Thành viên 

3 Ông Phan Văn Phúc Thành viên 

 Nhiệm vụ:  
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 Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ 
tọa quyết định; 

 Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến 
Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội. 

 Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề 
đã được thông qua tại Đại Hội. 

Điều 10. Ban kiểm phiếu 

 Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành 
viên. 

 Ban kiểm phiếu bao gồm: 

STT Tên thành viên Ghi chú 

1 Đoàn Ngọc Sơn Trưởng ban 

2 Lê Trần Thiên Vũ Thành viên 

3 Nguyễn Văn Bình Thành viên 

 Nhiệm vụ:  

 Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, 
ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

 Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội. 
 Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 
 Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư 

khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội 

1. Nguyên tắc: 

 Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề 
trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ; 

 Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận; 

 Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau: 

 Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực 
tuyến tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do 
đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: codongusp@gmail.com  (trước giờ thảo luận). 

 Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa. 

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 

 Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ 
giải đáp ý kiến Đại biểu; 
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 Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại 
Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác. 

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội 

1. Nguyên tắc 

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ 
thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu 
điện tử tại đường link: http://ezgsm.fpts.com.vn 

2. Bỏ phiếu điện tử 

 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  

 Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” 
hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài 
đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.  

 Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết 
quả. 

 Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: 

 Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương 
trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành 
bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó. 

 Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể 
biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh 
thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.  

 Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao 
gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. 
Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời 
điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm 
việc của đại hội.  

 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:  

 Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại 
hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 
ngày 02/06/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01. 

 Các nội dung biểu quyết 02 (gồm các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban 
Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát) Đại 
biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 02/06/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các 
nội dung biểu quyết lần thứ 02. 

 Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (gồm các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội): 
Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 02/06/2022 đến trước khi BTC thông báo kết 
thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03. 
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 Các nội dung biểu quyết 04 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực 
hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 02/06/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung 
biểu quyết lần thứ 04. 

 Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày 
và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm 
soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ 
phiếu điện tử từ Đại biểu. 

3. Thể lệ biểu quyết 

 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại 
diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết. 

 Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/05/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
của Công ty là: 17.500.000 cổ phần tương đương với 17.500.000 quyền biểu quyết. 

 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu 
trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số 
trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải 
có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

 Lưu ý: 

 Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp 
đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại 
diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, 
Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).  

 Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các 
hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, 
Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020). 

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn 
đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay 
trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản 
họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua 
trước khi bế mạc Đại Hội. 

Điều 14. Thi hành Quy chế 



Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
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Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần US PHARMA 
USA biểu quyết thông qua. 

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ 
thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh 
nghiệp. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông 
qua 
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CÔNG TY CP US PHARMA USA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 
       TP, Hồ Chí Minh Ngày 04 tháng 06 năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công 

ty cổ phần US Pharma USA đã được Đại hội Cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết 

quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 trình Đại hội Cổ đông như sau: 

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và 

điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý 01 lần, ngoài ra có những trường hợp 

cần thiết sẽ họp ngay trong tháng để giải quyết kịp thời. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị 

nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp  

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành tất cả 12 cuộc họp và ban hành 10 Nghị quyết 

nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng giám 

đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông đề ra  

Cụ thể một số nội dung cơ bản trong các cuộc họp để chỉ đạo và quyết định của HĐQT 

trong năm 2021 như sau: 

1. Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoach năm 2021 

2. Ký kết hợp đồng tín dụng trung dài hạn với Ngân hàng Vietcombank: 

- Vay mua máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và tài sản cố định khác: 20 tỷ đồng 

- Vay thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công 

trình tại địa chỉ lô B1-10 đường số D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 45 tỷ đồng 

- Phát hành bảo lãnh trung dài hạn 5 tỷ đồng 

3. Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng Techcombank 

4. Thống nhất đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao 

dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  



 
 

BAO CAO HĐQT 
 

5. Ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng Vietcombank với hạn mức 55 tỷ đồng 

6. Sơ kết kinh doanh 08 tháng năm 2021 

7. Thống nhất mua dây chuyền máy ép vĩ – đóng hộp tự động B300 – TC 120 

8. Thống nhất trang bị thêm một số máy móc tự động: máy ép vĩ, máy đếm viên, máy đóng nắp... 

9. Quyết định tổ chức ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Đây là 

một nổ lực của Công ty nhằm báo cáo đến Cổ đông kết quả hoạt động trong năm qua. 

10. Quyết định chi trả cổ tức cho Cổ đông 

11. Thực hiện thay đổi các Quy chế, Điều lệ mới được Đại hội cổ đông thông qua 

12. Theo dõi và hiệu chỉnh tiến độ cổ phiếu lên sàn UPCOM 

13. Tổng kết sơ bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tiến hành kiểm toán Công ty 

14. Triển khai ký kết hợp đồng kinh doanh với các khách hàng cho năm 2022 

15. Tổng thu nhập và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021: (làm tròn số) 

- Tiền lương, phụ cấp  : 3,255,000,000 đồng 

- Thù lao    : 739,400,000 đồng 

- Tổng cộng   : 3,995,000,000 đồng 

(Xem chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021) 

16. Báo cáo về giao dịch doanh thu phát sinh giữa Công ty với các thành viên có liên quan: 

Bên liên quan Mối quan hệ Doanh thu phát 
sinh 

Công ty CP Dược phẩm Mặt Trời Liên quan đến phó TGĐ 58.002.725.125 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Văn (*) Liên quan đến TGĐ 42.146.260.139 

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Văn 
(**) 

Liên quan đến TGĐ 0 

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Tâm  Liên quan đến phó TGĐ 23.177.398.907 

Công ty TNHH Robinson Pharma USA Liên quan thành viên BKS 408.109.905 

Công ty TNHH Califarco USA Liên quan thành viên BKS 475.052.164 

Tổng cộng   124.209.546.240 

(*) Công ty TNHH Dược phẩm Huy Văn không còn là bên liên quan TGĐ từ ngày 22.04.2021 

(**) Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Văn không còn là bên liên quan TGĐ từ ngày 01.01.2021 

          Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 
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II/ KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2021: 

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: 

- Năm 2021 là một năm thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, tác động đến 

nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Sản xuất Dược phẩm bị ảnh hưởng rõ rệt, gián đoạn 

chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 

tháng 7,8,9 phải thu hẹp sản xuất kinh doanh khi hoạt động 03 tại chỗ theo chỉ thị của 

UBND Thành phố, làm giảm năng suất, tăng thêm nhiều chi phí  

- Tuy nhiên với chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, cũng như nổ lực và tinh thần trách 

nhiệm cao của ban điều hành và CBNV, Công ty đã vượt qua khó khăn do hoàn cảnh dịch 

bệnh để hoàn thành chỉ tiêu một cách rất thuyết phục. 

- Kết quả số liệu năm 2021: 

o  Doanh thu:    405.122. 000.000 đồng đạt 101% so với kế hoạch  

o  Lợi nhuận trước thuế:  21.919.000.000 đồng đạt 100% so với kế hoạch  

o  Lợi nhuận sau thuế:   17.494.000.000 đồng đạt 100% so với kế hoạch  

o  Cổ tức chia:     5 % thấp hơn so với kế hoạch (8%). Lý do HĐQT thống 

nhất giữ lại một phần để tái đầu tư mua đất xây dựng nhà máy mới 

P/S: Các số liệu báo cáo trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư 

Vấn Chuẩn Việt là Công ty đã được ĐHCĐ thông qua chọn kiểm toán. 

2.  Về việc mua sắm máy móc thiết bị: 

- Trong năm 2021 HĐQT với một quyết định quan trọng mang tính đột phá để thay đổi từng 

bước, nâng cao chất lượng cũng như hình ảnh nhà máy Uspharma. HĐQT đã quyết định đầu tư 

cải tiến máy móc theo tiêu chuẩn cao, công nghệ mới, hiện đại hóa nhằm nâng cao năng suất, 

giảm thiểu chi phí. Giai đoạn đầu trang bị một số máy với tổng giá trị gần 33 tỷ đồng, cụ thể: 

o  Máy ép vĩ đóng hộp tự động B300 -TC 120 (dàn máy online) 

o  Máy ép vĩ xé P250 

o  Máy đếm viên tự động 

o  Máy đóng nắp tự động 

3.  Nhà máy đã tái xét GMP thành công: Trong năm 2021 nhà máy đã tái xét thành công 

- Phân xưởng NonBetalactam 

- Phân xưởng Cephalosporin 

- Phân xưởng Thực phẩm BVSK  
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II/ KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2021: 

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: 

- Năm 2021 là một năm thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, tác động đến 

nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Sản xuất Dược phẩm bị ảnh hưởng rõ rệt, gián đoạn 

chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 

tháng 7,8,9 phải thu hẹp sản xuất kinh doanh khi hoạt động 03 tại chỗ theo chỉ thị của 

UBND Thành phố, làm giảm năng suất, tăng thêm nhiều chi phí  

- Tuy nhiên với chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, cũng như nổ lực và tinh thần trách 

nhiệm cao của ban điều hành và CBNV, Công ty đã vượt qua khó khăn do hoàn cảnh dịch 

bệnh để hoàn thành chỉ tiêu một cách rất thuyết phục. 

- Kết quả số liệu năm 2021: 

o  Doanh thu:    405.122. 000.000 đồng đạt 101% so với kế hoạch  

o  Lợi nhuận trước thuế:  21.919.000.000 đồng đạt 100% so với kế hoạch  

o  Lợi nhuận sau thuế:   17.494.000.000 đồng đạt 100% so với kế hoạch  

o  Cổ tức chia:     5 % thấp hơn so với kế hoạch (8%). Lý do HĐQT thống 

nhất giữ lại một phần để tái đầu tư mua đất xây dựng nhà máy mới 

P/S: Các số liệu báo cáo trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư 

Vấn Chuẩn Việt là Công ty đã được ĐHCĐ thông qua chọn kiểm toán. 

