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cHU Tlcrt rusr D$Ns Q[iailr rns
Ktnh th$a Quf vlcd ddng, Quf khdah hAng, OAil Mc vd todn tnd Can bQ nhfln vtdn

crta C6ng ty Cd phdn Daqc phdm Tipharco.

Ndm 201 9, GDP Vigt Nam ldngT ,A2"/", dAy ld ndm thr? hai li6n tidp tdng trudng kinh td Vi$t Nam dAt tr6n 77". HQi

nh{p tqo ra nhi6u thdch thtic cho cdc COng ty trong quA trinh hoat d$ng. Xu hrJdng ngrrdi dfln ngAy cAng quan t&m

nhidu ddn viQc chim s6c sric kh6e, teng ti 16 bao phri bAo hidm y td vi t6ng tu6ithq trung binh, lA nhdng nguyOn

nhAn dd ngdnh duQc tidp tuc tdng trudng.

Nhm 2019, COng ty Cd phdn Duqc phdm Tipharco li m$t trong nhfrng doanh nghi$p duqc c6 ch0ng nh$n danh

hi$u Top 10 doanh nghi$p Vi$t Nam xudt s6c didn hinh sf ng tao nim 2019; Cup danh hi$u "Cdnh sdu ving-hdnh

trinh 10 nim mQt ch{ng dr-ldng 2AA9-2019". Nhin lqi mQt ndm hoat dQng, m4c di gqp nhidu kh6 khin trong qu6

trinh sAn xudt vd kinh doanh, nhung C0ng ty lu0n cd g6ng Od tngc hi6n cAc chiti6u kd hoAch nim 2019 do Dai hQi

ddng cd dOng thLJdng ni6n vA H0i ddng quAn lrith6ng qua. Ban l6nh d4o vA to&n thd c6ng nhfrn vi6n cria Tipharco

dE thrJc sU rdt n6 l{c trong c6ng tdc thgc hien ciic chi ti6u kd hogch. Vd cdng tac ddu tu, trong nAm dd mB r$ng vA

n6ng cao ndng h,fc s6n xudt Tipharco dd gia t6ng ddu trl th6m vd m6y m6c, thiSt bi s&n xudt, thidt bi kidm tra chdt

luqng. Hy vqng rfing vdi nhffng ehi6n luqc hdp lf c0ng sU quydt t&m, ddng thufln gifra LHnh dao vS c6n bQ nhAn

vi6n, C0ng ty Cd phAn Duqc phdm Tipharco sE chinh phqc duqc nhCIng c$t mdc cao hdn nfia trong qud trinh hoqt

dgng cfra minh,

Klnhthuaquy vi

Dd tang trrl6ng, phdt tridn bdn vCtng vi dAm b&o vi thd cria c6ng ty trong ngAnh, Tipharco dd c6 nhffng kd hoach,

chi6n lr-tgc trung vd dii h6n. Theo d6, ndm 2A20, H$i d6ng Qu&n tri dd ra k6 hoach tdng doanh thu sAn xudt dgt

290 ti, ddng. Lqi nhuen trUdc thud 8,5 ti, ddng, qua d6 c0ng dU ki6n t!, lQ chi tr& cd trlc nAm sau ld fi%lmQnh gid.

Vdi bd diy kinh nghiQm hdn 40 ndm hinh thirnh vd ph6t tridn, ngodisqt cd gdng, n6 tgc vd sU sdng sudt, linh ho4t

c&a tqp thd Hgi ddng QuAn tri, Ban Tdng Gidm Dde , ngUdi lao dQng, Tipharco con nhfln duqc sU h6 trq chi dqo kip

thdi c0a tinh nhd, edc Co quan Ban nginh trong tinh Tidn Giang. C6ng ty rdt nidt dn sU quan tim c0a cdc cd dOng,

sr,I tin nhi€m cria ngUditi6u dtrng, sU quan tfrm c0a c6c cd quan truydn th6ng dai chrjng dd g6p phdn nAng cao vi

th6 vA gi6 tri thddng hiQu cria Tipharco trong sudt thdi gian qua.

