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Năm 2020 có thể được xem là năm nhiều biến động, thách thức đối với thế giới vì đại dịch Covid-19 và các do-
anh nghiệp cũng không nằm ngoài quỹ đạo này. Sức ép về cạnh tranh, thanh lọc ngày càng gia tăng cộng 
thêm cú sốc về kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng do Covid-19 gây ra khiến cho nhiều doanh nghiệp thêm lao 
đao. Trong tình hình kinh tế khó khăn và nhiều áp lực khác, doanh nghiệp muốn tồn tại phải có hướng đi của 
mình, với tinh thần “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chính vì qua những thách thức đan xen đã tạo cho do-
anh nghiệp ý chí bền vững và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, thành công hơn.

PYMEPHARCO –  
THÁCH THỨC & CƠ HỘI 

Trong bối cảnh đó, nắm bắt được điều này, 
Pymepharco đã tìm cho mình hướng đi mới, 
trên nền công nghệ kỹ thuật hiện đại. Và đặc 
biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong 
hành trình chăm sóc sức khỏe con người của 
Pymepharco là việc Pymepharco hợp tác và 
trở thành thành viên chính thức của Tập 
đoàn Dược phẩm STADA vào cuối năm 2020.
Với những thành quả và sự phát triển, sự hợp 
tác lâu dài và hiệu quả, năm 2020, Pymephar-
co đạt doanh thu thuần gần 1.950 tỉ đồng và 
lợi nhuận trước thuế 401 tỉ đồng. Kết quả này 
khẳng định sự phát triển bền vững của 

Pymepharco, giữ vững vị trí top đầu ngành 
dược Việt Nam về doanh thu, lợi nhuận và 
khả năng sinh lời.
Chia sẻ trực tuyến tại buổi tổng kết cuối 
năm 2020 của Pymepharco, ông Peter 
Goldschmidt, CEO tập đoàn STADA, cho rằng 
đây là năm đặc biệt, vừa phải đối phó với đại 
dịch và nhiều tình huống khác nhau vừa phải 
thúc đẩy tăng trưởng, một số quốc gia như 
Đức hoặc những quốc gia khác ở châu Âu 
vẫn đang chịu áp lực mạnh mẽ của Covid 
nhưng Việt Nam vẫn đang kiểm soát được 
tình hình và điều này rất quan trọng với tập 

đoàn. Ông nhấn mạnh, sứ mệnh của tập 
đoàn “Bạn đồng hành tin cậy cùng sức khỏe 
mọi người” thật sự rất quan trọng, không chỉ 
trong giai đoạn Covid mà còn phải tiếp tục 
thực hiện lời hứa này qua việc tiếp tục cung 
cấp các loại thuốc tốt, chất lượng cao tới tất 
cả bệnh nhân tại Việt Nam. Ông gửi lời cảm 
ơn tới tất cả các đồng nghiệp ở tất cả các bộ 
phận đã nỗ lực trong một năm qua và mong 
sớm quay trở lại Việt Nam để chia sẻ và trao 
đổi về các kế hoạch mà tập đoàn đang thực 
hiện trên toàn cầu.”   
Cùng hướng đến những giá trị này, ông 

Huỳnh Tấn Nam, Tổng Giám đốc Pymephar-
co khẳng định: “Với nền tảng vững chắc được 
xây dựng từ các giá trị cốt lõi của tập đoàn 
STADA, đó là sự nhanh nhạy, tính chính trực, 
tinh thần kinh doanh, One STADA, tất cả 
chúng ta đang chung tay, chung sức, chung 
lòng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của năm 
2021, hướng tới dẫn đầu về quy mô sản xuất 
dược phẩm và chất lượng quốc tế. Tôi tự hào 
về tinh thần và cam kết mà tôi thấy ở 
Pymepharco và tôi tin thương hiệu STADA sẽ 
ngày càng vươn lên dẫn đầu trong thị trường 
dược phẩm Việt Nam.” 
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ORLISTAT STADA 120MG
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MÁY TRỘN SIÊU TỐC

V ào ngày 09/01/2021 vừa qua, 
Pymepharco đã tổ chức lễ khai 
trương Chi nhánh Pymephar-

co tại tỉnh Bình Thuận, tọa lạc tại địa 
chỉ 89 Nguyễn Hội, Phường Phú Tài, 
Tp. Phan Thiết, đánh dấu bước ngoặt 
trong việc mở rộng mạng lưới chi 
nhánh tại khu vực miền Trung.
 