2.  Về việc mua sắm máy móc thiết bị: 

- Trong năm 2021 HĐQT với một quyết định quan trọng mang tính đột phá để thay đổi từng 

bước, nâng cao chất lượng cũng như hình ảnh nhà máy Uspharma. HĐQT đã quyết định đầu tư 

cải tiến máy móc theo tiêu chuẩn cao, công nghệ mới, hiện đại hóa nhằm nâng cao năng suất, 

giảm thiểu chi phí. Giai đoạn đầu trang bị một số máy với tổng giá trị gần 33 tỷ đồng, cụ thể: 

o  Máy ép vĩ đóng hộp tự động B300 -TC 120 (dàn máy online) 

o  Máy ép vĩ xé P250 

o  Máy đếm viên tự động 

o  Máy đóng nắp tự động 

3.  Nhà máy đã tái xét GMP thành công: Trong năm 2021 nhà máy đã tái xét thành công 

- Phân xưởng NonBetalactam 

- Phân xưởng Cephalosporin 

- Phân xưởng Thực phẩm BVSK  
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4. Các Quy chế: Trong năm 2021 Công ty đã điều chỉnh Điều lệ và ban hành thưc hiện nghiêm

các Quy chế hoạt động đã được Đại hội Cổ đông năm 2021 thông qua

- Quy chế hoạt động của HĐQT

- Quy chế hoạt động của BKS

- Quy chế quản trị nội bộ Công ty

5. Về cơ cấu vốn và tỷ lệ Cổ đông: Cơ cấu tỷ lệ Cổ đông sở hữu đến 31/12/2021 của Công ty CP 

US Pharma như sau:

- Vốn điều lệ: 175 tỷ đồng tương ứng 17.500.000 cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ đông: 890 cổ đông

- Cổ đông là cá nhân trong nước: Sở hữu 17.433.420 (chiếm tỷ lệ 99,62 %)

- Cổ đông là cá nhân nước ngoài: Sở hữu 65.870 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,38 %)

- Cổ đông là tổ chức: 710 cổ phần

- Cổ đông lớn (có số lượng sở hữu trên 5%): có 04 người, cả 04 người hiện đang là thành

viên HĐQT: 

o Ông Trần Thiện Văn: Sở hữu 5.411.312 cổ phần (chiếm tỷ lệ 30,92%)

o Ông Lê Hoàng Rin: Sở hữu 1.768.911 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10,10%)

o Bà Phan Thị Hồng Liên: Sở hữu 882.113 cổ phần (chiếm tỷ lệ 5,04%)

o Ông Trần Cung: Sở hữu 875.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 5%)

III/ CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG 

CÔNG TY: 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, 

HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý, thường xuyên và liên tục làm việc tại 

nhà máy, họp giao ban với Ban điều hành hàng tháng nhằm giám sát chặt chẽ, kiểm tra đôn đốc 

thực hiện tốt nhiệm vụ theo sát kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua. Kết quả giám sát như sau: 

1. Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ và Quy chế

chi tiêu nội bộ của Công ty. Đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề

ra.

2. Đối với các cán bộ quản lý các Phòng ban, phân xưởng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ

đã được phân công.

3. Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty đã có rất nhiều cố gắng và nỗ lực để thực

hiện chỉ tiêu kế hoạch và lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông đề ra năm 2021
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IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt hiệu quả cao mà 

Đại hội Cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định 

của Pháp luật có liên quan.

1. Về chỉ tiêu kế hoạch:

Năm 2022 với diễn biến thị trường, bình thường hóa cuộc sống, xem như sống chung với dịch

bệnh. Công ty sẽ đẩy mạnh tăng tốc cho hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT cùng Ban điều 

hành đưa ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 430.300.000.000 đồng tăng 7,5% so với năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế: 28.494.000.000 đồng tăng 31,9% so với năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế: 22.795.000.000 đồng tăng 35% so với năm 2021

- Cổ tức dự kiến: 8-10 %

2. Về cơ cấu tổ chức và quản lý nhân sự:

- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, có hiệu quả.

- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực chuyên môn GMP,GSP,GDP. Cải tiến hình 

thức làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp để phù hợp với tình hình dịch bệnh 

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những 

tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Tổng giám đốc chấn 

chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, tinh thần làm việc trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ đã 

được phân công.

3. Về sản xuất kinh doanh:

- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành sản phẩm, xem xét cơ cấu lại các mặt hàng phân phối có lợi 

nhuận cao cho Công ty.

- Tăng cường quảng bá thương hiệu US Pharma USA thông qua phát triển kênh phân phối trên 

toàn quốc, đẩy mạnh công tác đấu thầu và xuất khẩu thuốc.

- Tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 một số máy móc đổi mới công nghệ sản xuất phù hợp từng dây

chuyền nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, quản lý tốt

- Tiếp tục nghiên cứu phương án mua đất xây dựng nhà máy mới, cải tạo nâng cấp nhà máy cũ 

thêm nhiều phân khu chức năng.
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IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022: 
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- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành sản phẩm, xem xét cơ cấu lại các mặt hàng phân phối có lợi 

nhuận cao cho Công ty. 

- Tăng cường quảng bá thương hiệu US Pharma USA thông qua phát triển kênh phân phối trên 

toàn quốc, đẩy mạnh công tác đấu thầu và xuất khẩu thuốc. 

- Tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 một số máy móc đổi mới công nghệ sản xuất phù hợp từng dây 
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4. Về tài chánh: 

- Nâng cao năng lực tài chánh, giám sát chặt chẽ công nợ đảm bảo vòng quay vốn phù hợp đạt 

hiệu quả cao, khả năng thanh khoản tốt 

- Song song với việc đã sang nhượng hoàn tất giấy tờ nhà máy từ Công ty CPDP Cần Giờ sang 

Uspharma, kết hợp đầu tư các loại máy móc mới hiện đại....Công ty sẽ tiến hành khấu hao tài 

sản hàng năm sao cho vẫn đảm bảo lợi nhuận đem lại cổ tức cho Cổ đông  

5. Về quan hệ Cổ đông: 

- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho 

Công ty đại chúng. 

- Hoàn thành mục tiêu đưa cổ phiếu USP giao dịch trên sàn Upcom (đến hôm nay chúng ta đã 

nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán. Đang thẩm định) 

- Cam kết chi trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông theo đúng luật định  

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt 

động năm 2022.  

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua./. 

        

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

         CHỦ TỊCH 

 

 

 

              LÊ HOÀNG RIN 
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CÔNG TY CP US PHARMA USA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

      TP, Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 06 năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 

 

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021 
I. TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC NĂM 2021: 

- (Theo SSI research), Năm 2021 vừa qua, doanh thu ngành dược phẩm giảm sút do giãn 
cách xã hội kéo dài trong đợt bùng dịch thứ 3 và thứ 4 tại Việt Nam. Ước tính tổng doanh thu 
của ngành dược phẩm Việt Nam cả năm giảm 6% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ các 
cửa hàng thuốc bán lẻ chỉ tăng 2% và tại kênh bệnh viện giảm 14%. 

- Theo ước tính, doanh thu năm 2021 của các công ty chăm sóc sức khỏe niêm yết trong 
nước đạt 14.800 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận ròng đạt 2.030 tỷ đồng, 
tăng 10,5%. Bức tranh kinh doanh của ngành dược năm 2021 do đó cũng có sự phân hóa rất rõ 
nét với chỉ khoảng 50% doanh nghiệp có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với năm 
2020.  

- Việc áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại các tỉnh thành, đặc biệt là khu vực miền 
Nam đã làm gián đoạn hoạt động cung ứng và phân phối của các công ty dược phẩm. Còn các 
bệnh viện bị buộc phải chuyển đổi thành trung tâm điều trị COVID, khiến doanh thu đấu thầu 
thuốc giảm mạnh, trong khi kênh bệnh viện hiện chiếm tới hơn 60% nhu cầu dược phẩm. Bên 
cạnh đó, các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) thường xuyên trong tình trạng quá tải, còn các 
bệnh nhân COVID hầu hết đang phải miễn phí điều trị hoặc tính mức phí tương đối thấp. 

- Thuốc nhập khẩu vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, tăng nhẹ từ mức 56% năm 2020 lên 
58% năm 2021 bởi nguồn cung thuốc nội địa hầu như không tăng thêm vì tiến độ đình trệ của 
nhiều nhà máy sản xuất trong nước cùng với nhu cầu gia tăng đối với thuốc đặc trị từ các công 
ty thuốc nước ngoài. 

Theo Tổng Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm về Việt Nam năm 2021 đạt 

hơn 4 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Thị trường cung cấp dược phẩm khá phong phú, 
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trong đó các doanh nghiệp nhập khẩu nhiều từ Đức, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Bỉ, Ấn Độ, ... Kim 

ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm đạt 419 triệu USD, tăng 1,7% so với năm trước. 

Tiến độ hợp tác giữa các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam và các đối tác nước ngoài tiếp tục 

bị trì hoãn bởi việc hạn chế di chuyển, cản trở tiến độ đánh giá nhà máy đạt tiêu chuẩn cao và 

xét duyệt quá trình chuyển giao công nghệ. 

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC 2021: 

1. Các chỉ tiêu tài chính: 

Các chỉ tiêu tài chính TH 2020 KH 2021 TH 2021

% tăng 
(giảm) 

TH 
2021/2020

% tăng (giảm) 
TH 2021/KH 

2020

Doanh thu thuần (Triệu VNĐ) 405,122 400,000 400,059 -1.25% 0.01%

Lợi nhuận trước thuế (Triệu VNĐ) 27,037 21,166 21,919    -18.93% 3.56%

Lợi nhuận sau thuế (Triệu VNĐ) 21,611 16,897 17,494 -19.05% 3.53%

Cổ tức chi trả (%) 10% 6% - 8% 5% -50.00%

Tổng số lao động BQ ( người) 354 344 -2.69%

Thu nhập lương BQ (Triệu/tháng) 13,1 13,65 4.20%

% EBITDA/Doanh thu 10.4% 12.8% 23.8%

* Bảng thống kê 1  
- Doanh thu thuần thực hiện trong năm 2021 đạt hơn 400 tỷ, giảm -1.25% so với năm 

2020 và bám sát mục tiêu kế hoạch xây dựng từ đầu năm. 

- Doanh thu năm 2021 đi ngang nhưng tỷ lệ lợi nhuận trước thuế giảm -18.93% (tương  

ứng -5.118 tỷ) so với năm 2020 là do:  

+ Tăng 12,68 tỷ chi phí trích khấu hao nhà máy mua từ công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ  

+ Chi phí lãi vay tăng 1,97 tỷ.   

- Tuy nhiên, loại bỏ ảnh hưởng của khấu hao và lãi vay, Chỉ số đo lường hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp là “Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay” trên doanh thu 

(EBITDA/Doanh thu) năm 2021 hoạt động hiệu quả hơn năm 2020 với mức tăng 23.8%. 

- Tổng số lao động bình quân năm 2021 giảm -2.69% so với năm 2020 (354 người/344 

người), Tuy công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19 nhưng thu nhập bình quân 

người lao động trong năm 2021 tăng so năm 2020 hơn 4%. 
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% EBITDA/Doanh thu 10.4% 12.8% 23.8%

* Bảng thống kê 1  
- Doanh thu thuần thực hiện trong năm 2021 đạt hơn 400 tỷ, giảm -1.25% so với năm 

2020 và bám sát mục tiêu kế hoạch xây dựng từ đầu năm. 