TrAn trqng!"i,f -

0iddng quin tri ',\r,a

DS 'lor*/#kl,
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THOÂNG TIN KHAÙI QUAÙT

Teân coâng ty: COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC PHAÅM TIPHARCO

Teân giao dòch: TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Teân vieát taét: TIPHARCO

Giaáy CNÑKDN soá: 1200100557 (Soá cuõ 5303000050) do Sôû Keá 

hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Tieàn Giang caáp laàn ñaàu 

Voán ñieàu leä: 63.159.280.000 VNÑ

Voán ñaàu tö cuûa chuû 

sôû höõu:

63.159.280.000 VNÑ

Ñòa chæ: Loâ 08, 09 CCN vaø TTCN Taân Myõ Chaùnh, P.9, Tp. Myõ Tho, Tænh Tieàn Giang, 

Vieät Nam

Soá ñieän thoaïi: 0273.3871.817 / 0273.3872.973

Soá fax: 0273.3883.740

Website: www.tipharco.com.vn

Email: tipharco@vnn.vn

Maõ coå phieáu: DTG

Logo coâng ty:

http://www.tipharco.com.vn


 

 

 

 
 Tách s?n xu?t và kinh doanh, thành l?p hai ðon v? là Xí 

nghi?p Du?c Ph?m Ti?n Giang có ch?c nãng s?n xu?t và 

nuôi tr?ng du?c li?u, và Công ty Du?c ph?m c?p II có 

ch?c nãng phân ph?i thu?c. 

 
Nãm 1977

Nãm 1983

Sáp nh?p Xí nghi?p Du?c Ph?m thành Xí nghi?p Liên 

H?p Du?c Ti?n Giang. 

Nãm 1992

Thành l?p doanh nghi?p nhà nu?c ð?i tên là Công ty 

Du?c và V?t tu y t? Ti?n Giang. 

Nãm 2006

Chuy?n sang công ty c? ph?n ð?i tên là Công ty C? 

ph?n Du?c Ph?m Tipharco.  

QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH 

VAØ PHAÙT TRIEÅN

QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH 

VAØ PHAÙT TRIEÅN

Công ty ðu?c thành l?p và có tên là: Công ty Du?c ph?m 

Ti?n Giang có ch?c nãng s?n xu?t, kinh doanh và phân 

ph?i thu?c ð?n các công ty c?p III Huy?n, th? tr? c thu?c. 

Nãm 1976
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Nãm 2013

Nãm 2014

i giá 

?c k? 

 

Trúng th?u vào kh?i ði?u tr? trên 50 s?n ph?m v?

tr? trên 102 t? ð?ng, góp ph?n hoàn thành vu?t m

ho?ch 2014. 

 Nãm 2015 
L?p d

li?u  và  

?  án xây  d?ng  nhà  máy  s?n  xu?t thu?c  du?c  

chính  th?c  kh?i  công  vào  ngày 5/3/2016. 

 

  Nãm 2016

Công ty ðu?c s? giao d?ch ch?ng khoán Hà N?i ch?p nh?n

ðãng ký giao d?ch ch?ng khoán. C? phi?u DTG chính th?c

ðu?c giao d?ch trên sàn Upcom vào ngày 28/02/2017.

 

  Nãm 2019

Nhà máy th?c ph?m b?o v? s?c kh?e c?a công ty 

ð?t chu?n GMP

 

  Nãm 2017 - 2018

Công ty ðã xây d?ng hoàn thành nhà máy s?n xu?t

thu?c du?c li?u và chu?n b? ðua vào ho?t ð?ng khi 

ðu?c c?p phép.
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Doanh s? trúng th?u tãng tru?ng m?nh ph? kh?p các

t?nh Mi?n Tây và TP.HCM.



 

 

NGAØNH NGHEÀ VAØ 

ÑÒA BAØN KINH DOANH

Hieän nay Coâng ty Coå phaàn Döôïc phaåm Tipharco - Baùn leû thuoác, duïng cuï y teá, myõ phaåm vaø vaät 

(DTG) ñang hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc chính phaåm veä sinh trong caùc cöûa haøng chuyeân doanh. 

nhö sau: Chi tieát: Baùn leû thuoác; caùc saûn phaåm do coâng ty 

saûn xuaát; Baùn leû vaät tö y teá, trang thieát bò, duïng cuï - Saûn xuaát thuoác, hoaù döôïc vaø döôïc lieäu. Chi tieát: 
y teá ngaønh y, döôïc; myõ phaåm, thöïc phaåm chöùc Saûn xuaát döôïc phaåm vaø vaät tö y teá;
naêng.

