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Quản đốc phân xưởng kháng sinh

C ông ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được
thành lập năm 1965. Trong suốt 50 năm
qua, công ty đã từng bước trưởng thành và
liên tục phát triển.

HÌNH ẢNH ỔN ĐỊNH DOANH NGHIỆP
Giai đoạn 1965 - 1967, Xí nghiệp Dược
phẩm Hà Tây được thành lập khi đất nước
ta đang trong công cuộc kháng chiến
chống Mỹ. Nhiệm vụ chính của xí nghiệp
là: Sản xuất đầy đủ, kịp thời thuốc thiết
yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ, nhân dân địa phương và chi
viện cho tiền tuyến. Năm 1972, giặc Mỹ
leo thang đánh phá miền Bắc. Lực lượng
tự vệ của Công ty đã tham gia bắn rơi một
máy bay F4H của giặc Mỹ khi chúng xâm
phạm bầu trời Hà Tây và được Chính phủ
tặng Bằng khen.
Năm 1975, miền Nam được giải phóng,
đất nước thống nhất và bước vào giai đoạn
phát triển mới. Đường lối kinh tế chủ đạo
của Việt Nam thời kỳ này là công nghiệp
hóa xã hội chủ nghĩa: Nhà nước lãnh đạo
nền kinh tế quốc dân theo kế hoạch thống
nhất. Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây thường

xuyên hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
kế hoạch được nhà nước giao. Tuy nhiên,
bước sang giai đoạn cuối của thời kỳ kinh
tế bao cấp, cũng như nhiều doanh nghiệp
nhà nước khác, xí nghiệp đã gặp phải
những khó khăn rất trầm trọng do thiếu
vốn sản xuất kinh doanh, thiết bị máy móc
hư hỏng, lạc hậu nhiều, nhà xưởng dột nát,
hàng sản xuất ra tiêu thụ chậm, CBCNV
thiếu việc làm dẫn đến tư tưởng của anh
em hoang mang, dao động.
Giữa năm 1985, xí nghiệp dược phẩm Hà
Tây, Công ty dược phẩm và Công ty dược
liệu được hợp nhất thành Xí nghiệp Liên
hiệp Dược Hà Sơn Bình. Gánh nặng càng
dồn lên vai Ban giám đốc: Làm sao để xí
nghiệp tồn tại và phát triển, làm sao để
đời sống của đông đảo CBCNV được đảm
bảo hơn?

NHẠY BÉN TRONG THỜI KỲ MỞ CỬA
Giai đoạn 1988 đến 2000 đánh dấu những
bước chuyển mình mạnh mẽ của công ty.
Hòa trong không khí đổi mới của cả nước,
xí nghiệp Liên hiệp Dược Hà Sơn Bình
là một trong những đơn vị hàng đầu của
tỉnh đi tiên phong trong lĩnh vực kinh tế.
Bằng sự mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng
tạo trong hành động, Ban lãnh đạo đã xây
dựng cho mình phương án kinh doanh táo
bạo, từng bước đưa xí nghiệp vượt qua khó
khăn. Từ đó, sản xuất, kinh doanh liên tục
tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước,
nguồn vốn được bảo toàn, tạo đủ việc làm
và đảm bảo thu nhập ổn định cho toàn
thể CBCNV. Trong 5 năm liên tiếp (từ
1986 -1990), Xí nghiệp Liên hiệp Dược
Hà Sơn Bình đã hai lần được đón nhận
Huân Chương lao động Hạng Ba do Chủ
tịch nước trao tặng.
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lương còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó
khăn thì việc phân đất đã tạo cho CBCNV
có chỗ ở thích hợp, ổn định cuộc sống và
yên tâm công tác. CBCNV vô cùng phấn
khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban
giám đốc Xí nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp nhà nước
Công ty Dược phẩm Hà Tây - Củng
cố và phát triển hệ thống:

Phương châm hoạt động của xí nghiệp
trong giai đoạn này là: “Mạnh dạn đầu tư
cải tạo nhà xưởng và mua sắm máy móc
thiết bị bằng vốn vay ngân hàng để sản
xuất các loại thuốc thiết yếu phục vụ nhân
dân”. Đường lối đó đã xuyên suốt hoạt
động của xí nghiệp trong các năm đổi mới.
Thực tế tồn tại và phát triển của xí nghiệp
Liên hiệp Dược Hà Sơn Bình (sau này là
Công ty Dược phẩm Hà Tây) đã chứng
minh sự đúng đắn và sáng suốt của nó.