- Doanh thu năm 2021 đi ngang nhưng tỷ lệ lợi nhuận trước thuế giảm -18.93% (tương  

ứng -5.118 tỷ) so với năm 2020 là do:  

+ Tăng 12,68 tỷ chi phí trích khấu hao nhà máy mua từ công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ  

+ Chi phí lãi vay tăng 1,97 tỷ.   

- Tuy nhiên, loại bỏ ảnh hưởng của khấu hao và lãi vay, Chỉ số đo lường hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp là “Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay” trên doanh thu 

(EBITDA/Doanh thu) năm 2021 hoạt động hiệu quả hơn năm 2020 với mức tăng 23.8%. 

- Tổng số lao động bình quân năm 2021 giảm -2.69% so với năm 2020 (354 người/344 

người), Tuy công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19 nhưng thu nhập bình quân 

người lao động trong năm 2021 tăng so năm 2020 hơn 4%. 
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- Cổ tức dự kiến chi trả trong năm 2021 là 5% trên tổng vốn điều lệ, giảm -50% so với 

cùng kỳ năm 2020 (10%). Phần lợi nhuận sau thuế còn lại tạm thời chưa chia cổ tức sẽ bổ sung 

vào nguồn vốn sản xuất kinh doanh và dùng vốn đối ứng để đầu tư tài sản cố định trong năm 

tiếp theo.  

- Đại dịch Covid 19 với những diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã tác động nặng nề đến 

tất cả các nền kinh tế trên toàn thế giới. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí của 

HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ tập thể nhân viên Công ty US Pharma USA đã hoàn thành 

vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ giao, xây dựng nền tảng vững 

chắc để công ty tiến xa hơn trong tương lai. 

2. Các chỉ tiêu sản lượng: 

* Bảng thống kê 2 Đvt: Triệu đvsp

Số 
lượng 
nhập 
kho

Số 
lượng 
bán ra

Chênh 
lệch 

Số lượng 
nhập kho

Số lượng 
bán ra

Chênh 
 lệch 

Cephalosporine 113.5 120.7 -7.2 96.0 99.7 -3.7 -15.43% -17.41%
- Thuốc 113.5 120.7 -7.2 96.0 99.7 -3.7 -15.43% -17.41%
Nonbetalactam 515.9 522.8 -7.0 568.0 587.0 -19.0 10.11% 12.27%
- TP.BVSK 100.9 105.2 -4.4 113.8 115.9 -2.1 12.79% 10.12%
- Thuốc 415.0 417.6 -2.6 454.3 471.1 -16.9 9.46% 12.82%
Tổng cộng 629.4 643.5 -14.1 664.0 686.7 -22.7 5.50% 6.71%
Trị giá doanh số 
ước tính (tỷ) 400.6 405.3 -4.7 379.6 400.1 -20.5

Năm 2020 Năm 2021

Phân xưởng/loại 
sản phẩm

% Tăng 
(giảm) 

nhập kho 
2021/2020

% Tăng 
(giảm) 
bán ra 

2021/2020

 

- Trong năm 2021 tình hình sản lượng nhập kho và bán hàng có sự chênh lệch thâm hụt 

sản lượng, sản xuất không kịp cho nhu cầu bán hàng. Nguyên nhân chính là công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid 19 của chính phủ áp dụng làm việc theo hình thức “3 tại chỗ” với số 

lượng nhân sự cho phép đăng ký làm việc không quá 30% trên tổng lao động đã làm cho năng 

suất sản xuất của nhà máy cũng giảm đi tương ứng.  

- Năm 2021, sản lượng sản xuất nhập kho ít hơn so với sản lượng bán ra là 22.7 triệu 

(đvsp) tương ứng doanh thu khoảng 20.5 tỷ.  
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- So sánh sản lượng cùng kỳ thì tổng sản lượng nhập kho và bán ra năm 2021 tăng so với 

năm 2020 tương ứng 5.5% và 6.71%, đây là nỗ lực rất lớn và đáng ghi nhận của toàn thể cán 

bộ CNV công ty trong giai đoạn Covid 19 đầy khó khăn.  

-  Phân loại thuốc theo phân xưởng thì sản lượng bán ra tại phân xưởng thuốc kháng sinh 

Cephalosporin năm 2021 giảm -17.41% so với cùng kỳ năm 2020, ngược lại phân xưởng Non-

Betalactam và phân xưởng thực phẩm vệ sức khỏe (TP.BVSK) có sản lượng bán ra tăng 

12.27%. 

 III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 

1. Doanh thu bán hàng theo hai phân xưởng: 

* Bảng thống kê 3 1000 Đvt: Tỷ đồng
Phân xưởng/ loại sản 

phẩm Năm 2020 Tỷ trọng % Năm 2021 Tỷ trọng % % Tăng trưởng 
2021/2020

Cephalosporine 203.37 50.2% 165.95 41.5% -18.40%
Thuốc 203.37 165.95 -18.40%
Nonbetalactam 201.88 49.8% 234.16 58.5% 15.99%
TP.BVSK 38.89 43.24 11.18%
Thuốc 162.99 190.92 17.14%
Tổng cộng 405.26 100% 400.11 100% -1.27%

 

- Tỷ trọng doanh thu bán hàng của phân xưởng Cephalosporin (thuốc kháng sinh) và 

Phân xưởng Non-Betalactam năm 2021 có sự chuyển dịch so với năm 2020, sản phẩm bán ra 

tại phân xưởng Cephalosporin giảm 18.4% và phân xưởng Non-Betalactam tăng 15.99%.  

- Các sản phẩm của phân xưởng Cephalosporin có trị giá cao hơn phân xưởng Non-

Betalactam rất nhiều nên sự dịch chuyển cơ cấu cũng là nguyên nhân làm doanh thu năm 2021 

giảm so với năm 2020 là 1.27%. 

2. Công tác nhập mua hàng hóa: 

* Bảng thống kê 04 Đvt: Triệu đồng
Phân loại hàng hóa Năm 2020 Năm 2021 Tăng trưởng % tăng trưởng

Bao bì đóng gói các loại 61,164 51,913 -9,252 -15.13%
Hóa chất kiểm nghiệm các loại 924 614 -309 -33.48%
Nguyên liệu, tá dược các loại 248,641 185,042 -63,600 -25.58%
Tổng cộng 310,730 237,775 -72,954 -23.48% 
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- Năm 2021 thị trường nguyên liệu chịu ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, trong đó 

nguyên nhân chính là hệ quả của đại dịch Covid 19 và nguyên nhân nội tại của các nước xuất 

khẩu lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, … 

- Đối với thị trường Trung Quốc, chính sách “Zero Covid” tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của nhiều nhà máy, nhiều cơ sở bị yêu cầu ngừng hoặc hạn chế công suất để 

giảm thiểu tác động môi trường cũng như phục vụ cho Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022. 

Chính những nhân tố trên làm thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, trực tiếp đẩy giá cả nguyên 

liệu tăng cao. 

- Đối với thị trường Ấn Độ ngoài tác động bởi dịch bệnh Covid 19 tác động đến hoạt 

động sản xuất, chuỗi cung ứng còn chịu tác động rất lớn bởi khủng hoảng thiếu hụt Container 

rỗng, chi vận chuyển tăng cao (tăng từ 2 đến 3 lần). 

- Với những tác động trên, thị trường nguyên liệu ngành dược phẩm ảnh hưởng nặng nề 

trong suốt năm 2021 và các năm tới. Hầu hết nguyên liệu đầu vào đều có xu hướng tăng giá, cá 

biệt có nguyên liệu, tá dược tăng trên 50% làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

- Nhằm thích ứng tình hình biến động thị trường nguyên liệu, ban lãnh đạo công ty đã 

đưa ra chính sách dự trữ hàng linh hoạt, chủ động thường xuyên cập nhật theo dõi biến động 

của thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro biến động, hạn chế ảnh hưởng của giá thành sản phẩm.  

- Trị giá nguyên liệu, tá dược, bao bì, hóa chất mua vào năm 2021 giảm so với 2020 là -

73 tỷ (tương ứng – 23.48%). Công ty sử dụng nguyên liệu dự trữ tồn kho các năm trước để sử 

dụng sản xuất trong năm 2021. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 vẫn duy trì theo mục 

tiêu đề ra. 

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH 

DOANH 

1. Công tác quản lý điều hành: 

- Kiểm soát dịch bệnh Covid 19 và tổ chức sản xuất kinh doanh trong giai đoạn “3 tại 

chỗ”: Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo kịp thời các nội dung trong công tác phòng chống dịch 

Covid 19 nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Trong giai đoạn sản xuất “3 tại chỗ” đã ban hành 

những chính sách hỗ trợ đầy đủ và kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ cán bộ công nhân 

viên an tâm sản xuất. 
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- Kế hoạch sản xuất kinh doanh được đánh giá và theo dõi bám sát hàng tháng, do vậy 

đã có những điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường để hoạt động của Công 

ty được ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tạo tiền đề cho 

năm 2022. 

- Công tác chỉ đạo sản xuất luôn bám sát theo kế hoạch doanh thu xây dựng từ đầu năm. 

Đã xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất một cách triệt để và 

khoa học. Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao 

động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. 

2. Công tác quản lý tài chính: 

Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện về công tác 

quản lý tài chính của Công ty, cụ thể:  

- Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.  

- Quản lý vốn hiệu quả, xoay vòng vốn nhanh hơn, giảm vốn bị chiếm dụng.  

- Triển khai hệ thống báo cáo quản trị các thông tin tài chính, sản xuất được rõ nét hơn 

tới từng bộ phận từng sản phẩm để ban điều hành nhìn rõ hơn được các vấn đề trong sản xuất 

kinh doanh để có điều chỉnh kịp thời.  

- Quản lý sát sao công nợ khách hàng phân ra từng nhóm cụ thể để có phương án xử lý 

riêng đồng thời cũng có cơ sở để xem xét các hạn mức tài chính cho từng khách hàng để giảm 

rủi ro nợ xấu.  

3. Công tác đầu tư: 

- Hầu hết các thiết bị sản xuất đều được phát huy hết công suất, luôn trong trình trạng 

quá tải, mặt khác nhiều thiết bị đã cũ, do vậy xảy ra rất nhiều sự cố nhưng công tác bảo 

dưỡng sửa chữa. Bộ phận sửa chữa cơ điện đã nỗ lực và kịp thời sửa chữa sớm khắc phục 

các tình huống hư hỏng đột xuất, đảm bảo phục vụ yêu cầu khai thác thiết bị của sản xuất. 

