
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU 
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   32  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

01

PHẦN MỞ ĐẦU

Thông điệp của Chủ 

tịch HĐQT

Một số chỉ tiêu chính

Tầm nhìn - Sứ mệnh 

- Giá trị cốt lõi

Giải thưởng, sự kiện 

nổi bật 2020
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THÔNG TIN CHUNG

Thông tin chung

Ngành nghề và địa 

bàn kinh doanh

Thông tin về mô hình  

quản trị, tổ chức kính 

doanh và bộ máy 

quản lý

Giới thiệu ban lãnh 

đạo

Định hướng phát 

triển

Các rủi ro
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TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư và 

thực hiện dự án

Cơ cấu cổ đông, 

thay đổi vốn CSH
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BÁO CÁO CỦA BGĐ
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doanh

Tình hình tài chính

Kế hoạch phát triển 

trong tương lai
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HĐQT

Đánh giá của HĐQT 

về mọi mặt hoạt 

động của Công ty

Đánh giá của HĐQT 

về hoạt động của 

Ban Tổng Giám đốc

Chiến lược định 

hướng năm 2021
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Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập 

HĐQT và Tiểu ban 

kiểm toán nội bộ trực 

thuộc HĐQT

Giao dịch của người 
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liên quan đối với cổ 
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Giao dịch, hợp đồng 

của Công ty với người 

có liên quan 

Lương, thưởng thù lao 

và các khoản lợi ích 

của thành viên HĐQT, 

Tiểu ban kiểm toán nội 

bộ và Ban Tổng Giám 

đốc

Đánh giá việc thực 

hiện các định về quản 

trị công ty
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PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG

Trách nhiệm với môi 

trường

Chế độ đối với người 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả kinh 

doanh

Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ

Thuyết minh báo cáo 

tài chính   
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PHẦN MỞ ĐẦU
· Thông điệp của  Chủ tịch HĐQT

· Một số chỉ tiêu chính

· Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

· Giải thưởng, sự kiện  nổi bật 2020
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU

Chỉ tiêu Đơn vị  Năm 2018  Năm 2019  Năm 2020 

Kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh thu thuần triệu đồng 208.006 143.576 121.939

Giá vốn hàng bán triệu đồng 187.369 111.552 113.054

Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 7.085 11.296 1.063

Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 5.658 9.035 828

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản triệu đồng 157.832 173.971 233.076

Nợ phải trả triệu đồng 56.125 63.229 158.400

Vốn chủ sở hữu triệu đồng 101.707 110.742 164.183

Chỉ tiêu khả năng sinh lời

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 4,18 5,19 0,41

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 5,72 8,16 0,60

Hệ số LNST/Doanh thu thuần (ROS) % 2,72 6,29 0,68

Chỉ tiêu cho một đơn vị cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ cổ phiếu 8.800.000 8.800.000 15.839.996 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
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Tầm nhìn:

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về 
các sản phẩm nguồn gốc thảo dược phục vụ sức khỏe 
người tiêu dùng.

Phát triển theo mô hình Eco herbal. Đến năm 2025 
hoàn thiện từ khâu Trồng nguyên liệu - Khai thác - 
Chế biến – Thành phẩm - Phân phối - Giải pháp môi 
trường.

Gía trị cốt lõi:

Chia sẻ: Chia sẻ để phát triển;
Tiên phong: Sáng tạo, ứng dụng các công nghệ và 
tri thức mới;
Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và 
trong tất cả các giao dịch;
Trách nhiệm: Cam kết và thực hiện cam kết với xã 
hội, cổ đông, khách hàng và người lao động trên 
nguyên tắc đồng lợi;
Tôn trọng: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập 
và hành động một cách đạo đức;
Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy tắc ứng xử và 
các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Sứ mệnh:

Mang giá trị hữu ích của thảo dược 
Việt Nam cho sức khỏe cộng đồng 
một cách tốt và tự nhiên nhất.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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GIẢI THƯỞNG, SỰ KIỆN NỔI BẬT 2020

Giới thiệu sản phẩm tại Hội 
thảo Kết nối giao thương 
các sản phẩm OCOP

Công ty tham gia Hội thảo Kết nối giao 
thương các sản phẩm OCOP (Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm 
tiềm năng tham gia Chương trình 
OCOP thành phố Hà Nội do Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 
phối hợp với Hiệp hội các nhà bán lẻ 
Việt Nam tổ chức. Tại đây, Công ty 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhằm 
kết nối và nhận phản hồi từ người tiêu 
dùng; mở rộng, tăng cường mối quan 
hệ hợp tác với các đơn vị phân phối, 
nhà bán lẻ, là tiền đề để tạo ra kênh liên 
kết tiêu thụ các sản phẩm nước uống 
thảo dược.26

/0
6/

20
20

Công ty đạt yêu cầu GMP

Cục an toàn thực phẩm thuộc Bộ y tế cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành 
sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe.
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Công ty nhận Giấy chứng 
nhận OCP

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp 
Giấy chứng nhận OCOP: Sản phẩm Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống thảo 
dược Đinh Lăng, Hương Quế, Thổ Phụ 
Linh đạt 4 sao năm 2020.

04
/1

2/
20

20
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0202

THÔNG TIN CHUNG
· Thông tin chung

· Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

· Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức 

        kinh doanh và bộ máy quản lý

· Giới thiệu Ban lãnh đạo

· Định hướng phát triển

· Các rủi ro
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THÔNG TIN CHUNG

Tên giao dịch:
·    Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
·    Tên tiếng Anh: Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company
·    Tên viết tắt: VINAHERBFOODS.,JSC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
0107409148 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu 
ngày 25 tháng 04 năm 2016

Vốn điều lệ:
• Vốn điều lê: 158.400.000.000 đồng
• Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 158.400.000.000 đồng

Địa chỉ:
• Trụ sở chính: Số 277 đường Vạn Xuân – xã Hạ Mỗ - huyện  Đan 
      Phượng – Thành phố Hà Nội, Việt Nam
• Điện thoại: (84.24) 3381 6999
• Số fax: (84.24) 3599 0555
• Website: http://www.vinaherbfoods.com/

Mã cổ phiếu:
VHE

Slogan:
WEWELL – Chúng ta cùng khỏe mạnh
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

2005 2016 20182017 20202019
· · · ·· ·

V I N A H E R B -
FOODS., JSC 
là một doanh 
nghiệp được 
kế thừa từ 
truyền thống 
của gia đình 
kinh doanh 
trong lĩnh vực 
dược liệu, gia 
vị, nông sản 
với bề dày 
nhiều năm 
kinh nghiệm 
và có chuyên 
môn trong lĩnh 
vực chế biến, 
xuất khẩu 
dược liệu.

Công ty thành lập 
và chính thức đi 
vào hoạt động 
dưới hình thức 
Công ty Cổ phần 
theo Giấy đăng ký 
doanh nghiệp mã 
số 0107409148 
do Sở kế hoạch 
và đầu tư Thành 
phố Hà Nội cấp 
lần đầu ngày 25 
tháng 04 năm 
2016 với vốn điều 
lệ 20 tỷ đồng, trụ 
sở chính xã Hạ 
Mỗ, huyện Đan 
Phương, thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam.

Công ty đưa ra 
thị trường sản 
phẩm nước 
uống thảo dược 
với 3 sản phẩm 
chính là Hương 
quế, Đinh lăng, 
Thổ phục linh 
phục vụ thị 
trường trong 
nước và bên 
cạnh việc duy 
trì và phát triển 
thị trường xuất 
khẩu.

Công ty xúc 
tiến đầu tư 
dây chuyền 
sản xuất lon 
với công suất 
10000 lon/giờ 
và dây chuyền 
đóng túi với 
công suất 7200 
sản phẩm/giờ. 
Tiếp tục mở 
rộng phân phối 
tại các tỉnh 
thành phố lớn 
trên toàn quốc 
như Quảng 
Ninh, Hải 
Phòng, Bình 
Dương…

Công ty bắt 
đầu đi vào hoạt 
động, tập trung 
vào đầu tư 
công nghệ và 
xây dựng nhà 
máy sản xuất 
đồ uống thảo 
dược. Trong 
giai đoạn này, 
doanh thu 
của công ty 
chủ yếu đến 
từ xuất khẩu 
dược liệu.

Cổ phiếu VHE 
chính thức được 
niêm yết trên sàn 
HNX, đánh dấu 
một bước ngoặt 
lớn trong quá 
trình phát triển 
của công ty. Sản 
phẩm của công 
ty chính thức 
được lên kệ của 
chuỗi các siêu 
thị lớn như hệ 
thống Vinmart, 
Aeon, Lottemart, 
Co.op… Ngoài 
ra công ty tiếp 
tục triển khai mở 
rộng hệ thống 
bán lẻ tại các nhà 
thuốc lớn, chuỗi 
Horeca toàn 
quốc.
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Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất nước uống thảo dược

Năm 2018 công ty đã hoàn thành và đưa dây chuyền sản xuất nước uống thảo dược vào hoạt động, 
sản xuất 3 loại sản phẩm: Nước uống thảo dược thổ phục linh, nước uống thảo dược đinh lăng, nước 
uống thảo dược hương quế. Lĩnh vực hoạt động này của công ty đã bắt đầu có doanh thu từ quý 
3/2018. Đến năm 2020, danh mục các sản phẩm đã có thêm sự xuất hiện của 3 loại nước uống đóng 
lon là: Wewell Kool, Wewell Yongchi, Wewell NoniQ. 