- Saûn xuaát thöïc phaåm boå sung, vaéc xin, sinh phaåm, 
- Baùn buoân ñoà uoáng. Chi tieát: Kinh doanh nöôùc tinh myõ phaåm, cheá phaåm, bao bì. Kinh doanh, nhaäp 
khieát ñoùng chai, ñoùng bình caùc daïng. Kinh doanh khaåu vaø xuaát khaåu nguyeân lieäu. Kinh doanh, 
caùc loaïi siroâ giaûi khaùt. Kinh doanh caùc loaïi röôïu nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu thöïc phaåm boå sung, vaéc 
thuoác ñoùng chai caùc daïng.xin, sinh phaåm, cheá phaåm, bao bì. Gia coâng, 

nhöôïng quyeàn, ñaïi lyù trong saûn xuaát kinh doanh - Baùn buoân ñoà duøng khaùc cho gia ñình. Chi tieát: 

döôïc phaåm, vaät tö y teá, thöïc phaåm boå sung, vaéc Kinh doanh, nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu döôïc phaåm 

xin, sinh phaåm, myõ phaåm, cheá phaåm, nguyeân vaø vaät tö y teá, thieát bò saûn xuaát kinh doanh thuoäc 

lieäu, hoùa chaát, bao bì, thieát bò saûn xuaát kinh doanh ngaønh y teá. Kinh doanh, nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu 

thuoäc ngaønh y teá. Saûn xuaát, kinh doanh, xuaát myõ phaåm;

khaåu, nhaäp khaåu thöïc phaåm chöùc naêng; - Kinh doanh baát ñoäng saûn, quyeàn söû duïng ñaát 

- Saûn xuaát myõ phaåm, xaø phoøng, chaát taåy röûa, laøm thuoäc chuû sôû höõu, chuû söû duïng hoaëc ñi thueâ. Chi 

boùng vaø cheá phaåm veä sinh. Chi tieát: Saûn xuaát myõ tieát: Cho thueâ quyeàn söû duïng ñaát, quyeàn sôû höõu 

phaåm; nhaø vaø taøi saûn thuoäc sôû höõu gaén lieàn vôùi ñaát ñoái 

vôùi tröôøng hôïp ñöôïc Nhaø nöôùc cho thueâ ñaát; - Chöng, tinh caát vaø pha cheá caùc loaïi röôïu maïnh. 
Mua, baùn, cho thueâ nhaø vaø quyeàn söû duïng ñaát Chi tieát: Saûn xuaát caùc loaïi röôïu thuoác ñoùng chai 
khoâng ñeå ôû.caùc daïng;

- Kho baõi vaø löu giöõ haøng hoùa. Chi tieát: Kho chöùa - Saûn xuaát ñoà uoáng khoâng coàn, nöôùc khoaùng. Chi 
haøng hoùa thoâng thöôøng, kho ñoâng laïnh.tieát: Saûn xuaát caùc loaïi siroâ giaûi khaùt. Saûn xuaát 

 - Hoaït ñoäng chuyeân moân, khoa hoïc vaø coâng ngheä nöôùc tinh khieát ñoùng chai, ñoùng bình caùc 
khaùc chöa ñöôïc phaân vaøo ñaâu. Chi tieát: Chuyeån daïng;
giao coâng ngheä vaø dòch vuï chuyeån giao coâng 

- Baùn buoân chuyeân doanh khaùc chöa ñöôïc phaân 
ngheä; Dòch vuï nghieân cöùu vaø phaùt trieån saûn 

vaøo ñaâu. Chi tieát: Kinh doanh, nhaäp khaåu vaø xuaát 
phaåm.

khaåu hoùa chaát;

Ngaønh ngheà kinh doanh

THOÂNG TIN CHUNG
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- Cuùp vaøng thöông hieäu an toaøn vì söùc khoûe coäng ñoàng 2007;

- Cuùp vaøng Thöông Hieäu Vieät 2007;

- Cuùp vaøng chaát löôïng hoäi nhaäp 2007;

- Top 500 Thöông hieäu noåi tieáng 2007;

- Cuùp vaøng Thöông hieäu Vieät chaát löôïng hoäi nhaäp WTO 2010;

- Cuùp vaøng Topten thöông hieäu Vieät öùng duïng Khoa Hoïc – Kyõ Thuaät 2011;

- Chöùng nhaän thöông hieäu caïnh tranh cuûa cuïc sôû höõu trí tueä 2011;

- Cuùp vaøng sôû höõu trí tueä Vieät nam 2011; 2017

- Giaûi baïc chaát löôïng Vieät Nam 2011, 2012;

- Thöông hieäu Vieät uy tín 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

- Ñöôïc bình choïn: Doanh nghieäp laøm aên coù hieäu quaû Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long;

- Doanh nghieäp tin caäy vì ngöôøi tieâu duøng naêm 2013;

- Saûn phaåm Tiphacetam ñaït: “Chöùng nhaän haøng Vieät toát - Dòch vuï hoaøn haûo naêm 2014”

- Saûn phaåm Cefuroxim 500 ñaït: “ Danh hieäu Ngoâi sao Thuoác Vieät naêm 2014”.