Đề nghị sẽ dần dần đầu tư thay thế mới các máy móc đã cũ, hỏng, lỗi thời như: máy ép vỉ, 

máy vô hộp, máy đếm viên, máy dán nhãn, máy ép vỉ xé, máy đóng nang… 

- Đặt biệt cuối năm 2021, công ty đã đầu tư và đưa vào vận hành dây chuyền máy ép vỉ 

- đóng hộp tự động B300 – TC120 tại phân xưởng Non-betalactam trị giá 19,77 tỷ đồng với 

công suất thiết kế 1.000.000 sản phẩm/ngày/2 CA, năng suất bình quân đạt khoảng 21 triệu 

sản phẩm/tháng. Máy ép vỉ online B300 đáp ứng nhu cầu sản xuất các nhóm mặt hàng có 
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đơn hàng số lượng lớn và tiết kiệm được nhân công sản xuất, làm tiền đề bứt phá sản xuất 

mạnh mẽ cho năm 2022.   

4. Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm: 

- Công tác đăng ký thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TP.BVSK). Trong năm 2021 

công ty đã được cấp:  

+ 16 số đăng ký sản phẩm thuốc, 19 số đăng ký sản phẩm TP.BVSK. 

+ Hồ sơ đăng ký Visa mới đã nộp cho Cục quản lý dược (CQLD) là 67 bộ  

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi Visa thuốc 179 bộ. 

+ Hồ sơ bổ sung công văn 288 bộ.  

+ Hồ sơ xin gia hạn số đăng ký 12 tháng và 5 năm là 278 bộ. 

      - Công tác thẩm định thuốc: Trong năm 2021 công ty đã tiến hành khảo sát và thẩm 

định 455 mẫu thuốc và TP.BVSK, tăng 45 mẫu so với năm 2020. 

 - Công tác nghiên cứu sản phẩm mới: Trong năm 2021 công ty đã triển khai đưa vào sản 

xuất 41 sản phẩm mới, trong đó 11 sản phẩm nghiên cứu mới và 30 sản phẩm thay đổi công 

thức và quy trình sản xuất. 

5. Công tác tái thẩm định cấp GMP nhà máy và quản lý chất lượng trong năm 2021: 

- Công tác tái cấp chứng nhận GMP: Trong năm 2021 trong ty đã được Cục An toàn 

Thực phẩm tái cấp giấy chứng nhận đáp ứng GMP phân xưởng TP.BVSK, công ty cũng đã 

nộp và hoàn thiện hồ sơ khắc phục cho việc đánh giá GMP toàn nhà máy.  

 - Công tác quản lý chất lượng: Trong năm 2021 bộ phận quản lý chất lượng đã ban 

hành, soát xét lại các quy trình thao tác chuẩn (SOP), thủ tục, đề cương khoảng 626 bộ.  

- Kiểm tra hồ sơ lô sản phẩm thuốc và TP.BVSP là 3,401 bộ; Ban hành, biên soạn và 

kiểm soát hồ sơ lệnh của thuốc và TP.BVSK trong quá trình sản xuất là 3,318 bộ. 

- Kiểm tra hồ sơ bao bì đóng gói thuốc và TP.BVSK khoảng 127 bộ các loại hộp, chai, 

vỉ, toa. 

- Hàng năm, công ty đã thực hiện việc đào tạo GMP và kiểm tra đối với tất cả nhân viên 

nhà máy. 

6. Công tác tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: 

- Công tác tổ chức nhân sự: Năm 2021 với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 diễn 

biến phức tạp. Trong thời gian giãn cách xã hội công ty phải bố trí nhân sự làm việc luân 
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- đóng hộp tự động B300 – TC120 tại phân xưởng Non-betalactam trị giá 19,77 tỷ đồng với 

công suất thiết kế 1.000.000 sản phẩm/ngày/2 CA, năng suất bình quân đạt khoảng 21 triệu 

sản phẩm/tháng. Máy ép vỉ online B300 đáp ứng nhu cầu sản xuất các nhóm mặt hàng có 
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đơn hàng số lượng lớn và tiết kiệm được nhân công sản xuất, làm tiền đề bứt phá sản xuất 

mạnh mẽ cho năm 2022.   

4. Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm: 

- Công tác đăng ký thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TP.BVSK). Trong năm 2021 

công ty đã được cấp:  

+ 16 số đăng ký sản phẩm thuốc, 19 số đăng ký sản phẩm TP.BVSK. 

+ Hồ sơ đăng ký Visa mới đã nộp cho Cục quản lý dược (CQLD) là 67 bộ  

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi Visa thuốc 179 bộ. 

+ Hồ sơ bổ sung công văn 288 bộ.  

+ Hồ sơ xin gia hạn số đăng ký 12 tháng và 5 năm là 278 bộ. 

      - Công tác thẩm định thuốc: Trong năm 2021 công ty đã tiến hành khảo sát và thẩm 

định 455 mẫu thuốc và TP.BVSK, tăng 45 mẫu so với năm 2020. 

 - Công tác nghiên cứu sản phẩm mới: Trong năm 2021 công ty đã triển khai đưa vào sản 

xuất 41 sản phẩm mới, trong đó 11 sản phẩm nghiên cứu mới và 30 sản phẩm thay đổi công 

thức và quy trình sản xuất. 

5. Công tác tái thẩm định cấp GMP nhà máy và quản lý chất lượng trong năm 2021: 

- Công tác tái cấp chứng nhận GMP: Trong năm 2021 trong ty đã được Cục An toàn 

Thực phẩm tái cấp giấy chứng nhận đáp ứng GMP phân xưởng TP.BVSK, công ty cũng đã 

nộp và hoàn thiện hồ sơ khắc phục cho việc đánh giá GMP toàn nhà máy.  

 - Công tác quản lý chất lượng: Trong năm 2021 bộ phận quản lý chất lượng đã ban 

hành, soát xét lại các quy trình thao tác chuẩn (SOP), thủ tục, đề cương khoảng 626 bộ.  

- Kiểm tra hồ sơ lô sản phẩm thuốc và TP.BVSP là 3,401 bộ; Ban hành, biên soạn và 

kiểm soát hồ sơ lệnh của thuốc và TP.BVSK trong quá trình sản xuất là 3,318 bộ. 

- Kiểm tra hồ sơ bao bì đóng gói thuốc và TP.BVSK khoảng 127 bộ các loại hộp, chai, 

vỉ, toa. 

- Hàng năm, công ty đã thực hiện việc đào tạo GMP và kiểm tra đối với tất cả nhân viên 

nhà máy. 

6. Công tác tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: 

- Công tác tổ chức nhân sự: Năm 2021 với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 diễn 

biến phức tạp. Trong thời gian giãn cách xã hội công ty phải bố trí nhân sự làm việc luân 
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phiên, giãn cách, làm việc online hoặc làm việc “ba tại chỗ” để đảm bảo nhu cầu sản xuất cho 

thị trường và đảm bảo an toàn, sức khỏe của cán bộ công nhân viên. 

- Để ổn định tâm lý người lao động, giúp cán bộ CNV an tâm hơn khi tham gia sản xuất, 

toàn bộ CBCNV đều đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin ngừa Covid 19. Đồng thời công ty cũng chú 

trọng hơn đến sức khỏe của người lao động thông qua tăng cưởng chất lượng các bữa ăn giàu 

dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Công ty cũng đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình 

phòng ngừa dịch bệnh để tránh lây lan dịch bệnh để người lao động luôn cảm thấy an tâm, 

cống hiến hết mình và mang lại giá trị đích thực trong công việc và gắn bó lâu dài với công ty. 

- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng lao động và các 

quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện 

hành.  

- Thực hiện công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập 

cho CNV lao động với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt được trong năm 2021 

là 13,65 triệu đồng/tháng.  

 - Công ty luôn duy trì và thực hiện đầy đủ các chế độ lương thưởng, đồng thời quan 

tâm và kịp thời thực hiện điều chỉnh cơ cấu, chính sách lương thưởng theo theo thỏa ước lao 

động đã được ký kết, phù hợp với tình hình của doanh nghiệp theo xu thế phát triển và đúng 

quy định. 

V. MỘT SỐ KHÓ KHĂN TỒN TẠI: 

Bên cạnh những kết quả trong năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn 

còn một số khó khăn cần có biện pháp khắc phục, xử lý:  

- Tỷ trọng doanh thu bán hàng các sản phẩm phân xưởng Cephalosporin giảm làm cho 

doanh số và lợi nhuận giảm mạnh.  

- Tỷ trọng doanh thu của kênh hàng thầu bệnh viện (ETC) còn thấp. 

- Việc gia hạn sản phẩm sắp hết hạn visa, xin cấp mới số visa còn gặp nhiều khó khăn, 

chậm trễ do cơ chế chính sách từ Cục Quản Lý Dược. Các sản phẩm sắp hết hạn số visa nếu 

không được gia hạn kịp thời công ty sẽ cần nguồn tài chính rất lớn để mua nguyên liệu, bao bì 

dự trữ cho sản xuất đảm bảo mục tiêu doanh thu trong năm 2022.   

- Máy móc thiết bị sản xuất đã cũ từ năm 2005 có năng suất thấp hay hỏng hóc, thường 

xuyên bảo trì, bảo dưỡng làm ảnh hưởng đến năng suất và quy trình sản xuất còn phụ thuộc 

nhiều vào lao động chân tay. 
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- Công tác tuyển dụng nhân sự mới gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan như 

đại dịch Covid 19, địa bàn làm việc xa trung tâm thành phố, mặt bằng thị trường lương tuyển 

mới lao động cao so với mức lương của công ty hiện nay ... 

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 
I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022: 

- Năm 2022 là được đánh giá là năm có nhiều thanh đổi khi tỷ lệ người tiêm phòng dịch 

Covid 19 trên cả nước cao. Tuy nhiên ngay những ngày đầu năm 2022 tỷ lệ người nhiễm 

Covid 19 với biến chủng mới tăng cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh 

công ty. 

- Trong năm 2022 do ảnh hưởng yếu tố đầu vào, ảnh hưởng khủng hoảng năng lượng 

toàn cầu, hàng loạt nhà cung cấp đã tăng giá và thông báo tăng giá, cụ thể như: 

+ Bao bì trong nước đã tăng giá như PVC tăng 30%, nhôm tăng 10%. 

+ Nguyên liệu, tá dược sản xuất trong nước: Đường tăng 11%, tinh bột tăng 10%, CBNK 

tăng 29%. 

+ Nguyên liệu nhập khẩu kháng sinh, Vitamin cũng đồng loạt tăng giá. Cá biệt có những 

nguyên liệu tăng hơn 50% như paracetamol (tăng 90%). 