Nguyên vật liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn sản xuất được đưa vào hệ thống chiết xuất tinh chất. Qua đó, 
các tinh chất sẽ đến hệ thống trộn đồng nhất. Sau khi kết thúc quá trình trộn đồng nhất, bán thành 
phẩm sẽ được kiểm tra chất lượng; quá trình kiểm nghiệm đạt yêu cầu bán thành phẩm chuyển tiếp 
qua thiết bị đồng hóa và đi vào khâu chiết rót đóng chai. Khi quá trình đóng chai kết thúc, toàn bộ chai 
nước bán thành phẩm sẽ được tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C. Sau đó, sản phẩm chạy qua dây chuyền 
dán nhãn và in hạn sử dụng. Bộ phận kiểm tra chất lượng tiến hành lấy mẫu để kiểm tra. Cuối cùng, 
sản phẩm đạt chất lượng sẽ được đóng hộp và nhập kho thành phẩm.

Xuất khẩu nông sản, dược liệu

Đây là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty từ khi thành lập đến nay. Công ty xuất khẩu các nguyên 
liệu đã được sơ chế như hoa hồi, thảo quả, quế, hạt tiêu qua các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Parkistan, Mianma. 

Công ty thu mua nông sản nguyên liệu ngành dược như quế, hồi, thảo quả trực tiếp từ người dân tại 
các vùng nguyên liệu như: Yên Bái, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Hà Giang. Sau khi thu gom 
về kho, hàng hóa sẽ được sơ chế và phân loại qua các khâu sau: Rửa nguyên liệu - Phơi khô - Phân 
loại, cắt, chẻ nguyên liệu - Đóng gói - Xuất khẩu qua các thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, 
Parkistan, Mianma,... 

Đối với mặt hàng hồ tiêu: Công ty mua thương mại qua các Công ty Hoàng Gia Luân, Công ty Mỹ Lệ, 
Công ty Liên Thành, Công ty Gia vị Việt Nam, Công ty sẽ ký hợp đồng mua hàng hóa với các công ty và 
hàng hóa sẽ được xuất khẩu trực tiếp từ Kho nhà cung cấp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu.
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Địa bàn kinh doanh

Mạng lưới trong nước:
• Thành phố Hà Nội, 
• Thành phố Hồ Chí Minh 

Mạng lưới quốc tế:
• Hàn Quốc
• Đài Loan 
• Trung Quốc
• Ấn Độ 
• Bangladesh
• Parkistan
• Mianma

Trung Quốc

Ấn Độ
Hà Nội

Mianma

TP. Hồ Chí Minh

Pakistan

Bangladesh

Đài Loan

Hàn Quốc
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính

QUẾ

THẢO QUẢ

HỒ TIÊU

HỒI

DƯỢC LIỆU
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NƯỚC UỐNG THẢO DƯỢC
ĐINH LĂNG

NƯỚC UỐNG THẢO DƯỢC
HƯƠNG QUẾ

NƯỚC UỐNG THẢO DƯỢC
THỔ PHỤC LINH

NƯỚC UỐNG

THẢO DƯỢC
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC 
KHỎE WEWELL KOOL

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC 
KHỎE WEWELL NONIQ
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC 
KHỎE WEWELL YONGCHI

THỰC PHẨM BẢO VỆ 

SỨC KHỎE
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ 
CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN 
LÝ

Từ tháng 06/2020, Công ty đang hoạt động theo mô hình quản trị bao gồm: Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại khoản 1 điều 134 Luật doanh nghiệp 2014. 
Trong thời gian tới Công ty sẽ chuyển đổi Tiểu ban kiểm toán nội bộ sang Ủy ban 
kiểm toán để phù hợp với mô hình quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật 
doanh nghiệp 2020.
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Đại hội đồng 
cổ đông

Hội đồng 
quản trị

Tổng Giám 
đốc

Tiểu ban Kiểm toán 
nội bộ

Phòng Hành chính nhân sự Giám đốc tài chính

Phòng
Tài chính

Phòng
Kế toán

Giám đốc kinh doanh

Phòng Kinh doanh xuất 
nhập khâu

Phòng Marketing

Phòng Kinh doanh

Giám đốc sản xuất

Phòng Vật tư

Phòng Sản xuất

Phòng Nghiên cứu 
sản phẩm

Phòng Kỹ thuật

Phòng Quản lý chất 
lượng
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

ÔNG BÙI TIẾN VINH
Chủ tịch HĐQT

Năm sinh  :   07/03/1977

Trình độ chuyên môn :   Đại học

Số cổ phần sở hữu :   1.800.000 cổ phần  

       tương ứng với 11,36% VĐL

Quá trình công tác:
• 04/2009 - 03/2016:
Phó Giám đốc - Công ty TNHH Sản Xuất và Thương 
Mại Tiến Thành
• 04/2016 - 06/2020:
Phó Giám đốc - Công ty TNHH Sản Xuất và Thương 
Mại Tiến Thành
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tông Giám đốc - Công 
ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
• 06/2020 - nay:
Phó Giám đốc - Công ty TNHH Sản Xuất và Thương 
Mại Tiến Thành
Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dược 
liệu và Thực phẩm Việt Nam

      

ÔNG PHẠM CÔNG THÀNH
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

Năm sinh  :   24/03/1979

Trình độ chuyên môn :   Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Kế toán Solvay Business School ULB

Số cổ phần sở hữu :   300.000 cổ phần tương ứng với 1,89% VĐL

Quá trình công tác:
• 2001 - 2004:
Phụ Trách Xuất Khẩu - Công ty gốm xây dựng Xuân Hòa Viglacera 
• 2004 - 2007:
Phụ Trách Bộ Phận tài Chính - Công ty cổ phần gốm xây dựng Đại Thắng
• 2007 - 2009:
Phụ Trách phòng Kế Toán - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong 
• 2009 - 2016:
Trưởng bộ phận kế toán thanh toán - Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vietnam
• 2016 - nay:
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính - Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
• 2017 - nay: 
Cán bộ khối Ngân hàng toàn cầu - Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vietnam
+ Partner - ANSE ACCOUNTING CORPORATION ở Hàn Quốc + Partner - Công ty kiểm toán châu 
   Á – ASA 
+ Korean Partner: Công ty kiểm toán quốc tế Unistars 
+ Partner - Công ty Luật Minh Bạch 
+ Partner - Công ty TNHH ASIANPASS 
Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Tài Chính, Kế Toán Trưởng - Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực 
phẩm Việt Nam
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 
+ Cán bộ khối Ngân hàng toàn cầu: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vietnam 
+ Partner: ANSE ACCOUNTING CORPORATION (Công ty ở Hàn Quốc) 
+ Partner: Công ty kiểm toán châu á – ASA 
+ Korean Partner: Công ty kiểm toán quốc tế Unistars 
+ Partner: Công ty Luật Minh Bạch 
+ Chủ Tịch: Công ty TNHH ASIANPASS

      

ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh  :   27/04/1985

Trình độ chuyên môn :   Đại học

Số cổ phần sở hữu :   300.000 cổ phần  

       tương ứng với 1,89% VĐL

Quá trình công tác:
• 07/2009 - 03/2017:
Cán bộ - Văn phòng đăng ký  quyền sử dụng đất 
huyển Đan Phượng (nay là Văn phòng đăng ký đất 
đai Hà Nội - chi nhánh huyện Đan Phượng 
• 04/2017 - 06/2020:
Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần  Dược 
liệu và Thực phẩm Việt Nam
• 04/2017 - 06/2020:
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc- 
Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

      

Hội đồng Quản trị
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ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CÔNG
Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên tiểu 
ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Năm sinh  :   02/11/1988

Trình độ chuyên môn :   

Số cổ phần sở hữu :   3.600 cổ phần 

                                       tương ứng với 0,023% VĐL

Quá trình công tác:
• 04/2019 - 06/2020:
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Công ty Cổ 
phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
• 06/2020 - nay:
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Thành viên 
Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị 
- Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam 
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám 
đốc Công ty TNHH tiếp nhận quốc tế BP

BÀ LÊ THỊ MAI

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh  :    20/02/1982

Trình độ chuyên môn :   Đại học

Số cổ phần sở hữu :   1.200.000  cổ phần 

                                        tương ứng với 7,58% VĐL

Quá trình công tác:
• 01/2005 - 12//2007:
Nhân viên KD - Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam
• 01/2008 - 12/2009:
Giám đốc điều hành - Công TNHH Thương Mại 
Japonica
• 01/2010 - 12/2015:
Giám đốc - Công ty TNHH Thương Mại và SX Tuấn 
Minh 
• 01/2016 - nay
Giám đốc - Công ty TNHH Thương Mại và SX Tuấn 
Minh
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám 
Đốc - Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt 
Nam

ÔNG NGUYỄN TÀI ĐỨC
Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban tiểu 
ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Năm sinh  :   10/05/1975

Trình độ chuyên môn :   

Số cổ phần sở hữu :   0 cổ phần 

                                       

Quá trình công tác:
• 04/2019 - 06/2020:
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Công ty Cổ 
phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
• 06/2020 - nay:
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Trưởng ban 
Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị 
- Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam 
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám Đốc - 
Công ty cổ phần Nội thất Tân Gia 

Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Ban Điều hành (Thông tin đã giới thiệu ở phần Hội đồng quản trị)

Ông Nguyễn Tài Đức     :         Trưởng ban

Ông Nguyễn Đình Công    :         Thành viên

Bà Phạm Thị Ánh:      :         Thành viên

Ông Nguyễn Thế Hùng               :         Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Mai                 :         Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Công Thành    :         Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Định hướng chiến lược

Mục tiêu chiến lược 2021 - 2025

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam được thành lập với khát vọng phát triển những tinh 
tuý từ thảo dược quý của Việt Nam, nhằm mang đến những sản phẩm tốt, an toàn và chất lượng nhất 
cho sức khoẻ người Việt. Chiến lược phát triển này hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển của 
ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống trong những năm tới, khi người tiêu dùng ngày càng quan 
tâm tới sức khỏe nhiều hơn và chú ý hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nâng cao 
sức đề kháng và hệ miễn dịch. 

