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Tập san TRAPHACO CNC TIÊU ĐIỂM
Traphaco cnc hướng tới tương lai

Con đường sức khoẻ xanh12

Trong thời buổi cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, 
Traphaco CNC luôn phải làm mới mình để dẫn đầu xu thế, 
đi trước một bước so với các doanh nghiệp cùng ngành. 

Chúng ta đã có một nhà máy sản xuất đông dược lớn 
nhất và hiện đại nhất Việt Nam, có đội ngũ CBCNV dạn 
dày kinh nghiệm – đó là một lợi thế, là điểm mạnh, tuy 
nhiên, làm thế nào để khai thác tối đa nguồn lực đó lại là 
một thách thức.

Vậy để duy trì và nâng cao được năng lực cạnh tranh đảm 
bảo sự tồn tại và phát triển của công ty trong 10 năm tới, 
chúng tôi thấy có 3 vấn đề chính như sau: 

Một là: Trên cơ sở cấu trúc thành công của một công 
ty (bộ khung 7S theo MC. Kinsey) Traphaco CNC cần 
củng cố những yếu tố đã làm được, bổ sung những 
yếu tố chưa làm được, hoàn thiện những yếu tố chưa 
làm tốt để công ty có “ sức khỏe tốt toàn diện” trên 
tất cả các mặt.  

7S THÀNH CÔNG CỦA MỘT CÔNG TY GỒM:

Về Phần cứng (Hardware) cần có: 
Chiến lược đúng đắn (Strategy)
Cơ cấu tổ chức hợp lý (Structure)
Hệ thống hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, chính xác 
(System)

Về Phần mềm (Software)cần có:
Các nhân viên có chung một phong cách ứng xử và 
suy nghĩ (Style)
Các nhân viên đều nắm vững kĩ năng cần thiết để 
thực thi nhiệm vụ (Skills)
Tuyển người có năng lực, tổ chức huấn luyện cho họ 
rồi giao công việc phù hợp với năng lực để họ thể 
hiện tài năng (Staffing)

Hard Ss

Soft Ss

strategy

Structure

System

Style

Skills

Staffing

Shared

Traphaco CNC ngày hôm nay, không phải ngày một ngày hai mà có 
được. Đó là cả một chặng đường dài 10 năm hình thành và phát 
triển, mỗi giai đoạn đều ghi dấu những đóng góp to lớn của các thế 
hệ lãnh đạo đi trước và sức lao động, ý chí quyết tâm của toàn thể 
CBCNV. Vì vậy, chúng ta giờ đây cần phải giữ gìn và bồi đắp để 
Traphaco CNC tiếp tục phát triển. 

Tác giả: Ma Thị Hiền - Giám đốc

Cùng chung quan niệm:
Các nhân viên cùng chia sẻ quan niệm chung về 
nhiệm vụ và đường lối chỉ đạo công việc (Shared)

Hai là: Hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng thuốc 
của công ty đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, 
yêu cầu mới của nhà nước và thời đại nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh của công ty. 

Năng lực cạnh tranh của công ty dựa trên nền tảng Chất 
lượng tổng hợp của thuốc. Chất lượng tổng hợp của 
thuốc được tạo nên bởi 3 yếu tố: Chất lượng thuốc, Giá 
cả, Dịch vụ bán hàng và hậu mãi.

Chất lượng thuốc (theo nghĩa rộng) phụ thuộc các yếu tố 
sau: Chất lượng nội tại của thuốc (chất lượng theo nghĩa 
hẹp hay đặc tính nội tại của thuốc), Bao bì, Hướng dẫn sử 
dụng thuốc.

Chất lượng nội tại của thuốc phụ thuộc dạng thuốc, công 
thức, công nghệ bào chế… và được thể hiện bằng: Hiệu 
lực điều trị, Độ an toàn và  Tuổi thọ của thuốc.  


















