- Ngoài ra ảnh hưởng chiến sự Nga – Ucraina có nguy cơ gây bất ổn nền kinh tế thế giới, 

giá dầu tăng làm ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, nguy cơ lạm phát xảy ra. Nhận thức được những 

thách thức xảy ra trong năm 2022, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

phù hợp với tình thực như sau:      

  - Doanh thu thuần: 430 tỷ. 

  - Lợi nhuận trước thuế: 28,5 tỷ. 

  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8-10%. 

Chi tiết so sánh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo như bảng thống kê 05 bên dưới. 
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phiên, giãn cách, làm việc online hoặc làm việc “ba tại chỗ” để đảm bảo nhu cầu sản xuất cho 

thị trường và đảm bảo an toàn, sức khỏe của cán bộ công nhân viên. 

- Để ổn định tâm lý người lao động, giúp cán bộ CNV an tâm hơn khi tham gia sản xuất, 

toàn bộ CBCNV đều đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin ngừa Covid 19. Đồng thời công ty cũng chú 

trọng hơn đến sức khỏe của người lao động thông qua tăng cưởng chất lượng các bữa ăn giàu 

dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Công ty cũng đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình 

phòng ngừa dịch bệnh để tránh lây lan dịch bệnh để người lao động luôn cảm thấy an tâm, 

cống hiến hết mình và mang lại giá trị đích thực trong công việc và gắn bó lâu dài với công ty. 

- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng lao động và các 

quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện 

hành.  

- Thực hiện công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập 

cho CNV lao động với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt được trong năm 2021 

là 13,65 triệu đồng/tháng.  

 - Công ty luôn duy trì và thực hiện đầy đủ các chế độ lương thưởng, đồng thời quan 

tâm và kịp thời thực hiện điều chỉnh cơ cấu, chính sách lương thưởng theo theo thỏa ước lao 

động đã được ký kết, phù hợp với tình hình của doanh nghiệp theo xu thế phát triển và đúng 

quy định. 

V. MỘT SỐ KHÓ KHĂN TỒN TẠI: 

Bên cạnh những kết quả trong năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn 

còn một số khó khăn cần có biện pháp khắc phục, xử lý:  

- Tỷ trọng doanh thu bán hàng các sản phẩm phân xưởng Cephalosporin giảm làm cho 

doanh số và lợi nhuận giảm mạnh.  

- Tỷ trọng doanh thu của kênh hàng thầu bệnh viện (ETC) còn thấp. 

- Việc gia hạn sản phẩm sắp hết hạn visa, xin cấp mới số visa còn gặp nhiều khó khăn, 

chậm trễ do cơ chế chính sách từ Cục Quản Lý Dược. Các sản phẩm sắp hết hạn số visa nếu 

không được gia hạn kịp thời công ty sẽ cần nguồn tài chính rất lớn để mua nguyên liệu, bao bì 

dự trữ cho sản xuất đảm bảo mục tiêu doanh thu trong năm 2022.   

- Máy móc thiết bị sản xuất đã cũ từ năm 2005 có năng suất thấp hay hỏng hóc, thường 

xuyên bảo trì, bảo dưỡng làm ảnh hưởng đến năng suất và quy trình sản xuất còn phụ thuộc 

nhiều vào lao động chân tay. 
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- Công tác tuyển dụng nhân sự mới gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan như 

đại dịch Covid 19, địa bàn làm việc xa trung tâm thành phố, mặt bằng thị trường lương tuyển 

mới lao động cao so với mức lương của công ty hiện nay ... 

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 
I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022: 

- Năm 2022 là được đánh giá là năm có nhiều thanh đổi khi tỷ lệ người tiêm phòng dịch 

Covid 19 trên cả nước cao. Tuy nhiên ngay những ngày đầu năm 2022 tỷ lệ người nhiễm 

Covid 19 với biến chủng mới tăng cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh 

công ty. 

- Trong năm 2022 do ảnh hưởng yếu tố đầu vào, ảnh hưởng khủng hoảng năng lượng 

toàn cầu, hàng loạt nhà cung cấp đã tăng giá và thông báo tăng giá, cụ thể như: 

+ Bao bì trong nước đã tăng giá như PVC tăng 30%, nhôm tăng 10%. 

+ Nguyên liệu, tá dược sản xuất trong nước: Đường tăng 11%, tinh bột tăng 10%, CBNK 

tăng 29%. 

+ Nguyên liệu nhập khẩu kháng sinh, Vitamin cũng đồng loạt tăng giá. Cá biệt có những 

nguyên liệu tăng hơn 50% như paracetamol (tăng 90%). 

- Ngoài ra ảnh hưởng chiến sự Nga – Ucraina có nguy cơ gây bất ổn nền kinh tế thế giới, 

giá dầu tăng làm ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, nguy cơ lạm phát xảy ra. Nhận thức được những 

thách thức xảy ra trong năm 2022, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

phù hợp với tình thực như sau:      

  - Doanh thu thuần: 430 tỷ. 

  - Lợi nhuận trước thuế: 28,5 tỷ. 

  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8-10%. 

Chi tiết so sánh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo như bảng thống kê 05 bên dưới. 
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* Bảng thống kê 05 Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 
2021

Kế hoạch 
2022

% tăng 
trưởng

Doanh thu thuần 400.1 430.0 7.48%
Lợi nhuận trước thuế 21.9 28.5 30.02%
Thuế TNDN 4.4 5.7 28.82%
Lợi nhuận sau thuế 17.5 22.8 30.33%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 5% 8% - 10% 60% - 100%
% Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu 5.5% 6.6% 20.97%  
II. CÁC CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM 

1. Gia tăng doanh số: 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường xây dựng hình ảnh, thương hiệu “US 

Pharma USA” và thương hiệu các sản phẩm chủ lực. 

- Thúc đẩy nghiên cứu các sản phẩm mới, tăng cường danh mục sản phẩm. 

- Mở rộng thị phần thông qua các kênh phân phối, gia tăng thêm số lượng khách hàng 

trung thành và nâng cao hiệu quả bán hàng cũng như công tác phân tích, dự báo thị trường. 

- Đầu tư MMTB một cách đồng bộ, nâng cấp dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn GMP 

toàn cầu, cụ thể: Máy ép vỉ, máy ép vỉ xé, máy dập viên, máy đóng nang, máy ép gói bột, máy 

xếp hộp bán tự động, máy trộn hoàn tất, máy bao phim, dây chuyền chiết rót - siết nắp chai 

siro,.. 

2. Nâng tỷ lệ lãi gộp: 

- Tối ưu hóa chi phí hoạt động, chi phí sản xuất. 

- Tối ưu hóa công thức trong công tác nghiên cứu sản phẩm. 

- Nâng tỷ trọng doanh thu các mặt hàng chiến lược, rà soát loại bỏ dần các sản phẩm kém 

hiệu quả. 

- Thường xuyên thẩm định nhà cung cấp để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhằm đảm 

bảo việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn và tiến tới thúc đẩy cải tiến 

liên tục. 

3. Đào tạo và phát triển nhân sự: 

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy và mô hình phát triển của công ty bằng các giải pháp tăng 
cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực kinh doanh. 

BBÁÁOO  CCÁÁOO  TTGGDD  22002211  TTrraanngg 11 
 

- Huấn luyện, đào tạo cho nhân viên vận hành theo mô hình làm việc mới online, nâng 

cao công tác báo cáo, thống kê cũng như hoạch định ngân sách thường niên cho từng bộ phận, 

làm cơ sở cho mục tiêu quản trị chi phí theo bộ phận và đánh giá hiệu quả hoạt động của các 

phòng ban. 

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, tác 

phong làm việc chuyên nghiệp và sẵn sàng cho quá trình toàn cầu hóa. Xây dựng lộ trình thăng 

tiến cho từng vị trí và kiện toàn các nhân sự cấp cao còn thiếu. 

- Ứng dụng các công nghệ mới giúp doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc 

khách hàng với những trải nghiệm và giá trị khác biệt, tối ưu hoá chiến lược quản lý và chuỗi 

cung ứng, từ đó, gia tăng doanh số hoạt động và phát triển doanh nghiệp. 

- Triển khai, xây dựng lại quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho toàn bộ phòng ban trong 

công ty làm cơ sở cho việc triển khai hệ thống lương, thưởng. 

4. Phát triển bền vững: 

 - Trong giai đoạn đại dịch Covid còn diễn biến kéo dài và phức tạp, công ty đặt mục 

tiêu tăng trưởng luôn gắn liền với việc quản lý vốn lưu động và khả năng thanh khoản. 

 - Nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng cán bộ công nhân viên trong công ty. Quan 

tâm đến sức khỏe người dân, sức khỏe công đồng thông qua các hình thức thiện nguyện, các 

chương trình tài trợ thiết thực.  

 III. KẾT LUẬN  

 Năm 2021, Công ty Cổ Phần US Pharma USA đã đạt được nhiều thành tựu trong tổ 

chức và hoạt động kinh doanh. Bước sang năm 2022, Ban Tổng giám đốc và nhân viên tiếp tục 

nỗ lực xây dựng US Pharma USA phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra và bảo 

vệ tốt nhất lợi ích của cổ đông và các đối tác.  

 Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh 

doanh năm 2022.  

 Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe và thành công ./. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

         DS. TRẦN THIỆN VĂN 
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* Bảng thống kê 05 Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 
2021

Kế hoạch 
2022

% tăng 
trưởng

Doanh thu thuần 400.1 430.0 7.48%
Lợi nhuận trước thuế 21.9 28.5 30.02%
Thuế TNDN 4.4 5.7 28.82%
Lợi nhuận sau thuế 17.5 22.8 30.33%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 5% 8% - 10% 60% - 100%
% Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu 5.5% 6.6% 20.97%  
II. CÁC CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM 

1. Gia tăng doanh số: 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường xây dựng hình ảnh, thương hiệu “US 

Pharma USA” và thương hiệu các sản phẩm chủ lực. 

- Thúc đẩy nghiên cứu các sản phẩm mới, tăng cường danh mục sản phẩm. 

- Mở rộng thị phần thông qua các kênh phân phối, gia tăng thêm số lượng khách hàng 

trung thành và nâng cao hiệu quả bán hàng cũng như công tác phân tích, dự báo thị trường. 

- Đầu tư MMTB một cách đồng bộ, nâng cấp dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn GMP 

toàn cầu, cụ thể: Máy ép vỉ, máy ép vỉ xé, máy dập viên, máy đóng nang, máy ép gói bột, máy 

xếp hộp bán tự động, máy trộn hoàn tất, máy bao phim, dây chuyền chiết rót - siết nắp chai 

siro,.. 

2. Nâng tỷ lệ lãi gộp: 

- Tối ưu hóa chi phí hoạt động, chi phí sản xuất. 