Cùng với quan điểm đổi mới của Nhà nước
về kinh tế từ nền kinh tế “kế hoạch hóa tập
trung bao cấp” sang nền “kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế
thị trường”, có sự quản lý của Nhà nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc
thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty
dược phẩm Hà Tây từ Xí nghiệp Liên hiệp
Dược Hà Sơn Bình vào ngày 29/03/1993

Phân phối đất cho CBCNV:

Năm 1991, theo Nghị quyết của Quốc hội
khóa VIII , tỉnh Hà Tây cũ được tái lập. Xí
nghiệp Liên hiệp Dược Hà Sơn Bình là đơn
vị đầu tiên của tỉnh thực hiện phân đất cho
CBCNV theo Pháp lệnh Nhà ở. Các gia
đình chính sách và các cán bộ công tác lâu
năm được ưu tiên, việc phân đất cố gắng
hạn chế xáo trộn so với thực tại, giúp cho
gần 170 hộ gia đình có thể nhanh chóng
thu xếp nơi ở mới. Trong điều kiện tiền

như một điều tất yếu.
Sau khi thành lập, Công ty đã mạnh dạn
đầu tư 1,4 tỷ đồng mua máy ép vỉ UHLMAN

của Đức, máy đóng nang bán tự động của
Ấn Độ,… Hệ thống máy móc mới với nhiều
tính năng ưu việt đưa vào hoạt động đã
tạo ra sức bật vượt trội của sản phẩm.
Năng suất và chất lượng được nâng cao
rõ rệt, mẫu mã đẹp nên sản phẩm được
người tiêu dùng tín nhiệm. Dòng sản phẩm
chủ đạo của công ty trong giai đoạn này là
hạ sốt, giảm đau, trị các triệu chứng cảm
thông thường. Sự lớn mạnh của dòng sản
phẩm tuy đơn giản nhưng đã tạo tiền đề
cho việc nghiên cứu phát triển các dòng
sản phẩm khác trong các giai đoạn tiếp
theo.
Để sản xuất phát triển, công tác kỹ thuật
thực sự cần thiết và là yếu tố sống còn
với sự tồn tại của công ty. Công ty tiếp tục
đầu tư thêm nhân lực và thiết bị, máy móc
để nâng cao năng lực kiểm tra chất lượng
thuốc. Chính sách khen thưởng rõ ràng
cùng hình thức trả lương, trả thưởng thỏa
đáng đã có tác dụng thúc đẩy không khí
thi đua lao động sản xuất cũng như thu
hút các Dược sĩ Đại học - nguồn nhân lực
có chất xám cao về đầu quân cho công
ty. Phong trào phát huy sáng tạo trong lao
động sản xuất được nâng cao. Công ty đã
áp dụng và khen thưởng gần 200 sáng
kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất
và đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng
quỹ khen thưởng gần 500 triệu đồng.
Cùng với sản xuất, hệ thống bán hàng
cũng không ngừng được củng cố và mở
rộng. Theo quyết định của UBND tỉnh Hà
Tây, từ năm 1994 đến năm 1996, Công ty
lần lượt tiếp nhận 14 Công ty Dược huyện,
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thị làm việc kém hiệu quả về với mình. Sau
khi nhận bàn giao, Công ty đã quyết định
đầu tư hơn 1 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa
nâng cấp kho, cửa hàng, trang bị quầy tủ
mới khang trang, đồng thời tổ chức lại hoạt
động kinh doanh của các đơn vị mới sát
nhập đi vào nề nếp và có hiệu quả. Bằng
biện pháp khoán doanh số, xây dựng nội
quy bán hàng chặt chẽ kết hợp với việc
kiểm tra giám sát thường xuyên, công ty
đã tạo ra mặt bằng kinh doanh thống nhất
để mọi người yên tâm phấn đấu thực hiện.
Bộ máy gián tiếp được tinh giảm thực sự
gọn nhẹ, tập trung nhân lực cho sản xuất
và kinh doanh. Cho đến thời điểm này,
Công ty Dược phẩm Hà Tây có hệ thống
bán buôn, và mạng lưới bán lẻ rộng khắp
trên địa bàn toàn tỉnh (kể cả ở vùng cao
miền núi Ba Vì).
Không phụ công phấn đấu nỗ lực hết mình
của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Chủ
tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao
động hạng Nhì (1994) và Huân chương
chiến công hạng Ba (1996) cho công ty
Dược Hà Tây.
Năm 1997, cuộc khủng hoảng kinh tế tiền
tệ châu Á đã làm cho sự phát triển kinh tế
của nhiều nước châu Á bị thụt lùi và tác
động tiêu cực tới nền kinh tế Việt nam.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác
tài chính cũng như sự cạnh tranh gay gắt
giữa các doanh nghiệp Dược nhưng công
ty Dược Hà Tây vẫn tìm được hướng đi cho
riêng mình để sản phẩm làm ra có chỗ
đứng trên thị trường. Nhờ có chủ trương
chính sách mới của Đảng và Nhà nước, sự