Tập trung nghiên cứu, 
phát triển sản phẩm 
nước uống thảo dược 
nhằm đa dạng chủng 
loại và nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Ứng dụng công nghệ tiên 

tiến trong hoạt động sản 
xuất và quản lý.

Đẩy mạnh xuất khẩu nguyên 
liệu ngành dược sang các thị 
trường nước ngoài, tìm thêm 
cơ hội xuất khẩu nước uống 
đóng chai sang các nước Đông 
Nam Á.

Kế hoạch thực hiện mục tiêu

• Năm 2023: Công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đưa vào hoạt động thêm dây chuyền lon với 
công suất thiết kế 32000 lon/giờ.

• Năm 2025: Tập trung củng cố gia tăng giá trị cốt lõi, duy trì và tạo dựng vị thế của doanh nghiệp 
trong lĩnh vực thực phẩm xanh, sản xuất sạch từ thảo dược. Phát triển thị phần trong nước về hoạt 
chất ngành dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm có lợi cho sức khoẻ.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế GDP đạt khoảng 
6% và trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ trăng trưởng GDP bình quân 
đạt khoảng 6,5%. Nhìn chung, các tổ chức quốc tế và trong nước nhận 
định nền kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ dòng vốn FDI bền bỉ, 
nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương được ký kết, 
xu hướng dịch chuyển của các chuỗi cung ứng sang các quốc gia có chi 
phí thấp hơn. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và sự hồi phục của lĩnh vực dịch 
vụ cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào cải thiện nền kinh tế.

Tuy nhiên, nền kinh tế sẽ vẫn phải đối diện với không ít khó khăn, thách 
thức. Đại dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, khó lường, luôn 
tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng tiếp theo. Căng thẳng thương mại, 
công nghệ Mỹ - Trung và giữa các nước lớn khác vẫn tiếp diễn. Rủi ro 
chính trị tại các quốc gia, khu vực và rủi ro bất ổn tài chính toàn cầu. Việt 
Nam là quốc gia đã hội nhập sâu rộng, có độ mở lớn, chú trọng vào xuất 
nhập khẩu, do đó, nền kinh tế cũng nhạy cảm hơn với các cú sốc từ bên 
ngoài. 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế, 
là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. 
Do đó, Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ và thực hiện các giải pháp 
nhằm vừa kiểm soát, phòng chống dịch hiệu quả, vừa nỗ lực phục hồi 
phát triển kinh tế xã hội; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xúc 
tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu. Như 
vậy, yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, kinh tế hồi phục và tăng 
trưởng sẽ vẫn là nền tảng quan trọng giúp tăng trưởng ngành thực phẩm 
đồ uống nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói 
riêng. 
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Rủi ro pháp luật

Rủi ro tỷ giá

Rủi ro đặc thù 
ngành

Ngành thực phẩm đồ uống là một trong những ngành chịu nhiều tác 
động bởi sự quản lý của Nhà nước. Chính phủ đã ban hành nhiều văn 
bản pháp lý để quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất 
lượng. Chỉ có các doanh nghiệp đáp ứng được những tiêu chuẩn mới 
có thể tồn tại kinh doanh và phát triển. Những quy định này sẽ khiến các 
công ty thực phẩm nhỏ lẻ tại Việt Nam sáp nhập hoặc mua lại, thúc đẩy 
các doanh nghiệp trong nước nâng cao, tập trung phát triển theo chiều 
sâu để có thể cạnh tranh với các công ty đa quốc gia. Bên cạnh đó, là 
doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, cổ phiếu của 
Công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, nên 
Công ty phải đảm bảo tuân thủ các quy định trong Luật doanh nghiệp, 
Luật chứng khoán và các quy định liên quan đến quản trị công ty khác. 
Luật và các văn bản thi hành luật mới được ban hành với nhiều quy định 
thay đổi sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty chịu rủi ro tỷ giá do sự biến động của tỷ giá hối đoái theo chính 
sách điều hành kinh tế đối với các khoản vay hoặc các giao dịch nếu có 
phát sinh bằng ngoại tệ. Công ty có nguồn thu ngoại tệ thông qua hoạt 
động xuất khẩu nguyên liệu ngành dược nhờ đó, rủi ro tỷ giá đối với hoạt 
động của Công ty cũng được giảm thiểu đáng kể.

Đối với mặt hàng nông lâm sản, dược liệu xuất khẩu: Đối với hàng hóa 
là nông lâm sản, dược liệu, đặc thù các nguyên liệu này dễ bị hao hụt tự 
nhiên trong quá trình lưu kho. Việc để tồn kho lâu mang lại rủi ro tỷ lệ hao 
hụt tự nhiên lớn, dẫn đến hàng có thể bị kém chất lượng. Dịch Covid-19 
bùng phát khiến cho hoạt động vận chuyển gặp nhiều khó khăn, nhu cầu 
thị trường giảm sút. 

Đối với mặt hàng nước uống đóng chai từ thảo dược: Nước uống đóng 
chai từ thảo dược thiên nhiên là một loại hàng hoá đặc biệt liên quan đến 
sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chi phí đầu tư, thời gian và công 
sức dành cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như việc 
xâm nhập thị trường của ngành là khá cao so với các ngành công nghiệp 
khác trên thế giới, trong khi đó tỷ lệ thành công của các thử nghiệm sản 
phẩm mới lại rất thấp. Công ty luôn cố gắng nắm bắt xu hướng phát triển 
bền vững cũng như thị hiếu và nhu cầu của khách hàng để đưa ra các 
chiến lược, hoạt động kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, Công ty cũng 
xây dựng các kế hoạch tiêu thụ và luân chuyển sản phẩm một cách hợp 
lý để hạn chế rủi ro về hàng tồn kho.
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Rủi ro thị trường

Rủi ro tín dụng 
và dòng tiền

Rủi ro khác

Rủi ro tín dụng xuất phát từ nghĩa vụ thanh toán của đối tác. Nếu đối tác 
không đáp ứng được các nghĩa vụ nợ trong hợp đồng sẽ gây nên tổn 
thất tài chính cho Công ty. Do đó, khoản phải thu là một trong những rủi 
ro lớn mà Công ty phải thường xuyên đối diện. Khoản phải thu khó thu 
hồi sẽ đặt Công ty vào khả năng bị chiếm dụng vốn, gây thất thoát nguồn 
vốn của Công ty. 

Rủi ro về dòng tiền diễn ra khi Công ty gặp khó khăn trong việc thực hiện 
các nghĩa vụ tài chính, không nắm bắt các cơ hội đầu tư quan trọng khi 
không có đủ nguồn vốn cần thiết. Đây là vấn đề liên quan đến việc quản 
trị tài sản và nguồn vốn lưu động. Các khoản nợ xấu phát sinh từ công 
nợ khách hàng kéo dài, không có khả năng thanh toán bắt buộc Công ty 
phải trích lập dự phòng, làm giảm lợi nhuận và hao hụt dòng tiền.

Rủi ro hàng giả, hàng nhái: Hiện nay, hiện tượng hàng giả, hàng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm đang trở 
thành một thực tế đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp dược có hoạt 
động sản xuất kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Mặc 
dù Chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa 
sản xuất trong nước nhưng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu xuất hiện 
ngày càng phổ biến và tinh vi trên thị trường. Vấn đề hàng nhái, hàng 
giả, hàng nhập lậu gây thiệt hại rất lớn tới lợi ích và uy tín của các doanh 
nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong ngành dược vì các 
sản phẩm dược phẩm nhái giả và nhập lậu kém chất lượng đe dọa trực 
tiếp tới sức khỏe và tính mạng của người sử dụng.

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa… do thiên nhiên gây ra là những 
rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người 
và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế tối đa những thiệt 
hại có thể xảy ra, Công ty đã thực hiện các phương án giúp giảm thiểu 
các thiệt hại như mua bảo hiểm cho tài sản và các sản phẩm hàng hóa, 
lắp đặt các hệ thống báo cháy, tập huấn nhân viên phòng cháy, chữa 
cháy và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khác.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng quan nền kinh tế Việt Nam và tình hình chung ngành 
đồ uống thực phẩm

Kết quả hoạt động kinh doanh

Đặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế 
xã hội, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91% là một thành tích đáng ghi nhận. Tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 543,9 tỉ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó xuất 
khẩu đạt 281,5 tỉ USD, nhập khẩu 262,4 tỉ USD. Điều này có nghĩa là trong năm qua, Việt Nam đã xuất 
siêu 19,1 tỉ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp.