- Tối ưu hóa công thức trong công tác nghiên cứu sản phẩm. 

- Nâng tỷ trọng doanh thu các mặt hàng chiến lược, rà soát loại bỏ dần các sản phẩm kém 

hiệu quả. 

- Thường xuyên thẩm định nhà cung cấp để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhằm đảm 

bảo việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn và tiến tới thúc đẩy cải tiến 

liên tục. 

3. Đào tạo và phát triển nhân sự: 

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy và mô hình phát triển của công ty bằng các giải pháp tăng 
cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực kinh doanh. 
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- Huấn luyện, đào tạo cho nhân viên vận hành theo mô hình làm việc mới online, nâng 

cao công tác báo cáo, thống kê cũng như hoạch định ngân sách thường niên cho từng bộ phận, 

làm cơ sở cho mục tiêu quản trị chi phí theo bộ phận và đánh giá hiệu quả hoạt động của các 

phòng ban. 

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, tác 

phong làm việc chuyên nghiệp và sẵn sàng cho quá trình toàn cầu hóa. Xây dựng lộ trình thăng 

tiến cho từng vị trí và kiện toàn các nhân sự cấp cao còn thiếu. 

- Ứng dụng các công nghệ mới giúp doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc 

khách hàng với những trải nghiệm và giá trị khác biệt, tối ưu hoá chiến lược quản lý và chuỗi 

cung ứng, từ đó, gia tăng doanh số hoạt động và phát triển doanh nghiệp. 

- Triển khai, xây dựng lại quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho toàn bộ phòng ban trong 

công ty làm cơ sở cho việc triển khai hệ thống lương, thưởng. 

4. Phát triển bền vững: 

 - Trong giai đoạn đại dịch Covid còn diễn biến kéo dài và phức tạp, công ty đặt mục 

tiêu tăng trưởng luôn gắn liền với việc quản lý vốn lưu động và khả năng thanh khoản. 

 - Nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng cán bộ công nhân viên trong công ty. Quan 

tâm đến sức khỏe người dân, sức khỏe công đồng thông qua các hình thức thiện nguyện, các 

chương trình tài trợ thiết thực.  

 III. KẾT LUẬN  

 Năm 2021, Công ty Cổ Phần US Pharma USA đã đạt được nhiều thành tựu trong tổ 

chức và hoạt động kinh doanh. Bước sang năm 2022, Ban Tổng giám đốc và nhân viên tiếp tục 

nỗ lực xây dựng US Pharma USA phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra và bảo 

vệ tốt nhất lợi ích của cổ đông và các đối tác.  

 Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh 

doanh năm 2022.  

 Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe và thành công ./. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

         DS. TRẦN THIỆN VĂN 
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CÔNG TY CP US PHARMA USA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 
      TP, Hồ Chí Minh Ngày 04 tháng 06 năm 2022 
                                                                                          

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần US Pharma USA 
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ 

phần US Pharma USA 
 
Ban kiểm soát Công ty cổ phần US Pharma USA  (“BKS”) trân trọng trình Đại hội Đồng cổ 
đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2022 kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt 
động năm 2022 như sau: 
 
Năm 2021, là năm hết sức khó khăn với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do 
ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID. Đây là năm thứ hai liên tiếp các doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng của dịch bệnh, chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu bị dứt gãy, giá nguyên liệu đầu vào 
tăng cao, thị trường đầu ra bị thu hẹp do giãn cách xã hội.  Công ty cổ phần US Pharma USA 
cũng không là ngoại lệ, nhưng với tinh thần và nhiệt huyết cao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
giám đốc và CBCNV đã vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao, bảo toàn được vốn của Cổ đông . 
Cụ thể:       

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ THÀNH VIÊN BKS : 
- Cơ cấu BKS Công ty cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm 3 thành viên như 

sau:  
STT Họ và tên Vị trí Ngày bắt đầu 

1 Phan Thị Ánh Trưởng ban 01/03/2019  

2 Huỳnh Công Triết Thành viên 01/03/2019 

3 Khưu Gia Ý Thành viên 27/06/2020 

 
1. Hoạt động của BKS: 

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, 
điều lệ công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS cụ thể như sau : 
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a) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, việc ban hành và thực hiện các Nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), của Ban Tổng Giám đốc (“TGĐ”) 

b) Phối hợp tham gia cùng HĐQT, Ban TGĐ trong việc rà soát, kiểm tra nội dung Điều lệ, Quy chế 
nội bộ về quản trị công ty, các Quy chế, quy định khác của công ty để kịp thời phát hiện, điều 
chỉnh cập nhật nội dung phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của công ty. 

c) Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng 
trong công tác quản lý, điều hành của thành viên HĐQT, TGĐ, những người quản lý, điều hành 
công ty thông qua phương thức như : Tham gia đầy đủ, tham gia thảo luận tại cuộc họp của 
ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của công ty; Nhận và yêu cầu được nhận đầy đủ các biên 
bản họp, nghị quyết, quyết định, các tài liệu, hồ sơ khác của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban điều hành 
công ty để thực hiện việc kiểm tra, giám sát. 

d) Thẩm tra các báo cáo tài chính của công ty. 
e) Theo dõi, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của HĐQT, Ban TGĐ theo 

quy định của pháp luật. 
f) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, BKS đã trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức hoạt 

động của Ban kiểm soát. Trong năm, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các 
thành viên BKS (đạt tỷ lệ 100%) để thảo luận, xem xét các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền 
kiểm tra, kiểm soát. Tất cả các cuộc họp đều được lập biên bản họp để lưu trữ cùng với các tài 
liệu liên quan. 
 

2. Hoạt động của thành viên BKS 
Trong năm, thành viên BKS thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, công việc được phân công đảm bảo 
đúng phạm vi, chức năng, quyền hạn; tham dự đầy đủ các cuộc họp ĐHĐCĐ, các cuộc họp của 
BKS và cuộc họp khác của công ty khi được thông báo mời. 
Các thành viên BKS đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ công ty. 
 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS  
Trong năm 2021, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS 
đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và công ty đã tiến hành chi trả đúng theo 
đúng quy định. Chi phí này được thể hiện đầy đủ trong thuyết minh của BCTC năm 2021 đã 
được kiểm toán. 
 

II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGĐ CÔNG TY : 
1. Về hoạt động của HĐQT 
- HĐQT đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ của công ty , triển khai và thực hiện các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021; không có trường hợp Nghị quyết, Quyết định 
của ĐHĐCĐ trong năm không được triển khai thực hiện. 

- HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản, các Nghị quyết và 
các quyết định đã được ban hành đúng thẩm quyền và tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông, Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật. 
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- Rà soát việc bổ sung cập nhật Điều lệ công ty, xây dựng các quy chế theo Luật doanh nghiệp 
2020 và quy định mới của nhà nước. 

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng hạn. 
- Trong năm 2021, HĐQT đã triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để thông qua các chủ 

trương, quyết sách quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Các cuộc họp 
ĐHĐCĐ được triệu tập và tổ chức đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và 
điều lệ công ty. Đặc biệt, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid – 19, HĐQT đã quyết định 
và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, vừa 
đảm bảo chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch 
hoạt động của công ty không bị gián đoạn do các quyết sách quan trọng vẫn được ĐHĐCĐ thông 
qua kịp thời. 
 

2. Về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc : 
- Ban TGĐ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đảm bảo tuân thủ 

nghiêm túc, chặt chẽ quy định pháp luật trong điều hành, quản lý tổ chức thực hiện các hoạt 
động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.  

- Ban TGĐ đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ; 
Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều 
hành công ty. 

- Hoạt động đầu tư, hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính 
của công ty và các vấn đề quan trọng khác đều được Ban TGĐ báo cáo trình ĐHĐCĐ hoặc trình 
HĐQT theo thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc, trách nhiệm cẩn 
trọng, trung thực và tránh xung đột về lợi ích trong hoạt động về lợi ích trong hoạt động quản trị 
doanh nghiệp. 
 

3. Nhận xét chung 
Trong năm 2021, HĐQT, Ban TGĐ và những người điều hành khác đã tuân thủ đúng quy định 
pháp luật và điều lệ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Trong phạm vi trách 
nhiệm và quyền hạn được giao, BKS ghi nhận trong năm qua không phát sinh rủi ro hoặc vi 
phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động công ty. 
Đồng thời, BKS không nhận được thông báo nào phản ánh về hành vi vi phạm của người quản 
lý, điều hành công ty cũng như thông báo/văn bản của cổ đông/nhóm cổ đông yêu cầu BKS thực 
hiện kiểm tra đột xuất hoạt động công ty. 
 

III. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY : 
Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và BCTC năm 2021 kiểm toán của Công ty đã 
phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, đảm bảo tuân thủ và phù 
hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên 
quan. Trong BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty không có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý 
kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối của tổ chức kiểm toán độc lập (VIETVALUES) 



BAO CAO BKS USP 2021          Trang 3 
 

- Rà soát việc bổ sung cập nhật Điều lệ công ty, xây dựng các quy chế theo Luật doanh nghiệp 
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Kết quả các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và nguồn vốn của Công 
ty trong năm 2021 thể hiện trên BCTC như sau: 
 

a) Tài sản và nguồn vốn : 
Đơn vị tính : triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2021 Tại ngày 
31/12/2020 

I TÀI SẢN 426,388 429,673 

1 Tài sản ngắn hạn 227,866 242,857 

2 Tài sản dài hạn 198,522 186,815 

II NGUỒN VỐN 426,388 429,673 

1 Nợ phải trả 222,890 224,867 

2 Nguồn vốn chủ sở hữu 203,498 204,805 

 
b) Kết quả sản xuất, kinh doanh : 

Đơn vị tính : triệu đồng 
STT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2020 

1 Doanh thu thuần 400,058 405,122 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 21,919 27,036 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 17,494 21,611 

 
Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được 
thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo của Ban TGĐ, HĐQT và BCTC năm 2021 đã kiểm toán 
gửi theo tài liệu họp. Qua giám sát, kiểm tra, BKS nhận thấy mặc dù hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, thiên tai và tính cạnh tranh 
ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực nhưng với nỗ lực, quyết tâm của tập thể 
HĐQT, Ban TGĐ và toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành 
các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua. 
 