- Coâng ty ñöôïc Taïp chí Thöông hieäu Vieät bình choïn vaø toân vinh saûn phaåm dòch vuï chaát löôïng hoäi nhaäp 

naêm 2017 cho saûn phaåm Cefuroxim.

- Coâng ty ñöôïc Taïp chí Thöông hieäu Vieät chöùng nhaän Tipharco ñaït top 100 thöông hieäu uy tín laàn thöù 

13 naêm 2017; chöùng nhaän Cuùp Vaøng thöông hieäu uy tín laàn thöù 14 naêm 2018

- Tipharco ñöôïc tuyeân döông doanh nghieäp Thöông maïi hoùa thaønh coâng saûn phaåm hình thaønh töø keát 

quaû nghieân cöùu khoa hoïc vaø phaùt trieån coâng ngheä tieâu bieåu naêm 2017.

- Tipharco ñöôïc Boä Coâng thöông chöùng nhaän doanh nghieäp ñaït thöông hieäu Vieät tieâu bieåu naêm 2017.

- Tipharco ñöôïc Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam coâng nhaän doanh nghieäp tieâu bieåu khu 

vöïc Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long naêm 2017.

- Ñöôïc Hieäp hoäi thöïc phaåm chöùc naêng Vieät Nam trao taëng Huy chöông Vaøng vì söùc khoûe coäng ñoàng 

naêm 2017; Cuùp Vaøng vì söùc khoûe coäng ñoàng naêm 2018.-

- Ñöôïc Boä Coâng Thöông trao giaáy chöùng nhaän Doanh nghieäp Thöông hieäu Vieät tieâu bieåu naêm 2017 

(ngaøy 14/03/2018).

- Ñöôïc Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam taëng Baèng khen laø Doanh nghieäp phaùt trieån beàn 

vöõng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long naêm 2018; cuùp danh hieäu ”Caùnh seáu vaøng-haønh trình 10 naêm moät 

chaëng ñöôøng 2009-2019”.

- Chöùng nhaän danh hieäu Top 10 doanh nghieäp Vieät Nam xuaát saéc ñieån hình saùng taïo naêm 2019.

THOÂNG TIN CHUNG
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R?i ro th? tru?ng

Quá trình h?i nh?p mang l?i nhi?u y?u t? tích c?c 

thúc ð?y s?  phát tri?n c?a n?n kinh t?, tuy nhiên 

cung gây ra nhi?u khó khãn cho các doanh nghi?p do 

ph?i c?nh tranh l?n nhau. Trong nh?ng nãm g?n ðây, 

do s?  góp m?t ngày càng nhi?u c?a các doanh 

nghi?p trong và ngoài nu?c tham gia cung ?ng thu?c 

ðã khi?n Tipharco m?t m?t ch?u s?  c?nh tranh t?  các 

doanh nghi?p n?i ð?a, m?t khác ch?u áp l? c r?t l?n t?  

phía các doanh nghi?p nu?c ngoài ? phân khúc các 

s?n ph?m ð?c tr? có giá tr? cao, ðáp ?ng ð? danh m?c 

thi?t y?u c?a B? y t?. Tâm lý chu?ng hàng ngo?i cung 

ít nhi?u gây khó khãn cho các doanh nghi?p trong 

nu?c nhu Tipharco trong quá trình ho?t ð?ng.

V?i nh?ng l?i th? v? s?  am hi?u trong ngành du?c, uy 

tín và các m?i quan h? t?t v?i ð?i tác, khách hàng 

ðu?c thi?t l?p trong su?t quá trình ho?t ð?ng, 

Tipharco ðã và ðang xây d?ng, b?i ð?p nên nh?ng 

giá tr? b?n v?ng ð? chu?n b? s?n sàng cho m?i ho?t 

ð?ng trong tuong lai.