Theo dự báo, thị trường nước đóng chai có thể tăng gấp đôi vào năm 2021, ước đạt 319 tỉ USD. Trong 
đó, nhu cầu sử dụng các loại sản phẩm tốt cho sức khỏe ngày càng cao khiến thị trường này nóng lên. 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 (đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 208.006 143.576 121.939

Giá vốn bán hàng 187.369 111.552 113.054

Lợi nhuận gộp 20.637 32.024 8.884

Doanh thu hoạt động tài chính 240 94 27

Chi phí tài chính 2.438 4.358 5.058

Chi phí bán hàng 8.465 13.475 4.056

Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.721 3.561 3.161

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 7.253 10.724 (3.364)

Thu nhập khác 5 790 4.554

Chi phí khác 174 217 128

Lợi nhuận trước thuế 7.085 11.296 1.062

Lợi nhuận sau thuế 5.658 9.035 828
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Kết quả thực hiện so với kế hoạch

Bảng 2. Kết quả kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch (đơn vị: triệu đồng)

Năm 2020, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ghi nhận 122 tỷ đồng, đạt 
110,8% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2020 đặt ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 828 triệu đồng, 
tương ứng với 207% so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng 
cổ phiếu với tỷ lệ chi trả 20%.

Ảnh hưởng từ việc năm 2019, hoạt động xuất khẩu nông sản dược liệu gặp nhiều khó khăn, Công ty 
đã phải dừng ký kết hợp đồng với một số đối tác. Cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt 
động kinh doanh bị gián đoạn, quá trình vận chuyển phân phối gặp nhiều khó khăn, nên kế hoạch phục 
hồi và hoạt động lại mảng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Đối với mảng kinh doanh thực phẩm đồ uống 
dược liệu, Công ty đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện và đưa ra thị trường những mẫu sản phẩm mới. 
Tuy nhiên, việc phân phối sản phẩm và quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng gặp rất nhiều khó khăn 
trong bối cảnh giãn cách xã hội, các hoạt động thương mại hội chợ triển lãm ngừng trệ.

Nhận thức rõ, năm 2020 là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức và trở ngại từ môi trường kinh doanh 
trong nước và quốc tế, nên mục tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội kinh doanh điều 
chỉnh để phù hợp với thực tế. Do đó, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch chỉ tiêu đặt ra năm 2020 với 
kết quả ghi nhận Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra. Kết quả trên đạt 
được là nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty đã chung sức 
đồng lòng, quyết tâm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu KH năm 2020 TH năm 2020 TH 2020/ KH 
2020 (%)

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh 110.000 121.939 110,85

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 400 828 207,01

KH năm 2020 TH năm 2020

110.000

121.939

tri
ệu

 đ
ồn

g

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

KH năm 2020 TH năm 2020
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Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Những thay đổi của Ban Điều hành

Nhân sự và chính sách nhân sự
• Cơ cấu nhân sự

Ngày 27/06/2020, Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

TT Tiêu chí

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Số lượng 
(người)

Tỷ 
trọng 
(%)

Số lượng 
(người)

Tỷ 
trọng 
(%)

Số lượng 
(người)

Tỷ 
trọng 
(%)

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học 20 40 16 40 10 28,57

2 Lao động phổ thông 30 60 24 60 25 71,43

III Theo giới tính

1 Nam 35 70 20 50 20 57,14

2 Nữ 15 30 20 50 15 42,86

Tổng cộng 50 100 40 100 35 100

57,14
42,86

Cơ cấu lao động theo giới tính (%)

Nam Nữ

28,57

71,43

Cơ cấu lao động theo trình độ (%)

Trình độ Đại học Lao động phổ thông
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• Chính sách đối với người lao động

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi: 
Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương và ban hành các quy chế trả lương, trả thưởng rất linh 
hoạt theo hình thức chấm điểm hay dựa trên các yếu tố: Hiệu quả công việc và gắn liền với trách nhiệm 
của các cá nhân. Nguyên tắc này khắc phục được tình trạng phân phối bình quân, giúp đánh giá đúng 
mức độ đóng góp của từng vị trí công việc trong Công ty, gắn liền tiền lương với năng suất, chất lượng 
và hiệu quả của từng người, khuyến khích được người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, 
tạo đà nâng cao hiệu suất làm việc.

Ngoài chế độ khen thưởng bằng tiền, Công ty còn khen thưởng dưới hình thức tham quan du lịch trong 
và ngoài nước, để vừa động viên người lao động, vừa tạo ra sự gắn bó của người lao động với Công 
ty. Công ty tổ chức tặng quà cho CBCNV vào những dịp Lễ, Tết, Ngày phụ nữ Việt Nam, Ngày Quốc 
tế Phụ nữ.

Mặc dù, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó 
khăn, nhưng Công ty vẫn đảm bảo tạo đầy đủ việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong giao 
đoạn 2017-2020, thu nhập bình quân của người lao động đều tăng dần qua các năm.

Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên: 
Đối với người lao động mới và chưa thành thạo sẽ được Công ty hỗ trợ đào tạo nghề. Đối với CBCNV, 
Công ty hỗ trợ 100% tiền lương, tiền học phí đào tạo đối với cán bộ được cử đi học nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ.

Bảng 3. Mức thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đơn vị: đồng/ tháng)

Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Thu nhập bình quân của 
người lao động 5.000.000 5.861.469 6.000.000 6.571.429 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

5.000.000

5.861.469 6.000.000
6.571.429

đồ
ng

/th
án

g

Thu nhập bình quân của người lao động 
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• Một số hình ảnh của Công ty
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• Một số hình ảnh của Công ty
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Một số hình ảnh về dây chuyền sản xuất lon

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chỉ tiêu Thông tin chi tiết

Tên dự án Xây dựng dự án dây chuyền sản xuất lon

Tên nhà đầu tư CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Hình thức đầu tư Vốn chủ sở hữu: 32,7%; Vốn vay: 67,3%

Mục tiêu đầu tư Gia tăng mức tăng trưởng của Công ty trong những năm tiếp 
theo

Quy mô dự án Xây dựng Dây chuyền sản xuất lon với công suất 16.000 lon/1 
giờ

Địa điểm thực hiện dự án Nhà xưởng tại xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội

Tổng mức đầu tư dự án 29.720.000.000 đồng

Thời gian và tiến độ thực hiện dự 
án T11.20 Dự án bắt đầu chạy và cho ra SP đóng lon

Dự án xây dựng và lắp đặt dây chuyền sản xuất lon đã chính thức đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm 
đóng lon. Công ty nhanh chóng và kịp thời đưa ra thị trường các sản phẩm nước uống thảo dược đóng 
lon.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Năm 2020, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đã được cải thiện. Hệ số khả năng thanh toán nợ 
ngắn hạn đạt 2,6 lần; tăng 0,6 lần so với năm 2019. Nhìn chung Công ty hoàn toàn có khả năng chi trả 
các khoản nợ ngắn hạn bằng các tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền trong vòng 12 tháng tới. 
Nguyên nhân là tài sản ngắn hạn tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, tài sản ngắn 
hạn tăng mạnh chủ yếu cho hàng tồn kho tăng. Đây là loại tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản thấp 
nhất, sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí hơn để chuyển đổi thành tiền. Do đó, mặc dù hệ số thanh toán 
nhanh đã được cải thiện, từ 0,2 vào năm 2019 tăng lên đạt 0,4 lần năm 2020 nhưng vẫn còn tương đối 
thấp. Nguyên nhân hệ số thanh toán nhanh được cải thiện là do dự án dây chuyền sản xuất sản phẩm 
đóng lon đã được hoàn thành, Công ty đã duy trì tỷ lệ tiền mặt lớn hơn khá nhiều so với thời điểm cuối 
năm 2019. Công ty vẫn cần phải chú trọng vào công tác quản lý nợ, đặc biệt là các khoản nợ đến hạn 
để đảm bảo chi trả kịp thời cho các đối tác và nhà cung cấp.

Các chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn lần 1,66 1,8 2,60

Hệ số thanh toán nhanh lần 0,49 0,2 0,42

2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số nợ/ tổng tài sản % 35,56 36,34 29,84

Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu % 55,18 57,09 42,54

3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho vòng 3,57 1,43 0,98

Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 1,54 0,83 0,52

4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS) % 2,72 6,29 0,68

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) % 5,72 8,16 0,60

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) % 4,18 5,19 0,41

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần % 3,49 7,47 -2,76
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn là hệ số nợ/ tổng tài sản và hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đều giảm, lần lượt 
là 29,84% và 42,54%. Như vậy, cơ cấu vốn của doanh nghiệp về cơ bản không có nhiều thay đổi trong 
giai đoạn 2018-2020. Doanh nghiệp chủ động sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho các hoạt 
động sản xuất kinh doanh; giảm bớt tỷ lệ nợ vay. Nguyên nhân vốn chủ sở hữu tăng nhanh hơn so với 
tốc độ tăng của nợ vay, do năm 2020, doanh nghiệp đã tiến hành huy động vốn từ các nhà đầu tư qua 
việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc lựa chọn chủ yếu sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho 
các tài sản sẽ giúp doanh nghiệp tự chủ về mặt tài chính, chủ động, linh hoạt hơn trong bối cảnh hoạt 
động kinh doanh có nhiều biến động. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nếu Công ty muốn mở rộng hoạt 
động sản xuất kinh doanh thì có thể cân nhắc đến việc sử dụng các loại vốn vay. Vì hiện nay, do tác 
động của dịch bệnh, nhu cầu đầu tư và sản xuất sụt giảm mạnh, nên mặt bằng lãi suất đang ở mức 
thấp.