IV. VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TGĐ, VÀ NHỮNG 
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ. 
Các bên liên quan với công ty gồm : 

Bên liên quan Mối quan hệ 

Công ty CP Dược phẩm Mặt Trời Công ty liên quan đến phó TGĐ 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Văn (*) Công ty liên quan đến TGĐ 

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Văn (**) Công ty liên quan đến TGĐ 
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Công ty TNHH Dược phẩm Phương Tâm  Công ty liên quan đến phó TGĐ 

Công ty TNHH Robinson Pharma USA Công ty liên quan TV BKS 

Công ty TNHH Califarco USA Công ty liên quan TV BKS 
(*) Công ty TNHH Dược phẩm Huy Văn không còn là bên liên quan TGĐ từ ngày 22.04.2021 
(**) Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Văn không còn là bên liên quan TGĐ từ ngày 01.01.2021 

                                                                    Nguồn : BCTC đã kiểm toán năm 2021 
 
Doanh thu phát sinh giữa công ty với các bên liên quan như sau : 

ĐVT: Đồng 

STT Bên liên quan Năm 2021 

1 Công ty TNHH Dược phẩm Mặt Trời  58.002.725.125 

2 Công ty TNHH Dược phẩm Huy Văn  42.146.260.139 

3 Công ty TNHH Dược phẩm Phương Tâm  23.177.398.907 

5 Công ty TNHH Robinson Pharma USA 408.109.905 

6 Công ty TNHH Califarco USA 475.052.164 

 Cộng 124.209.546.240 

               Nguồn : BCTC đã kiểm toán năm 2021 
 

V. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG 
GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG  

1. BKS đã duy trì tốt mối liên hệ với cổ đông để kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cổ 
đông liên quan đến hoạt động công ty. HĐQT, Ban TGĐ đã quan tâm thực hiện tốt công tác 
quan hệ cổ đông; công bố rộng rãi số điện thoại và địa chỉ mail của công ty để theo dõi, tiếp nhận 
và phản hồi kịp thời các phản ánh của cổ đông. Các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông (tại các kỳ 
họp ĐHĐCĐ, qua điện thoại, thư điện tử,.. ) đã được công ty trả lời kịp thời, đúng thực tế, đúng 
trọng tâm vấn đề. 

2. BKS đã kiến nghị HĐQT, Ban TGĐ công bố thông tin kịp thời, theo quy định để cổ đông có thể 
nắm bắt và cập nhật sớm nhất tình hình công ty. 

3. Năm 2021 Ban kiểm soát, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ và liên 
tục trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định 
của pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế nội bộ. 
 

VI. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG 
NIÊN NĂM 2022 
Thông báo mời họp, chương trình họp, các Báo cáo , Tờ trình của HĐQT, Ban TGĐ và các tài 
liệu đại hội khác được ban hành đúng thẩm quyền và được công bố thông tin đúng quy định; nội 
dung các tài liệu họp đảm bảo chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng thực tế của công ty. 
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tục trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định 
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dung các tài liệu họp đảm bảo chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng thực tế của công ty. 
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VII. KIẾN NGHỊ 
- Xây dựng chính sách đảm bảo nguồn hàng ổn định; quản lý và kiểm soát chặt chẽ về công nợ và 

hàng tồn kho. 
- Tăng cường công tác quản trị và dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh; 
- Thúc đẩy xuất khẩu để mở rộng thị trường ra nước ngoài, tăng doanh số; 
- Xây dựng và có lộ trình đầu tư máy móc cụ thể; Đầu tư mua đất xây dựng nhà máy, mở rộng quy 

mô sản xuất. 
- Kiểm soát tốt hơn nữa chất lượng và giá nguyên liệu đầu vào, xây dựng giá bán linh hoạt. 
- Hoàn thành mục tiêu đưa cổ phiếu USP lên sàn UPCOM để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

 
VIII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 

Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau : 
- Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. 
- Giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hồ sơ sổ sách tài chính kế toán, việc lập và kiểm 

toán các Báo cáo tài chính của công ty. 
- Giám sát, theo dõi công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông của công ty.  
- Theo dõi, đề nghị HĐQT, Ban TGĐ báo cáo kết quả giải quyết , trả lời thắc mắc, phản ánh của 

cổ đông gửi đến công ty (nếu có) theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. 
Trên đây là toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong 
năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ . 
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
Xin trân trọng cảm ơn! 
              TM. BAN KIỂM SOÁT 

   TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

     PHAN THỊ ÁNH 
 
     

 
 



CÔNG TY CP US PHARMA USA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2022 

 
TỜ TRÌNH SỐ 01 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 
 

Kính trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần US Pharma USA  

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công Ty Cổ Phần US Pharma USA; 

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT & BKS số 06/2022/BBH/HĐQT-USP ngày 10/05/2022; 

 
Hội đồng Quản trị kính trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau : 
 

Stt Chỉ tiêu Tỷ lệ trích lập Số tiền ( VNĐ ) 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dùng để 
phân phối 

 
17,494,213,023 

2 Chia cổ tức năm 2021 ( bằng tiền mặt ) 5% trên vốn điều lệ 8,750,000,000 

3 Quỹ khen thưởng phúc lợi  6% lợi nhuận sau thuế 1,053,261,486 

4 Quỹ đầu tư phát triển 25% lợi nhuận sau thuế 4,190,951,537 

5 Lợi nhuận chưa phân phối 20% lợi nhuận sau thuế 3,500,000,000 

6 Thù lao HĐQT & BKS 
( được tính vào chi phí quản lý doanh 
nghiệp ) 

5% Lợi nhuận sau thuế 874,710,651 

        

Kính Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua./. 

                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Như trên  
- Lưu HĐQT, BKS 
               

               LÊ HOÀNG RIN   
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH SỐ 02 
THÙ LAO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT 

 
   Kính trình:  Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 
 

-    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần US Pharma USA 

- Căn cứ Biên Bản Họp HĐQT số 06/2022/BBH/HĐQT-USP ngày 10/05/2022 

 

 Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về thù lao Hội Đồng Quản Trị 
và Ban Kiểm Soát năm 2022 như sau : 

Xin trích 5% trên lợi nhuận sau thuế để chi trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và 

Ban Kiểm Soát . 

     Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

               CHỦ TỊCH 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu HĐQT, BKS 
 
                   LÊ HOÀNG RIN 



CÔNG TY CP US PHARMA USA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH SỐ 03 
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ KIỂM TOÁN 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020; 
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 

26/11/2019; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần US PHARMA USA; 
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần US PHARMA USA quy 

định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính 

kiểm toán hàng năm của Công ty. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần US PHARMA USA kính trình Đại hội đồng Cổ 

đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi: Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES (đính kèm toàn văn Báo cáo tài 

chính kiểm toán năm 2021). 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua./. 

 
 
. 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu HĐQT, BKS 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
                         LÊ HOÀNG RIN 







































































































CÔNG TY CP US PHARMA 
USA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH SỐ 04 
CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 
 

           Kính trình:  Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022  
 
Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước CHXHCN Việt 

Nam;  
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020; 

- Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Quốc hội; 
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US Pharma USA 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu 
quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội 
đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2022 của Công ty với tiêu chuẩn như sau: 

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho 
phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là Công ty đại chúng. (đính kèm danh 
sách) 

- Kinh nghiệm: Là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính 
xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, chi phí hợp lý. 

Kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua ./. 

 

     TM. BAN KIỂM SOÁT 
              TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận : 
- Như trên 
- Lưu HĐQT, BKS 
 
 
                         

      PHAN THỊ ÁNH 
 



1 

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM 
TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC 

CHỨNG KHOÁN NĂM 2022 
 
1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG) 
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y) 
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE) 
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)  
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC) 
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC) 
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT) 
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM) 
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) 
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) 
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA) 
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN 
ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA) 
13. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM 
TOÁN NAM VIỆT (AASCN) 
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC) 
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH (AISC) 
16. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM 
TOÁN PHÍA NAM (AASCS) 
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC) 
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT  
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO) 
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC) 
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP) 
22. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO) 
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM 
(AVA) 
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC) 
25.  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO) 
26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT  (AN VIỆT) 
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27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT (VIETLAND) 
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY) 
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NTV) 
30. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HÀ NỘI) 
31. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF) 
32. CÔNG TY TNHH CROWE VIỆT NAM (CROWE) 
33. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S) 

Nguồn : Cổng thông tin điện tử - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 



CÔNG TY CP US PHARMA 
USA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH SỐ 05 
THÀNH LẬP TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC 

 
   Kính trình:  Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 
 
Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US Pharma USA. 

- Căn cứ Biên Bản Họp HĐQT số 03/2022/BBH/HĐQT-USP ngày 02/03/2022 

Căn cứ nhu cầu thực tế trong hoạt động điều hành, đáp ứng mục tiêu tuân thủ tốt các quy 

định pháp luật về quản trị công ty, hướng tới chuẩn mực và thông lệ quốc tế, Hội đồng 

quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua: 

1. Chấp thuận chủ trương Hội đồng quản trị Công ty thành lập Tiểu ban Chiến lược 

trực thuộc Hội đồng quản trị.  

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức 

nhân sự; quy chế hoạt động (nếu có) và các vấn đề khác liên quan việc thành lập và 

hoạt động của Tiểu ban Chiến lược trực thuộc HĐQT tại Mục 1 Tờ trình này tuân 

thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định 

của pháp luật.  

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua./. 

 
 
. 
Nơi nhận : 
- Như trên 
- Lưu HĐQT, BKS 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
                         LÊ HOÀNG RIN 
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CÔNG TY CP US PHARMA USA 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
    

 
   

 
 

       
 

 
  
  
  

 
  

 
1. Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp của Công ty (Danh mục điều chỉnh, bổ sung đính kèm). 
2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên 

quan đến việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP US PHARMA USA tại Sở Kế hoạch Đầu tư 
TPHCM theo đúng quy định của pháp luật; Cập nhật sửa đổi, bổ sung tại Điều 4.1: 
“Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề 
kinh doanh dự định điều chỉnh bổ sung nêu trên. 

 
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua./. 