chỉ đạo của Bộ Y Tế, UBND tỉnh, Sở Y Tế
Hà Tây và các ngành chức năng kết hợp
với đường lối, quyết sách đúng đắn của
Ban lãnh đạo, công ty tăng trưởng theo
hướng đi lên. Cuối năm 1998, doanh thu
của Công ty đã đạt tới 100 tỷ - Mốc vàng
son đáng nhớ của tập thể lãnh đạo và toàn
thể CBCNV công ty.
Bên cạnh đó, Công tác phát triển Đảng,
đoàn thể cũng luôn được chú trọng. Công
đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công
hoạt động sôi nổi, mạnh mẽ thu hút 100%
CBCNV trẻ tham gia, luôn xứng đáng là
“cánh tay phải” của Đảng bộ Công ty Dược
phẩm Hà Tây. Các trụ sở của Công ty đều
có bếp ăn tập thể phục vụ bữa ăn của anh
em đảm bảo về số lượng và chất lượng.
Công ty được Công đoàn các cấp đánh giá
cao về việc chăm lo đời sống vật chất và
tinh thần cho CBCNV.
Không chỉ chú trọng phát triển doanh
nghiệp và chăm lo đời sống CBCNV, công
ty còn nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp
vào các hoạt động xã hội. Hưởng ứng cuộc
vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, công ty
Dược phẩm Hà Tây đã nhận phụng dưỡng
5 bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi Mẹ 200
ngàn đồng/ tháng (tương đương với 1 chỉ
vàng thời bấy giờ) và giúp đỡ 1 con liệt sỹ
có hoàn cảnh khó khăn 100 ngàn đồng/
tháng đến khi cháu tròn 18 tuổi bằng tiền
lương đóng góp của CBCNV. Công ty đã
tham gia đóng góp 10 triệu đồng để xây
dựng nhà tình nghĩa cho cụ Nguyễn Thị
Sâm - Bà mẹ VNAH tại huyện Ba Vì; sửa
chữa nhà và mua sắm đồ dùng, phương
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Doanh thu Công ty qua các năm (1994 - 2015)

Ban chấp hành Đảng bộ công ty
nhiệm kỳ 1994 -1995
tiện sinh hoạt cho cụ Trần Thị Yến - Bà mẹ
VNAH ở xã Văn Khê, thị xã Hà Đông với tổng số
tiền 22 triệu đồng...
Ngoài ra Công ty đã giúp đỡ 200 cháu học sinh
nghèo trong tỉnh, tham gia các hoạt động ủng
hộ, từ thiện như: “Chương trình áo lụa Hà Đông’
“Chương trình Đảng cho ta mùa xuân”, “Chương
trình Bác Hồ Người là niềm tin tất thắng” với giá
trị hàng trăm triệu đồng.
Là doanh nghiệp mạnh của tỉnh, công ty luôn
chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách
của Nhà nước, cụ thể hóa các quy định của pháp luật vào nhiệm vụ của công ty như: công tác sinh đẻ có kế hoạch, các chế độ về quản
lý kinh tế tài chính, các luật thuế… Công ty đã được nhận Bằng khen của Bộ LĐ&TBXH về thành tích thực hiện Chính sách Thương binh
liệt sỹ (tháng 6/1997), Bằng khen của Bộ Tài chính về thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế (tháng 1/2000)...
Với đường lối đúng đắn và được lãnh đạo chính quyền các cấp tạo điều kiện Công ty dược phẩm Hà Tây không chỉ đứng vững trong thời
kỳ mới mở cửa của đất nước, tạo công ăn việc làm cho hơn 600 lao động mà còn xây dựng được cơ ngơi đàng hoàng, to đẹp hơn, tích
lũy nội lực sẵn sàng bước vào thế kỷ 21.
Đại hội CNVC được Công đoàn công ty kết hợp với Ban giám đốc tổ chức định kỳ thường niên. Ở đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế
hoạch lao động tiền lương, kế hoạch tài chính và ngân sách… của công ty được thông qua. Mọi hoạt động của công ty đều được thực hiện
công khai, dân chủ. CBCNV đều được biết, thảo luận và tham gia vào các chương trình hành động của công ty. Nhờ có sự đồng thuận,
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nhất trí cao độ của nội bộ - sức mạnh vô hình
vô cùng to lớn đã tạo nên những thành tích
vượt bậc của công ty vào năm đầu tiên của
thiên niên kỷ mới: Huân chương Chiến công
hạng Nhì (tháng 7/2000), Huân chương
Lao động hạng Nhất (tháng 8/2000).

Lãnh đạo công ty đến thăm hỏi tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng
Nguyễn Thị Sâm (thôn Tân An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì)

Lãnh đạo công ty đến thăm hỏi tặng quà cháu Phùng Thế Thêm (là con liệt sỹ ) nhân
ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2005

Thời điểm này, cả nước đã trải qua giai
đoạn thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp
Nhà nước. Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày
29/6/1998 về việc Chuyển doanh nghiệp nhà
nước thành công ty cổ phần đến với Dược Hà
Tây như luồng gió mới. Là người nhạy bén
với thời cuộc, giám đốc Lê Văn Lớ hiểu rằng
đây chính là cơ hội để người lao động được
làm chủ thực sự, là động lực thúc đẩy cho
việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao,
góp phần nâng cao sức cạnh tranh của công
ty mình. Lúc này, tỉnh Hà Tây chưa có doanh
nghiệp nào được cổ phần hóa. Vậy mình phải
làm thôi! Ban giám đốc quyết tâm, toàn thể
CBCNV đồng lòng. Công ty Dược Hà Tây
một lần nữa chuyển mình thành Công ty Cổ
phần Dược phẩm Hà Tây, mở ra trang mới
trong lịch sử công ty. Đó là ngày 20/12/2000.
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