Trong giai đoạn 2018-2020, vòng quay hàng tồn kho liên tục sụt giảm, năm 2020, vòng quay hàng tồn 
kho là 0,99 lần; giảm 0,44 lần so với năm 2019. Trong khi đó, doanh thu thuần/ tổng tài sản cũng giảm 
còn 0,6 lần; giảm 0,23 lần so với năm 2019. Như đã nêu ở trên, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 
mạnh so với các năm trước, trong khi đó, doanh thu thuần tiếp tục sụt giảm. Nguyên nhân, năng lực 
sản xuất của Công ty đã được cải thiện, do đó, số lượng sản phẩm thành phẩm tăng mạnh khi dây 
chuyền sản xuất sản phẩm đóng lon chính thức đi vào vận hành. Tuy nhiên, sản phẩm của Công ty 
vẫn còn mới trên thị trường, chưa trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Trong bối cảnh kinh tế khó 
khăn, hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bài toán tiêu thụ 
sản phẩm và mở rộng thị trường vẫn là một câu hỏi khó đối với Ban điều hành Công ty.
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Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Nhìn chung, các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời, năm 2020, đều sụt giảm khá nhiều so với năm 
2019. Do hoạt động xuất khẩu thảo dược có biên lợi nhuận thấp, gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc 
nhiều vào thị trường nước ngoài và chưa kịp hồi phục. Công ty đã tập trung nguồn lực để gia nhập thị 
trường sản xuất và kinh doanh nước uống thảo dược. Tuy nhiên, đây là mảng kinh doanh cạnh tranh 
rất khốc liệt, do chủng loại sản phẩm đa dạng, trên thị trường có nhiều doanh nghiệp lớn với thương 
hiệu và sản phẩm đã có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng, có tiềm lực tài chính mạnh và lợi thế về 
quy mô. Vì vậy, VHE gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, quảng bá hình ảnh và xây 
dựng kênh phân phối đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Đặc biệt trong bối cảnh kinh doanh khó 
khăn của năm 2020 khiến doanh thu Công ty sụt giảm nghiêm trọng, là năm đầu tiên trong những năm 
trở lại đây, hoạt động kinh doanh chính bị thua lỗ.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cổ phần

Cơ cấu cổ đông

Bảng cơ cấu cổ đông (theo danh sách chốt quyền ngày 24/03/2021)

Tên cổ phiếu Cổ phiếu CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt 
Nam

Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán VHE

Mệnh giá chứng khoán 10.000 đồng/ cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 15.839.996 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu quỹ 4 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do

Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng

STT Đối tượng Số lượng cổ 
phiếu

Tỷ lệ sở hữu/ 
VĐL

Số lượng cổ 
đông

1

Trong nước 15.839.996 100 901

Tổ chức 15.244 0,1 4

Cá nhân 15.824.752 99,9 897

2 Nước ngoài 0

3 Cổ phiếu quỹ 4

Tổng cộng 15.840.000 100 902
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Danh sách cổ đông lớn (theo danh sách chốt quyền ngày 24/03/2021)

Thay đổi vốn đầu tư CSH

Tháng 11/2020, Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20%, vốn điều lệ 
tăng lên 105.600.000.000 đồng.

Tháng 12/2020, Công ty hoàn thành đợt chào báo cổ phiếu riêng lẻ, tổng số cổ phiếu chào bán thành 
công là 5.280.000 cổ phiếu. Vốn điều lệ sau đợt chào bán đạt 158.400.000.000 đồng.

STT Tên Địa chỉ Số lượng 
cổ phiếu

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL 

(%)

1 Bùi Tiến Vinh Số 324 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện 
Đan Phượng, Tp. Hà Nội 1.800.000 11,36%

2 Nguyễn Thị Tỵ Cụm 3, Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 800 5,05%
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Trong năm 2020, Công ty không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết của 
HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty đã tiến 
hành trả tiền cho các cổ đông và mua vào 4 cổ phiếu. Do đó, số lượng cổ phiếu quỹ là 4 cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Giá trị vốn hóa thị trường : 126,72 tỷ đồng
KL niêm yết hiện tại : 15.840.000 cổ phiếu
KL đang lưu hành hiện tại : 15.839.996 cổ phiếu
Giá cao nhất trong năm 2020 : 5.313 VNĐ
Giá thấp nhất trong năm 2020 : 3.072 VNĐ
Khối lượng giao dịch bình quân phiên : 38.058 cp

Tình hình cổ phiếu trong năm

Biểu đồ giá chứng khoán

    01/01/2020       01/03/2020        01/05/2020          01/07/2020           01/09/2020           01/11/2020            01/01/2021
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BÁO CÁO CỦA BGĐ
· Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh

· Tình hình tài chính

· Kế hoạch phát triển trong tương lai

0404
WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   49

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



50  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 
KINH DOANH

Bảng 4. Kết quả kinh doanh năm 2020 (đơn vị: triệu đồng)

Trong năm 2020, hoạt động xuất khẩu và chuỗi cung ứng của Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh do diễn 
biến của đại dịch Covid- 19 nên đã ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Cụ thể, doanh 
thu thuần giảm 15% xuống còn 121 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế bị giảm 91% xuống còn 828 triệu đồng. 
Tuy nhiên, với những biện pháp và quyết tâm chống dịch hiệu quả của Chính phủ và nhân dân thì niềm 
tin vào năm 2021 nền kinh tế phục hồi là rất lớn. Do đó, hoạt động giao thương mở cửa trở lại, Công 
ty sẽ xúc tiến mảng hoạt động xuất khẩu trở lại. Đồng thời, dây chuyền sản xuất sản phẩm đóng lon và 
sản phẩm dạng túi hoạt động sẽ giúp nâng cao sản lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường. Công ty sẽ 
tập trung thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực. 

Vì vậy, những kết quả đã thu được trong năm 2020 sẽ là tiền đề quan trọng để Công ty thực hiện chiến 
lược kinh doanh và mục tiêu năm 2021-2025.

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp theo sản phẩm

Bảng 5. Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận theo sản phẩm (đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020

Chênh lệch năm 2020 và năm 
2019

Số lượng Tỷ lệ

Doanh thu thuần 143.576 121.939 -21.637 -15,07

Lợi nhuận trước thuế 11.296 1.062 -10.234 -90,60

Lợi nhuận sau thuế 9.035 828 -8.207 -90,84

Chỉ tiêu

Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp

2019 2020 2019 2020

Nông lâm sản dược liệu 112.709 117.543 22.940 16.310

Nước dược liệu 20.966 9.197 9.083 (2.168)
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Trong năm 2020, doanh thu từ xuất khẩu các nông sản dược liệu vẫn chiếm phần lớn doanh thu của 
Công ty khi đạt 117 tỷ chiếm khoảng 92% doanh thu. Mảng nước dược liệu giảm về tỷ lệ doanh thu so 
với năm 2019 và có lợi nhuận gộp âm. Điều này có thể được giải thích do dòng sản phẩm nước dược 
liệu đóng chai của Công ty mới ra mắt thị trường chưa tạo được thương hiệu vững chắc, bên cạnh đó 
thu nhập của người tiêu dùng bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid – 19 khiến dòng sản phẩm này khó 
cạnh tranh trên thị trường. 

Xuất khẩu nông lâm sản dược liệu đã và đang là ngành chủ đạo của Công ty, trong những năm tới 
Công ty vẫn định hướng giữ vững và ổn định thị trường này về mặt quy mô. Đồng thời, Công ty sẽ mở 
rộng thị trường nước uống thảo dược đóng chai sang các thị trường Hàn Quốc, Châu Âu, các nước 
trong khu vực Đông Nam Á. Lĩnh vực này sẽ được Công ty ưu tiên đầu tư mạnh mẽ, hướng tới các sản 
phẩm thuần thảo dược, hạn chế xuất khẩu thô. 

Trong năm nay, công ty đã có thêm 3 loại sản phẩm nước đóng chai mới với công dụng hỗ trợ và điều 
trị những bệnh lý về chức năng gan, chức năng tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Với viễn cảnh 
phục hồi kinh tế trong năm 2021 và sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người của người dân thì những 
loại sản phẩm mới hứa hẹn sẽ là nguồn doanh thu bùng nổ mới cho Công ty. 

Cơ cấu tài sản
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản Năm 2019 Năm 2020
Chênh lệch

Số lượng Tỷ lệ

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 107.513 159.779 52.266 48,61

I. Tiền và các khoản tương 
đương tiền 1.871 10.444 8.573 458,20

II. Các khoản phải thu ngắn 
hạn 8.991 13.911 4.920 54,72

III. Hàng tồn kho 95.757 134.054 38.297 39,99

IV. Tài sản ngắn hạn khác 894 1.369 475 53,13

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 66.458 73.297 6.839 10,29

I. Các khoản phải thu dài 
hạn 28 0 -28 -100,00

II. Tài sản cố định 65.379 72.918 7.539 11,53

III. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0,00

IV. Tài sản dài hạn khác 1.051 379 -672 -63,94

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 173.971 233.076 59.105 33,97
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Tổng tài sản của Công ty năm 2020 đạt 233 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái. Trong đó, tài sản ngắn 
hạn tăng mạnh với mức tăng 49% đạt 160 tỷ, chiếm 68% tổng tài sản.

Cụ thể, tổng các khoản tương đương tiền gửi ngân hàng của Công ty tăng. Các khoản phải thu ngắn 
hạn và hàng tồn kho đều tăng lần lượt là 55% và 40% do ảnh hưởng của dịch Covid khiến khách hàng 
thanh toán chậm và các sản phẩm không bán được tích tụ lại ở hàng tồn kho. 

Vì thực phẩm là mặt hàng đặc biệt dễ bị hỏng và giảm chất lượng qua thời gian nên Công ty đã áp dụng 
những quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt đảm bảo với yêu cầu của từng loại sản phẩm, có những biện 
pháp xử lý nhanh chóng với những mặt hàng đã hỏng, cũ. 