THOÂNG TIN CHUNG
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Không nh?ng ph?i ð?i m?t v?i s?  c?nh tranh kh?c li?t t?  nh?ng ð?i th? cùng ngành khác, Tipharco 

còn ph?i ð?i m?t v?i nh?ng r?i ro khác có th? x?y ra liên quan ð?n ngành ngh? kinh doanh. Du?c 

ph?m là m?t lo?i hàng hóa ð?c bi?t có liên quan ð?n s?c kh?e và s?  an toàn c?a con ngu?i. Chi phí 

ð?u tu, th?i gian, công s?c nghiên c?u, phát tri?n s?n ph?m cung nhu vi?c xâm nh?p th? tru?ng c?a 

ngành du?c là khá cao so v?i các ngành công nghi?p khác, trong khi ðó t? l? thành công c?a các th?  

nghi?m s?n ph?m m?i l?i r?t th?p. 

Bên c?nh ðó, hàng hóa du?c ph?m ð?u có th?i h?n s?  d?ng nh?t ð?nh, vi?c d?  tr?  thu?c ð? ph?c v? 

cho s?n xu?t kinh doanh vì th? ti?m ?n r?i ro có th? s? không tiêu th? ðu?c. Vi?c không tiêu th? s?n 

ph?m k?p tru?c khi h?t th?i h?n gây ?nh hu?ng tr?c ti?p ð?n l?i nhu?n c?a công ty, làm l?i nhu?n th?p 

ði, ð?ng th?i t?n kém thêm các chi phí khác nhu chi phí x?  lý, tiêu h?y nh?ng lo?i thu?c không s?  

d?ng ðu?c. Tuy nhiên n?u doanh nghi?p ð?nh hu?ng k? ho?ch tiêu th? và luân chuy?n s?n ph?m m?t 

cách h?p lý s? tránh ðu?c nh?ng r?i ro này.

R?i ro ð?c thù ngành
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TOÅ CHÖÙC VAØ NHAÂN SÖÏ

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

vCác chính sách ð?i v?i ngu?i lao ð?ng

Ch? ð? làm vi?c

T?t c? lao ð?ng ? Công ty ð?u làm vi?c theo ch? ð? h?p ð?ng lao ð?ng. Gi? làm vi?c t?i Công ty là 

08h/ngày, tùy theo công vi?c c?a t?ng b? ph?n, Công ty b? trí làm vi?c theo ca. Các b? ph?n s? ðu?c 

ch?m công thêm gi? n?u c?n làm thêm gi? theo yêu c?u công vi?c.

Chính sách tuy?n d?ng

Công ty luôn ð? cao nãng l? c c?a t?ng ngu?i lao ð?ng, ch? ð?ng có nh?ng k? ho?ch, chính sách tuy?n 

d?ng nhân s?  v?i nh?ng tiêu chí khác nhau ð? tuy?n ðu?c nhân s?  ðáp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a công 

ty, ð?m b?o yêu c?u v? trình ð?, nãng l? c, ki?n th?c chuyên môn cung nhu tác phong làm vi?c chuyên 

nghi?p, nãng ð?ng, mu?n ðóng góp và g?n bó lâu dài v?i Công ty.

Th?c hi?n nghiêm túc các bu?c tuy?n d?ng v?i s?  tham gia ph?ng v?n c?a lãnh ð?o ðon v?, phòng nhân 

s?  hành chánh. Tuy?n d?ng lao ð?ng phù h?p v?i yêu c?u công vi?c và phù h?p v?i quy ð?nh c?a pháp 

lu?t.

Ðào t?o

Thu?ng xuyên ðào t?o, c?p nh?t ki?n th?c m?i, nâng cao tinh th?n trách nhi?m, t?  tin trong công vi?c.

Công tác ð?m b?o an toàn lao ð?ng

Hu?n luy?n v? công tác an toàn v? sinh lao ð?ng trong s?n xu?t, hu?n luy?n nghi?p v? phòng cháy ch?a 

cháy, thu?ng xuyên ki?m tra v? an toàn v? sinh lao ð?ng và d?ng c? phòng ch?ng cháy n? ð?y ð?.

Công tác chãm sóc s? c kh?e

T? ch?c khám b?nh t?ng quát cho nhân viên công ty và b?i du?ng ð?c h?i cho các b? ph?n làm vi?c 

trong môi tru?ng ð?c h?i.

