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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

(Năm 2022) 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                       - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

- Điện thoại:  02253 842576 

- Fax: 02253 823125 

- Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán: DP3 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

1 

 

 

545A/NQ-ĐHĐCĐ 28/04/2022 

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022 

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2022 của Tổng giám đốc. 

- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 

- Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 

 II. Hội đồng Quản trị (Năm 2022) 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Bùi Xuân Hưởng Chủ tịch 24/05/2019  

2 Nguyễn Đình Khái Thành viên 24/05/2019  

3 Đinh Văn Cường Thành viên 24/05/2019  

4 Nguyễn Hồng Nhung Thành viên 24/05/2019  

5 Nguyễn Thanh Tuấn Thành viên 24/05/2019  
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III. Ban kiểm soát (Năm 2022) 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BSK) 
 

STT 

 

Thành viên BKS 

 

Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Số buổi họp 

BKS tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Trương Thị Nguyệt Hoa Trưởng BKS 24/05/2019 02 100%  

2 Ông Trần Anh Tuấn Thành viên BKS 24/05/2019 02 100%  

3 Ông Lê Văn Hùng Thành viên BKS 24/05/2019 02 100%  

2. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc : 

Ban kiểm soát nhận định 6 tháng cuối năm 2022 tình hình hoạt động tài chính của Cty lành mạnh. Công ty đã chấp hành đúng chính sách chế độ nhà 

nước, nộp các khoản thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước. HĐQT và Ban TGĐ công ty đã lựa chọn một chiến lược sản phẩm phù hợp để tối đa hóa lợi 

nhuận, mang đến lợi ích tốt nhất cho Cty và các Cổ đông. 

Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách kế toán của công ty là rõ ràng và đáng tin cậy; Báo cáo tài chính Quý và bán niên đã được lập đúng thời hạn 

và tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành; Các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và 

kinh doanh của công ty. 6 tháng cuối năm 2022 Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của công ty. 

- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của Pháp luật.  

- Ban kiểm soát nhất trí với các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGĐ công ty trong 6 tháng cuối năm 2022.  

3.    Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban 

kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban 

điều hành. 

IV. Ban điều hành 
Stt Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm 

1 Ông Nguyễn Đình Khái 05/12/1975 Cử nhân kinh tế 28/05/2019 

2 Bà Bùi Thị Loan 27/09/1987 Dược sĩ 01/01/2022 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm 

Bà Trần Thị Hà Thu 09/05/1988 Cử nhân kinh tế 01/08/2019 

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với 

chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại 

 công ty (Nếu có) 

Thời điểm bắt đầu là 

người có liên quan 

Thời điểm không còn 

là người có liên quan 
Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

1 Bùi Xuân Hưởng 
Chủ tịch HĐQT 

 
24/05/2019   Người nội bộ 
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