Tài sản dài hạn của Công ty tăng 10% so với 2019 chủ yếu đến từ 12% tăng trưởng của tài sản cố định. 
Tài sản cố định chính là máy móc và thiết bị để sản xuất sản phẩm nước uống thảo dược.

Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn Năm 2019 Năm 2020
Chênh lệch

Số lượng Tỷ lệ (%)

A. NỢ PHẢI TRẢ 63.229 68.893 5.664 8,96

I. Nợ ngắn hạn 59.829 61.531 1.702 2,84

II. Nợ dài hạn 3.400 7.362 3.962 116,53

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 110.742 164.183 53.441 48,26

I. Vốn chủ sở hữu 110.742 164.183 53.441 48,26

1. Vốn góp của chủ sở hữu 88.000 158.400 70.400 80,00

2. Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối 22.742 5.970 -16.772 -73,75

- LNST chưa phân phối lũy 
kế đến cuối kỳ trước 13.707 5.142 -8.565 -62,49

- LNST chưa phân phối kỳ 
này 9.035 828 -8.207 -90,84

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 173.971 233.076 59.105 33,97
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Tổng nguồn vốn của Công ty tăng gần 34% so với năm 2019. Trong đó lượng tăng lớn đến từ tăng 
vốn chủ sở hữu với 48% chênh lệch so với năm ngoái. Cụ thể trong năm 2020 công ty đã phát hành 
cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với tổng giá trị phát hành là 52,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ việc 
phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ dùng để trả 1 phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng 
tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh 
doanh của công ty. 

Nợ vay tài chính của Công ty tăng khoảng 8,96% so với năm ngoái, chủ yếu đến từ nợ vay ngắn hạn. 
Mục đích bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh. 

Chỉ tiêu kế hoạch 2021

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Doanh thu thuần: 233 tỷ đồng

Tổng tài sản: 391 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng
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Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực

Đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ 
chuyên môn cho đội ngũ lao động là cán bộ quản 
lý và công nhân trực tiếp sản xuất là nhiệm vụ 
rất quan trọng của mọi doanh nghiệp. Ngoài ra, 
đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp cũng 
cần được cập nhật kiến thức về hội nhập kinh tế 
quốc tế thông qua các khóa tập huấn. 

Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ công nhân 
trực tiếp sản xuất nội quy của doanh nghiệp, quy 
định về an toàn lao động, kiến thức cơ bản về 
chất lượng sản phẩm, quy trình quy phạm sản 
xuất thông qua hình thức đào tạo tại chỗ, kèm 
cặp trong quá trình sản xuất, các điển hình tiên 
tiến... hoặc tại các trường công nhân kỹ thuật. 

Xây dựng cơ chế cho phép thuê các chuyên gia 
kỹ thuật, các chuyên gia thiết kế bên ngoài nhằm 
giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp trong 
việc thiết hụt nhân lực có trình độ cao, am hiểu 
kỹ thuật, công nghệ, thị trường, thị hiếu của thị 
trường nước ngoài hoặc điều hành các dự án 
mới. 

Phát triển mạnh mẽ các sản phẩm nước uống thảo dược 
đang đưa ra thị trường của công ty

Tập trung phát triển đội ngũ bán hàng, ký kết 
đưa vào các nhà thuốc, siêu thị tại Hà Nội và Hồ 
Chí Minh. Đẩy mạnh hoạt động, đem lại doanh 
thu khi đưa vào các siêu thị lớn như Vinmart, 
Citimart, Aeon, Metro, Circle K,... Đồng thời tiếp 
tục phát triển tại các tỉnh như: Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang,...
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Đẩy mạnh đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ

Phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm

Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ hiện 
đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm là công 
việc thường xuyên của mỗi doanh nghiệp. Phát 
triển công nghệ kỹ thuật cao, hiện đại là yêu cầu 
cấp bách trong bối cảnh hội nhập ngày nay. Cần 
đầu tư các loại máy móc thiết bị, công nghệ mới 
với giá cả phù hợp với khả năng tài chính của 
doanh nghiệp (thời gian khấu hao ngắn, chi phí 
duy tu, bảo dưỡng thấp) để nhanh chóng đi vào 
sản xuất ôn định đạt hiệu quả cao.  
Nâng cao chất lượng công tác duy tu, bảo trì, 
bảo dưỡng máy móc thiết bị cũng như các tài 
sản cố định khác nhằm tăng tuổi thọ, độ tin cậy 

Ngày nay, công nghệ thông tin giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, 
các doanh nghiệp cần tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh ng-
hiệp. Bên cạnh xây dựng phần cứng (kỹ thuật), các doanh nghiệp cần quan tâm đến hoàn thiện phần 
mềm (nội dung) của trang Web nhằm đảm bảo thông tin trên mạng được đầy đủ, kịp thời và chính xác. 
Đồng thời, các doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả sử dụng mạng Internet phục vụ cho hoạt động 
sản xuất – kinh doanh thông qua việc thường xuyên tìm hiểu nhu cầu của thị trường, khách hàng trên 
mạng để kịp thời đề ra những chính sách thích hợp. 

Chủ động thiết lập mạng thương mại điện tử để giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh trong 
quá trình sản xuất – kinh doanh. Mặt khác, các doanh nghiệp áp dụng mạnh mẽ mạng lưới Internet 
thông qua việc cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật 
mới được ban hành, công tác nghiên cứu thị trường, tiếp thị sản phẩm, quy định của nước nhập khẩu 
hàng hóa của từng doanh nghiệp. 

Tổ chức tốt hệ thống thông tin nội bộ doanh nghiệp, xây dựng các ngân hàng dữ liệu phục vụ hoạt 
động sản xuất – kinh doanh. Công việc này đòi hỏi sự thiết kế tổng thể bao gồm từ các biểu mẫu báo 
cáo, cách thức lưu trữ, truy cập và xử lý thông tin đến các phương tiện lưu giữ và truyền tải thông tin.

Phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm bao gồm hoàn thiện hệ thống đo lường sản phẩm. 
Phát triển các phương pháp, phương tiện và hệ thống kiểm tra nhanh các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn 
thực phẩm, chất lượng sản phẩm ngay từ khâu nguyên liệu thu hoạch, vận chuyển, sơ chế, tinh chế 
bảo quản thành phẩm về dịch vụ cung cấp đến người tiêu dùng. Phát triển hệ thống bao bì và đống gói 
nhỏ hợp lý cho các chủng loại sản phẩm chế biến. 

Thường xuyên tham gia các hoạt động kiểm tra và tập huấn về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Tôn trọng và cam kết bảo đảm chất lượng sản phẩm và hỗ trợ cho các chương trình, đảm 
bảo chất lượng sản phẩm. Xây dựng các chỉ tiêu chất lượng cho từng loại sản phẩm của doanh nghiệp. 

Thành lập bộ phận chuyên trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm đưa ra chiến lược sản phẩm 
hợp lý cho doanh nghiệp với các mẫu mã được đa dạng hóa và chủ động tạo ra các mặt hàng mới phù 
hợp với nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước.

của máy móc thiết bị, đảm bảo chất lượng hoạt động, hạn chế đến mức thấp nhất những gián đoạn 
trong quá trình sản xuất làm giảm chất lượng sản phẩm.
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BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
· Đánh giá của HĐQT về mọi mặt hoạt động   

       của Công ty

· Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban         

       Tổng Giám đốc

· Chiến lược phương hướng năm 2021
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ MỌI MẶT CỦA CÔNG TY

Trong năm 2020, mặc dù kết quả kinh doanh sụt 
giảm so với năm 2018, 2019, nhưng Công ty đã 
rất cố gắng hoàn thành kết quả kinh doanh Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đặt 
ra. Thành tựu đạt được nhờ sự đoàn kết, nỗ lực 
và cố gắng của Ban lãnh đạo công ty cùng toàn 
thể cán bộ công nhân viên trong quá trình tận 
dụng tốt cơ hội từ môi trường kinh doanh và giải 
quyết, khắc phục các khó khăn gặp phải trong 
năm 2020.

Các yếu tố tích cực tác động tới hoạt động 
sảu xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao 
gồm:

- Công ty đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực 
xuất khẩu dược liệu, am hiểu về thị trường và có 
uy tín trong mắt đối tác, khách hàng. 

- Ban lãnh đạo đã định hướng đúng đắn chiến 
lược kinh doanh để tận dụng tối đa chuỗi giá trị 
từ việc chủ động nguồn nguyên liệu – xử lý thô 
nguyên liệu – dây chuyền sản xuất hiện đại – 
đóng gói sản phẩm và đưa ra thị trường tiêu thụ. 
Điều này giúp Công ty nâng cao khả năng tự chủ 
trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

- Ngành thực phẩm đồ uống còn dư địa tăng 
trưởng lớn, vì Việt Nam đang ở giai đoạn dân 

số trẻ, mức thu nhập bình quân đầu người tăng 
dần qua các năm. Người tiêu dùng có xu hướng 
chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm đồ uống và 
lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, tốt cho sức khỏe. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đối mặt 
không ít với khó khăn:

- Từ cuối năm 2019, hoạt động xuất khẩu thảo 
dược đã giảm sút và gặp một số trở ngại đến 
từ nhu cầu của thị trường. Năm 2020, tình hình 
dịch bệnh khiến hoạt động giao thương bị ngưng 
trệ, và chỉ khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn 
toàn thì việc mở cửa và xuất nhập khẩu mới diễn 
ra được bình thường.