V? chính sách luong thu?ng phúc l?i

Công ty ðã xây d?ng chính sách ti?n luong phù h?p và ð?m b?o cho ngu?i lao ð?ng hu?ng ð?y ð? các 

ch? ð? theo quy ð?nh c?a Nhà nu?c. Luong ðu?c xác ð?nh d?a trên trình ð?, c?p b?c c?a ngu?i lao ð?ng, 

ð?m b?o phù h?p v?i nãng l? c và công vi?c c?a t?ng ngu?i, khuy?n khích cán b?, nhân viên trong công 

ty làm vi?c hãng say, góp ph?n thúc ð?y hi?u qu? s?n xu?t kinh doanh c?a Công ty.
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Tài s?n:

Tài s?n dài h?n nãm 2019, ð?t 120,1 t? ð?ng. Tài 

s?n ng?n h?n chi?m t? tr?ng l?n trong t?ng co 

c?u. Nãm v?a qua, công ty có tãng cu?ng ð?u tu 

thêm máy móc, thi?t b?. T?ng tài s?n c?a Tipharco 

nãm 2019 là 278,5 t? ð?ng.

Co c?u tài s?n nam 2018

 

 



 

 

V? ngu?n v?n:

N? ng?n h?n ? m?c 121,8 t? ð?ng, tuong ?ng tãng 

15,70%. Bên c?nh ðó, n? dài h?n gi?m ðáng k? khi ðã 

gi?m ð?n 19,12% so v?i nãm tru?c, ? m?c 34,1 t? 

ð?ng. Ngu?n v?n ch? s? h?u nãm qua ðã có s?  gia 

tãng 4,97%, ð?t m?c 122,7 t? ð?ng, nguyên nhân ch? 

y?u là công ty phát hành c? phi?u ð? tr? c? t? c.

Co c?u ngu?n v?n nam 2019 Co c?u ngu?n v?n nam 2018

V?n ch? s?
h?u 44,04%

N? ng?n h?n
43,72%

N? 
dài h?n
12,24%

V?n ch? s?
h?u 44,23%

N? ng?n h?n
39,83%

N? 
dài h?n
15,94%

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ÐÁNH GIÁ C? A H? I Ð? NG QU?N TR? V? HO?T Ð? NG C? A  CÔNG TY 

Nãm qua, H?i Ð?ng Qu?n tr? ðã ph?i h?p t?t cùng 

v?i Ban T?ng Giám ð?c ð? ð?nh hu?ng trong vi?c 

ði?u hành các ho?t ð?ng s?n xu?t kinh doanh c?a 

Công ty. Theo ðó, H?i ð?ng qu?n tr? cung thu?ng 

xuyên theo sát nh?m phân tích ðánh giá, d?  báo, 

tình hình tri?n khai, k? ho?ch ð?u tu kinh doanh 

t?ng quý ð? có bi?n pháp ch? ð?o k?p th?i x?  lý ð?i 

v?i nh?ng v?n ð? quan tr?ng.

Ð? có ðu?c k?t qu? ho?t ð?ng s?n xu?t kinh doanh, 

Ban lãnh ð?o và toàn th? công nhân viên c?a Tipharco 

ðã th?c s?  r?t n? l? c. S?n ph?m c?a Công ty s?n xu?t 

ti?p t?c ðu?c th? tru?ng tin tu?ng ð?ng hành qua ðó 

giúp s?n lu?ng tiêu th? thành ph?m c?a Tipharco luôn 

ð?t m?c t?t.

Tình hình tài chính t?i Công ty ðu?c ðánh giá là ?n ð?nh, dòng ti?n v?n ð?m b?o ph?c v? hi?u qu? cho ho?t ð?ng 

s?n xu?t kinh doanh. Trong nãm ð? nâng cao nãng l? c s?n xu?t Tipharco có gia tãng ð?u tu thêm v? máy móc, 

thi?t b? s?n xu?t, thi?t b? ki?m tra ch?t lu?ng. Bên c?nh ðó, Công ty ðã ðua vào ho?t ð?ng Nhà máy s?n xu?t 

thu?c du?c li?u. Các công tác th?c hi?n Công b? thông tin ðu?c th?c hi?n nghiêm túc và ð?y ð? ð?n ? y Ban 

ch?ng khoán Nhà nu?c và S? giao d?ch Ch?ng khoán Hà N?i theo quy ð?nh.
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