 
 
. 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu HĐQT, BKS 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
                         LÊ HOÀNG RIN 

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 06
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ DOANH NHIỆP

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US Pharma USA.
- Căn cứ Biên Bản Họp HĐQT số 07/2022/BBH/HĐQT-USP ngày 27/05/2022
Căn cứ tình hình hoạt động hiện nay và để phục vụ cho chiến lược phát triển Công ty trong 
thời gian tới. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:
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DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

1. Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh sau: 

Stt 
(Mã) ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh 

doanh trước khi điều chỉnh 
(Mã) ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh 

doanh sau khi điều chỉnh 

1 
(2100) Sản xuất thuốc, hóa dược và 
dược liệu 

Chi tiết: Sản xuất thuốc 

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

2 

(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình 

Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, bán 
buôn, bán lẻ, dịch vụ bảo quản và dịch 
vụ kiểm nghiệm thuốc 

(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình 

Chi tiết: Xuất khẩu, bán buôn, bán lẻ 
dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
do chính công ty sản xuất; Kinh doanh 
xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ 
nguyên liệu, tá dược làm thuốc; Kinh 
doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ 
phẩm 

 

2. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau: 

Stt Mã ngành Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh 

1 4933 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

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

2 7710 
Cho thuê xe có động cơ 

Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm); cho thuê xe 
tải 

3 6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sỡ 
hữu hoặc đi thuê. 
Chi tiết: Cho thuê kho bãi, thuê nhà xưởng, cửa hàng, văn phòng, công 
trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; 
Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của 
chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho 
thuê mua. 
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DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

1. Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh sau: 

Stt 
(Mã) ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh 

doanh trước khi điều chỉnh 
(Mã) ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh 

doanh sau khi điều chỉnh 

1 
(2100) Sản xuất thuốc, hóa dược và 
dược liệu 

Chi tiết: Sản xuất thuốc 

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

2 

(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình 

Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, bán 
buôn, bán lẻ, dịch vụ bảo quản và dịch 
vụ kiểm nghiệm thuốc 

(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình 

Chi tiết: Xuất khẩu, bán buôn, bán lẻ 
dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
do chính công ty sản xuất; Kinh doanh 
xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ 
nguyên liệu, tá dược làm thuốc; Kinh 
doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ 
phẩm 

 

2. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau: 

Stt Mã ngành Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh 

1 4933 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

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

2 7710 
Cho thuê xe có động cơ 

Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm); cho thuê xe 
tải 

3 6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sỡ 
hữu hoặc đi thuê. 
Chi tiết: Cho thuê kho bãi, thuê nhà xưởng, cửa hàng, văn phòng, công 
trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; 
Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của 
chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho 
thuê mua. 

3 
 

Stt Mã ngành Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh 

4 6820 
Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 
Chi tiết: Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Cho thuê lại mặt bằng 

5 7120 
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 
Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược 
phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

6 7310 

Quảng cáo 

Chi tiết: Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo như: Sáng tạo 
và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, 
internet và các phương tiện truyền thông khác; Đặt quảng cáo ngoài 
trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và 
xe buýt; Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuyếch trương 
quảng cáo; Marketing điểm bán; Quảng cáo thư trực tuyến 

7 7490 
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân 
vào đâu. 
Chi tiết: Chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ 

8 2023 
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh. 

Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm 

9 4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 

10 4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 

11 4772 

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

Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược liệu do 
chính Công ty sản xuất. Bán lẻ hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị dụng 
cụ y tế nghành y, dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn trong lỉnh vực y tế theo quy định của pháp luật. 

12 5210 
Kho bãi và lưu trữ hàng hóa 

Chi tiết : Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe và nguyện liệu làm thuốc 
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Stt Mã ngành Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh 

13 3312 
Sữa chữa máy móc thiết bị 
Chi tiết : Sữa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị máy móc, dụng cụ 
trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược phẩm. 

14 7213 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học 
y, dược 

15 4633 
Bán buôn đồ uống 

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

16 7730 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm 
người điều khiển 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

US PHARMA USA 

------------------------ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------------------- 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022 

 

BIÊN BẢN HỌP 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 

 

 

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần US PHARMA USA 

- Trụ sở chính : Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu 

Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Điện thoại : (028) 3862 1919                              Fax: (028) 3790 8856 

- Mã số doanh nghiệp : Số 0302160137 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp lần đầu ngày 0310976553, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 

03/11/2021 

 

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 04 tháng 06 năm 2022 

- Địa điểm : Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu 

Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 

 

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 

Bà Phan Thị Ánh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày “Báo cáo kiểm tra tư cách 

đại biểu” đầu giờ: 

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 

06/04/2022, sở hữu ……… cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần US 

PHARMA USA. 

- Lúc ..h, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm …. cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 

và đại diện sở hữu cho ………….. cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm …..% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần US PHARMA USA. 

Dự thảo 
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Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US PHARMA 

USA, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần US PHARMA USA đủ 

điều kiện để tiến hành Đại hội. 

2. Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tọa,  giới thiệu Ban Thư ký 

Đoàn Chủ tọa: 

- Ông Lê Hoàng Rin - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa 

- Bà Phan Thị Hồng Liên – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa 

- Ông  Trần Thiện Văn - Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tọa 

- Ông Trần Cung - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa 

- Ông Trần Thế Mạnh - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa 

Thư ký Đại hội:  

- Bà Trần Ngọc Lan Trang - Trưởng Ban Thư ký Đại hội 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Thành viên Ban Thư ký 

- Ông Phan Văn Phúc – Thành viên Ban Thư ký  

Kết quả biểu quyết 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu tại Đại hội 

Ban Kiểm phiếu 

- Ông Đoàn Ngọc Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu 

- Ông Lê Trần Thiên Vũ – Thành viên Ban Kiểm phiếu 

- Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Ban Kiểm phiếu 

- Kết quả biểu quyết 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 
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4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội 

Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

5. Thông qua Chương trình Đại hội 

Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 
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PHẦN 3: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI 

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau: 

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của HĐQT 

Người trình bày: Ông Lê Hoàng Rin - Chủ tịch HĐQT 

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Tổng giám đốc 

Người trình bày: Ông Trần Thiện Văn – Tổng Giám đốc 

Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát 

Người trình bày: Bà Phan Thị Ánh.- Trưởng Ban Kiểm soát 
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PHẦN 4: THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI 

… 

… 

… 
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PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI 

Bà Phan Thị Ánh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước 

biểu quyết lần 2  

Lúc ……, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm …… cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và 

đại diện sở hữu cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Công ty Cổ phần US PHARMA USA. 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung: 

Tổng số phiếu phát ra: ……, đại diện cho …… CP, chiếm ……% Tính trên số CP biểu quyết dự 

họp. 

Tổng số phiếu thu về: ……, đại diện cho …… CP, chiếm ……% Tính trên số CP biểu quyết dự 

họp.. 

Tổng số phiếu không thu về: ……, đại diện cho …… CP, chiếm ……% Tính trên số CP biểu quyết 

dự họp. 

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của HĐQT 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của HĐQT 

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Tổng giám đốc 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Tổng 

giám đốc 

Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát 

 Kết quả biểu quyết: 
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Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát 

  



8 

PHẦN 6: NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI 

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau: 

Nội dung 04: Tờ trình số 01: Phân phối lợi nhuận năm 2021 

Người trình bày: Bà Phan Thị Hồng Liên - Phó Chủ tịch HĐQT  

Nội dung 05: Tờ trình số 02: Thù lao HĐQT& BKS năm 2022 

Người trình bày: Bà Phan Thị Hồng Liên - Phó Chủ tịch HĐQT 

Nội dung 06: Tờ trình số 03: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 

Người trình bày: Ông Trần Cung – Thành viên HĐQT 

Nội dung 07: Tờ trình số 04: Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chánh năm 2022 

Người trình bày: Ông Trần Cung – Thành viên HĐQT 

Nội dung 08: Tờ trình số 05: Thành lập Tiểu ban Chiến lược 

Người trình bày: Ông Trần Cung – Thành viên HĐQT 

Nội dung 09: Tờ trình số 06: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

Người trình bày: Ông Trần Cung – Thành viên HĐQT 
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PHẦN 7: THẢO LUẬN, GÓP Ý CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI 

… 

… 

… 
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PHẦN 8: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI 

Bà Phan Thị Ánh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước 

biểu quyết lần 3 

Lúc ……, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm …… cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và 

đại diện sở hữu cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Công ty Cổ phần US PHARMA USA. 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung: 

Tổng số phiếu phát ra: ……, đại diện cho …… CP, chiếm ……% Tính trên số CP biểu quyết dự 

họp. 

Tổng số phiếu thu về: ……, đại diện cho …… CP, chiếm ……% Tính trên số CP biểu quyết dự 

họp.. 

Tổng số phiếu không thu về: ……, đại diện cho …… CP, chiếm ……% Tính trên số CP biểu quyết 

dự họp. 

Nội dung 04: Tờ trình số 01: Phân phối lợi nhuận năm 2021 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01: Phân phối lợi nhuận năm 2021 

Nội dung 05: Tờ trình số 02: Thù lao HĐQT& BKS năm 2022 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02: Thù lao HĐQT& BKS năm 2022 

Nội dung 06: Tờ trình số 03: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 
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Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 

Nội dung 07: Tờ trình số 04: Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chánh năm 2022 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04: Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chánh năm 

2022 

Nội dung 08: Tờ trình số 05: Thành lập Tiểu ban Chiến lược 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05: Thành lập Tiểu ban Chiến lược 

Nội dung 08: Tờ trình số 05: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 
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Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề trong giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 
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PHẦN 9: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

Ông Đoàn Ngọc Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022.  

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông đông thường niên năm 2022 như sau: 

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:  

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. 

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:  

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ: … -  Số cổ phần: … - Tỷ lệ: …% CPBQ dự họp 

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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PHẦN 10: BẾ MẠC ĐẠI HỘI 

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần US PHARMA 

USA kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày. 

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần US 

PHARMA USA. 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022 

 

THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

TRẦN NGỌC LAN TRANG 

             TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                       CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

LÊ HOÀNG RIN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

US PHARMA USA 

------------------------ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------------------- 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần US PHARMA USA 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 

thông qua ngày 31/12/2020; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP US PHARMA USA; 

 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 04/06/2022 của CTCP 

US PHARMA USA; 

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 04/06/2022, tại Công ty Cổ phần US PHARMA USA - Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công 

nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của …… cổ đông sở hữu ……………. cổ 

phần chiếm ……… % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất 

trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của HĐQT 

Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này. 

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Tổng giám đốc 

Chi tiết tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này. 

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát 

Chi tiết tại Báo cáo của Ban Kiểm soát, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này. 
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Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01: Phân phối lợi nhuận năm 2021 

Chi tiết tại Tờ trình số 01, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này. 

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02: thù lao HĐQT& BKS năm 2022 

Chi tiết tại Tờ trình số 02, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này. 

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 

Chi tiết tại Tờ trình số 03, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này. 

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04: chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chánh năm 2022 

Chi tiết tại Tờ trình số 04, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này. 

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05: thành lập Tiểu ban Chiến lược  

Chi tiết tại Tờ trình số 05, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này. 

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06: điều chỉnh, bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp  

Chi tiết tại Tờ trình số 06, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này. 

Điều 10: Điều khoản thi hành 

‒ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần US PHARMA USA 

được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ........... 

giờ ........... phút ngày 04 tháng 06 năm 2022; 

‒ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 

Tổng Giám đốc, Văn Phòng Đại diện và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần US 

Pharma USA chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều 

lệ Công ty. 

 

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

 

LÊ HOÀNG RIN 

 