- Do kinh tế suy giảm khiến tỷ lệ thất nghiệp gia 
tăng, thu nhập giảm dẫn đến nhu cầu tiêu thụ 
sản phẩm nước uống giảm sút. Sản phẩm của 
Công ty là sản phẩm mới, chưa xây dựng được 
hình ảnh quen thuộc với người tiêu dùng nên 
gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ. 

- Doanh nghiệp phải điều chỉnh chính sách bán 
hàng và chính sách tín dụng đối với khách hàng 
theo hướng bất lợi để có thêm nhiều cơ hội đưa 
sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIẾN LƯỢC PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các 
cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp được tổ 
chức. Hội đồng quản trị đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai và thực hiện tốt 
các Quyết định và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành. 

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến các lĩnh 
vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt. Các thành viên 
liên tục trau dồi kỹ năng chuyên môn, tích cực tham gia các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ 
năng quản lý nhằm đảm bảo các kiến thức và kỹ năng cần thiết để gánh vác nhiệm vụ mà Đại hội đồng 
cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó.

Chiến lược kinh doanh trung và dài hạn

Năm 2023: Công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đưa 
vào hoạt động thêm dây chuyền lon với công suất thiết kế 
32000 lon/giờ.

Năm 2025: Tập trung củng cố gia tăng giá trị cốt lõi, duy trì 
và tạo dựng vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm 
xanh, sản xuất sạch từ thảo dược. 
Phát triển thị phần trong nước về hoạt chất ngành dược, thực 
phẩm chức năng, thực phẩm có lợi cho sức khoẻ.
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Kế hoạch năm 2021

Tăng trưởng doanh thu

Tăng doanh thu về nước thảo dược dạng lon, mục 
tiêu mở rộng nhà máy chiết xuất nước thảo dược 
dạng lon trong các năm tới.

Tăng trưởng lợi nhuận

Tập trung và củng cố gia tăng giá trị cốt lõi, tạo 
dựng vị thế và thương hiệu doanh nghiệp trong 
lĩnh vực thực   phẩm sạch, đồ uống thảo dược
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Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Xây dựng mục tiêu chiến lược năm 2021-
2025

Chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đồng 
cổ đông 2021

Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hệ thống 
thông qua: Chất lượng nhân lực; Ứng dụng 
các phần mềm quản lý tiên tiến; Nâng cao thu 
nhập CBNV và phát triển văn hóa công ty, tạo 
động lực làm việc

Kiểm soát hiệu quả dòng tiền, tạo nguồn vốn 
tự có đủ đáp ứng cho các hoạt động đầu tư và 
sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác quan 
hệ với nhà đầu tư, duy trì hợp lý giá cổ phiếu 
VHE.

Chủ động thiết lập mạng thương mại điện tử 
để giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát 
sinh trong quá trình sản xuất – kinh doanh

Thường xuyên cập nhật những thông tin liên 
quan đến các văn bản quy phạm pháp luật 
mới được ban hành, công tác nghiên cứu thị 
trường, tiếp thị sản phẩm, quy định của nước 
nhập khẩu hàng hóa của từng doanh nghiệp

Thường xuyên tham gia các hoạt động kiểm 
tra và tập huấn về chất lượng sản phẩm, vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Tôn trọng và cam kết 
bảo đảm chất lượng sản phẩm và hỗ trợ cho 
các chương trình, đảm bảo chất lượng sản 
phẩm. Xây dựng các chỉ tiêu chất lượng cho 
từng loại sản phẩm của doanh nghiệp
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
· Hội đồng Quản trị

· Thành viên độc lập HĐQT và Tiểu ban kiểm 

 toán nội bộ trực thuộc HĐQT

· Giao dịch của người nội bộ và người có liên 

 quan đối với cổ phiếu của công ty

· Giao dịch, hợp đồng của công ty với người   

 có liên quan

· Lương, thưởng thù lao và các khoản lợi ích 

 của thành viên HĐQT, Tiểu ban kiểm toán nội 

 bộ và Ban Tổng giám đốc

· Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản 

 trị công ty
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT

Cuộc họp của HĐQT

STT Họ và tên Chức vụ
Ngày bắt đầu 
là thành viên 

HĐQT

Số lượng 
CP sở 
hữu

Tỷ lệ sở 
hữu

1 Ông Bùi Tiến Vinh Chủ tịch HĐQT 26/04/2016 1.800.000 11.36%

2 Bà Lê Thị Mai Thành viên HĐQT kiểm 
Phó tổng giám đốc 26/04/2016 0 0

3 Ông Nguyễn Thế Hùng Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng giám đốc 26/04/2016 300.000 1,89%

4 Ông Phạm Công Thành
Thành viên HĐQT kiêm 
giám đốc tài chính kiêm 
kế toán trưởng

26/04/2016 300.000 1,89%

5 Ông Nguyễn Đình Công Thành viên HĐQT 26/04/2016 3.600 0.02%

6 Ông Nguyễn Tài Đức Thành viên HĐQT 26/04/2016 0 0

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

1 Ông Bùi Tiến Vinh 6/6 100%

2 Bà Lê Thị Mai 6/6 100%

3 Ông Nguyễn Thế Hùng 6/6 100%

4 Ông Phạm Công Thành 6/6 100%

5 Ông Nguyễn Đình Công 6/6 100%

6 Ông Nguyễn Tài Đức 6/6 100%
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Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

1 01/2020-NQ/HĐQT 12/03/2020 NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2020 100%

2 02/2020-NQ/HĐQT 30/03/2020 NQ về việc thay đổi kế hoạch tổ chức 
ĐHĐCĐ 2020 100%

3 0502/2020/NQ-HĐQT 20/05/2020 NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2020 100%

4 001/2020-NQ/HĐQT 27/06/2020 NQ về việc thành lập tiểu ban kiểm toán 
nội bộ 100%

5 002/2020-NQ/HĐQT 27/06/2020 NQ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức 
danh Tổng giám đốc 100%

6 0904/NQ-VHE 07/04/2020 NQ về việc cấp tín dụng/vay vốn tại 
Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB 100%

7 2205/BBH-HĐQT 22/05/2020 NQ về việc cấp tín dụng/vay vốn tại Ngân 
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB 100%

8 250420/BBH-HĐQT 25/04/2020 NQ về việc cấp tín dụng/vay vốn tại 
Ngân hàng TMCP Nam Á 100%

9 2809/2020-NQ/HĐQT 28/09/2020
NQ về việc Triển khai phương án phát 
hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo 
NQ ĐHĐCĐ năm 2020 ngày 27/06/2020

100%

10 0911/2020-NQ/HĐQT 09/11/2020

NQ về việc Triển khai phương án huy 
động vốn thông qua phát hành cổ phiếu 
riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ 
năm 2020 ngày 27/06/2020

100%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm 
Việt Nam (“Vinaherbfoods”), Quy chế Quản trị Vinaherbfoods, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và 
Pháp luật hiện hành, cụ thể:

• Tổ chức giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh của Vinaherbfoods.
• Chuẩn bị nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinaherbfoods
• Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào 

ngày 27/06/2020;
• Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều 

hành của Ban Giám Đốc trong hoạt động kinh doanh;
• Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy 

định;
• Giám sát hoạt động quản lý Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;

STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

11 1211/2020-NQ/HĐQT 12/11/2020

NQ về việc Giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế 
chuyển nhượng theo quy định về việc 
niêm yết CP trên Sở giao dịch chứng 
khoán HN

100%

12 2011/2020-NQ/HĐQT 20/11/2020 NQ về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty 100%

13 2512/2020-NQ/HĐQT 25/12/2020
NQ về việc Thay đổi phương án sử dụng 
số tiền thu được từ đợt chào bán cổ 
phiếu riêng lẻ

100%

14 3012/2020-NQ/HĐQT 30/12/2020 NQ về việc Sửa đổi Điều lệ, đăng kí 
chứng khoán và niêm yết bổ sung 100%

Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Tiểu ban kiểm toán đã xem xét báo cáo tài chính 4 quý năm 2020 đồng thời nhất trí với số liệu trong 
báo cáo đã công bố.

Tiểu ban kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua báo cáo và 
các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Kiểm toán độc lập, và cùng với Giám đốc tài chính tham gia phỏng vấn 
trực tiếp với hệ thống tài chính kế toán của Doanh nghiệp.

Tiểu ban kiểm toán đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm cao của ban lãnh đạo Công ty trong việc giữ 
vững định hướng, lên kế hoạch từng bước đưa sản phẩm Lon ra ngoài thị trường.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ TIỂU BAN KIỂM 
TOÁN NỘI BỘ TRỰC THUỘC HĐQT

Cuộc họp của Tiểu ban kiểm toán nội bộ 

Hoạt động giám sát của Tiểu ban Kiểm toán đối với HĐQT, 
Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

STT Thành viên Tiểu ban Kiểm toán Số buổi họp tham 
dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

1 Ông Nguyễn Tài Đức 5/5 100% 100%

2 Ông Nguyễn Đình Công 5/5 100% 100%

3 Bà Phạm Thị Ánh 5/5 100% 100%
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Sự phối hợp hoạt động giữa Tiểu ban Kiểm toán đối với 
hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán 
bộ quản lý khác

Sự phối hợp hoạt động giữa Tiểu ban kiểm toán đối với hoạt động của 
HĐQT

Sự phối hợp giữa Tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của Ban 
giám đốc điều hành

Trách nhiệm của HĐQT 
trong mối quan hệ phối hợp 
với tiểu ban kiểm toán nội 
bộ

Trách nhiệm của Tiểu ban 
kiểm toán nội bộ trong mối 
quan hệ phối hợp với HĐQT

• Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến đồng 
thời cho các thành viên HĐQT và các thành viên của Tiểu ban kiểm 
toán

• Các nghị quyết của HĐQT được đồng thời gửi đến Tiểu ban kiểm 
toán và Tổng giám đốc

• Khi Tiểu ban kiểm toán đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán 
BDO để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty HĐQT phản 
hồi ý kiến theo quy định.