Tại buổi tiệc gặp mặt thân mật, Ông 
Trương Tấn Lực – Phó Tổng Giám đốc 
Pymepharco đã gửi tới các quý đại 
biểu cùng khách mời lời tri ân sâu sắc 
và lời cảm ơn chân thành nhất vì đã 
dành thời gian quý báu đến dự buổi 
khai trương cùng tình cảm và sự tín 
nhiệm dành cho Pymepharco nói 
chung và CN Bình Thuận nói riêng. 
Thay mặt Ban lãnh đạo, Ông cũng 
chúc Phụ trách chi nhánh – Anh 

Nguyễn Hữu Lễ cùng toàn thể nhân 
viên chi nhánh Pymepharco tại Bình 
Thuận sức khỏe và chi nhánh ngày 
càng phát triển.
Sau hơn 32 năm xây dựng và phát 
triển, chi nhánh Pymepharco tại Bình 
Thuận là chi nhánh thứ 23 của công ty 
trên toàn quốc. 

M áy trộn siêu tốc nhà sản 
xuất Glatt (Đức), công suất 
250kg/mẻ có công nghệ 

hiện đại, vận hành hoàn toàn tự 
động. 
Là nhà tiên phong trong công nghệ 
tầng sôi, Glatt có hơn 60 năm kinh 
nghiệm trong việc phát triển các giải 
pháp quy trình mang tính đột phá 
cho ngành dược phẩm, với chuyên 
môn là công ty dẫn đầu thị trường về 

thiết bị khoa học đời sống cho công 
nghệ sấy, tạo hạt và phủ.
Các trung tâm công nghệ của Glatt 
đặt tại Binzen, Đức và Ramsey, Hoa 
Kỳ luôn sẵn sàng để phát triển quy 
trình với phòng thí nghiệm hiện đại, 
nhà máy sản xuất và thí điểm cùng 
các chứng chỉ cần thiết cho sản xuất 
thuốc. 
Hiện nhà máy Stada Việt Nam có 2 hệ 
250kg/mẻ và 1 hệ 150kg/mẻ.

O rlistat STADA là thuốc 
giảm cân khoa học, có 
tác dụng giảm cân và duy 

trì cân nặng hiệu quả thông qua 
tác động trực tiếp tại đường tiêu 
hóa giúp ngăn cản sự hấp thu chất 
béo vào cơ thể. Orlistat STADA 
120mg là một trong những sản 
phẩm nổi bật nhất trong các sản 
phẩm đầu tiên được sản xuất từ 
Nhà máy STADA Việt Nam.

Phỏng vấn Nguyễn Ngọc Điệp – nhân viên 
IPC nhà máy Stada Việt Nam - một trong 
mười gương mặt đạt giải “Nhân vật xuất 
sắc năm 2020”  

TẠI NƠI LÀM VIỆC

Hiện tại công việc của bạn là gì?
Hiện tại mình là nhân viên IPC (kiểm tra 
trong quá trình) thuộc xưởng thuốc viên 
Non-betalactam (Nhà máy Stada Việt Nam). 
Công việc hàng ngày của mình là kiểm tra 
trong quá trình cấp phát nguyên vật liệu, lấy 
mẫu kiểm tra tất cả các công đoạn trong quá 
trình sản xuất và kiểm tra tình trạng sạch 
của tất cả các phòng chức năng và phòng 
sản xuất.

Cảm xúc của bạn thế nào khi đạt danh hiệu 
“nhân vật xuất sắc năm 2020”?
Cảm xúc đầu tiên là rất bất ngờ và xen lẫn 
hãnh diện. Để đạt được kết quả này, mình đã 
nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ tập thể và 
quản lý trong tổ. Tuy công tác tại Pymephar-
co được hơn một năm nhưng với danh hiệu 
này sẽ là sự khích lệ rất lớn để mình phấn 
đấu cho những năm tiếp theo. 

SAU GIỜ LÀM VIỆC

Khi còn nhỏ, bạn đã ước mơ làm nghề gì?
Sinh ra và lớn lên ở Phú Hòa nơi đa phần làm 
nông, mình đã luôn cố gắng học tập để có cơ 
hội làm việc trong ngành kĩ thuật. Đó là lý do 
mình đã chọn ngành hóa công nghệ và may 
mắn sau khi ra trường cho đến nay, mình đã 
làm các công việc đều liên quan đến chuyên 
ngành và cũng là mong muốn lúc nhỏ của 
mình.

Khi rảnh rỗi, bạn thích làm gì?
Sau giờ làm việc, mình tham gia đá banh với 
các bạn trong xưởng 2 ngày trong tuần. Vào 
cuối tuần, vợ chồng thu xếp về thăm ông bà 
Nội Ngoại hai bên ở Hòa Trị, Hòa Phong và 
cũng là dịp để cháu có thêm kỉ niệm và gắn 
bó hơn với ông bà.
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