• Các nội dung khác cần lấy ý kiến của Tiểu ban kiểm toán phải được 
gửi trong thời hạn quy định và Tiểu ban kiểm toán có trách nhiệm 
phản hồi theo đúng quy định tại quy chế.

• Báo cáo lên HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 
HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ

• Trong các cuộc họp của Tiểu ban kiểm toán nội bộ, TBKTNB có 
quyền yêu cầu thành viên HĐQT, TGĐ và đại diện Công ty kiểm 
toán độc lập khi cần thiết tham dự họp chung và họp riêng để trả lời 
các vấn đề mà TBKTNB quan tâm.

• Cuộc kiểm tra định kì, đột xuất của TBKTNB phải có kết luận bằng 
văn bản, nhưng không trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 
được gửi cho HĐQT để HĐQT có thêm cơ sở giúp HĐQT trong 
công tác quản lý Công ty.

• Trường hợp TBKTNB phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ 
Công ty của các Thành viên HĐQT, TBKTNB thông báo ngay bằng 
văn bản với HĐQT

• Trong các cuộc họp của TBKTNB, TBKTNB có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tham dự và trả lời 
những vấn đề mà các thành viên TBKTNB quan tâm.

• Các cuộc kiểm tra định kì, đột xuất của TBKTNB phải có kết luận bằng văn bản sau đó gửi Tổng 
giám đốc giúp Tổng giám đốc trong công tác quản lý Công ty. 
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GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN 
QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY

GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI 
CÓ LIÊN QUAN

(Chi tiết nêu tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020)

STT Người thực hiện 
giao dịch

Chức vụ/ 
Mối quan 

hệ với 
người 
nội bộ

Số lượng cổ phiếu 
sở hữu đầu kỳ

Số lượng cổ phiếu 
sở hữu cuối kỳ Lý do 

thay đổi
Số cổ 
phiếu Tỷ lệ % Số cổ 

phiếu Tỷ lệ %

I. Người có liên quan của Bà Lê Thị Mai - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám 
đốc

1 Ông Lê Hữu Lợi Cha đẻ 300 3,41% 300 3,41%  

2 Ông Lê Hữu Lợi Cha đẻ 300 3,41% 300 3,41%  

3 Ông Lê Hữu Lợi Cha đẻ 300 3,41% 200 2,27% Bán

4 Ông Lê Hữu Lợi Cha đẻ 200 1,89% 143,5 1,36%
Bán và 
Chia cổ 
tức 2019

5 Ông Lê Hữu Lợi Cha đẻ 143,5 1,36% 40 0,38% Bán
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LƯƠNG, THƯỞNG THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI 
BỘ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chi tiết nêu tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020)
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ĐÁNH GIÁ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ 
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tuân thủ quy định về quản trị công ty 
Là một công ty niêm yết, Ban lãnh đạo luôn chủ động cập nhật, tìm hiểu và đảm bảo tuân thủ các quy 
định pháp luật có liên quan và các thông lệ tốt về quản trị công ty, cụ thể như sau:

Trước đây, Công ty đã xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty bám sát các quy 
định trong Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Để chuẩn 
bị cho việc Luật Chứng khoán 2019, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Công ty đang tiến hành sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội 
bộ; sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Tăng cường hoạt động công bố thông tin của doanh ng-
hiệp
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế công bố thông tin để bảo đảm mọi thông tin liên quan đến hoạt 
động của công ty được công bố một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định pháp lý hiện hành. 
Thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như tình hình hoạt động được cập nhật thường 
xuyên trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp có 
mục Góp ý, liên hệ giúp cho cổ đông cũng như nhà đầu tư trên thị trường có thể dễ dàng liên hệ trao 
đổi với Ban lãnh đạo của Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 
hiệu quả, kịp thời
Hội đồng quản trị đã định kỳ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của 
pháp luật và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan như: công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng, 
tài liệu họp, thông tin của các ứng cử viên thành viên HĐQT và Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ. Việc 
tổ chức họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định và tạo điều kiện thuận 
tiện cho các cổ đông có thể tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp.

Đảm bảo đối xử tôn trọng bình đẳng với tất cả các cổ đông 
của doanh nghiệp
HĐQT cũng như Ban lãnh đạo luôn cố gắng đảm bảo quyền của cổ đông được thực hiện đầy đủ. Ngay 
khi kết quả kinh doanh được cải thiện và hoạt động kinh doanh có lãi, Công ty đã tiến hành việc chi trả 
cổ tức cho cổ đông.

Công ty đã tập trung nâng cao sự công bằng, minh bạch trong quá trình quản trị công ty, bảo đảm luôn 
tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty; đồng thời, phù hợp với chiến lược và thực 
tiễn hoạt động của doanh nghiệp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
· Trách nhiệm với môi trường

· Chế độ đối với người lao động
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG

Nhận thức vai trò của môi trường đối với hoạt 
động sản xuất và hướng đến mục tiêu phát triển 
bền vững, VHE nỗ lực triển khai các giải pháp 
sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, tuân 
thủ các quy định về bảo vệ môi trường, nghiên 
cứu tiềm năng của nguồn năng lượng tái tạo để 
đầu tư, đồng thời giảm thiểu tác động xấu tới 
môi trường. Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt 
cũng như thường xuyên cập nhật các quy định 
của pháp luật về môi trường. Vì vậy, Công ty 
chưa từng bị xử phạt trong các vấn đề đối với 
môi trường.

Vì một mục tiêu chung bảo vệ môi trường toàn 
cầu VHE liên tục đưa ra các chính sách nhằm 
duy trì hoạt động đánh giá nguồn nước sử dụng, 
tác động của nước thải chất thải đến môi trường 
qua việc kiểm soát đầu vào (nước) và đầu ra 
(phát thải từ hoạt động vận hành của khối văn 
phòng và đặc biệt là của khối sản xuất công ng-
hiệp. Các loại chất thải, rác thải có khả năng gây 
hại đến môi trường được VHE tích cực xử lý.

Các biện pháp tiết kiệm nước được Công ty sử dụng:

Sử dụng hệ thống nhà vệ sinh tiết kiệm nước (vòi xả tự ngắt, bồn xả tự động, ...)
Thường xuyên có những hoạt động kiểm tra nước rò rỉ và có những biện pháp xử lý kịp thời.
Tái sử dụng nước cho các hoạt động khác của công ty, nhà máy. 
Không sử dụng nước bồn cầu vào những mục đích khác.
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CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 
8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1,5 tiếng. 
Thực hiện nghỉ vào thứ 7 và ngày chủ nhật. Khi 
có yêu cầu về tiến độ kinh doanh thì nhân viên 
Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty 
có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người 
lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ 
thoả đáng cho người lao động.

Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ công nhân 
trực tiếp sản xuất nội quy của doanh nghiệp, quy 
định về an toàn lao động, kiến thức cơ bản về 
chất lượng sản phẩm, quy trình quy phạm sản 
xuất thông qua hình thức đào tạo tại chỗ, kèm 
cặp trong quá trình sản xuất, các điển hình tiên 
tiến,... hoặc tại các trường công nhân kỹ thuật. 
Xây dựng cơ chế cho phép thuê các chuyên gia 
kỹ thuật, các chuyên gia thiết kế bên ngoài nhằm 
giải quyết các khó khăn trong việc thiếu hụt nhân 
lực có trình độ cao, am hiểu kỹ thuật, công nghệ, 
thị trường, thị hiếu của thị trường nước ngoài 
hoặc trong điều hành các dự án mới

Đối với người lao động mới và chưa thành thạo 
sẽ được Công ty hỗ trợ đào tạo nghề. Đối với 
cán bộ công nhân viên, Công ty hỗ trợ 100% 
tiền lương, tiền học phí đào tạo đối với cán bộ 
được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ. Đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng 
cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lao động 
là cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản 
xuất là nhiệm vụ rất quan trọng của mọi doanh 
nghiệp. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lý của 
doanh nghiệp cũng cần được cập nhật kiến thức 
về hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các khóa 
tập huấn. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
· Ý kiến kiểm toán

· Bảng cân đối kế toán

· Báo cáo kết quả kinh doanh

· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

· Thuyết minh Báo cáo tài chính

0808
WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   77

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   7978  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  78  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   79

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   8180  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  80  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   81

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   8382  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  82  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   83

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   8584  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  84  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   85

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   8786  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  86  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   87

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   8988  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  88  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   89

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   9190  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  90  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   91

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   9392  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  92  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   93

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   9594  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  94  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   95

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   9796  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  96  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   97

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   9998  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  98  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   99

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   101100  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  100  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   101

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

WEWELL  ·  CHÚNG TA CÙNG KHỎE   |   103102  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  102  | VINAHERBFOODS  ·  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ  : Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội
MST  : 0107409148
Email  : cskh@vinaherbfoods.com
Hotline  : +84 24 338 16 999
Website :  https://vinaherbfoods.com/
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