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HOẠT ĐỘNG IR NĂM 2015 

- Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất 

- Gặp gỡ trực tiếp 182 quỹ đầu tư và tổ chức chứng khoán 

- Tổ chức 5 buổi họp mặt cổ đông, nhà đầu tư để cập nhật 
thông tin DHG Pharma. 

- Giới thiệu DHG tại Hội thảo “Invest Asian Vietnam” do 
Maybank KimEng tổ chức ở Tp HCM. 

- Giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng ESOP 2012. 

- Mua 212.500 cổ phiếu quỹ với giá bình quân 73.805 
đống/cổ phiếu.  
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Doanh thu thuần 6 thuần 6 tháng/2015 giảm 13,89%, 

giảm một phần do thay đổi cách hạch toán theo thông 

tư 200, doanh thu chi phí khuyến mãi còn 84 tỷ đồng 

chưa được ghi nhận trong báo cáo tài chính kỳ này. 

Do chưa kịp quyết toán trong kỳ. Ước tính nếu loại trừ 

ảnh hưởng thông tư 200, doanh thu thuần 6 

tháng/2015 giảm khoảng 6% 
 

Đồng thời năm 2015 cũng là năm DHG Pharma tái 

cấu trúc hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả 

cần có thời gian để thích nghi. Tuy doanh thu giảm, 

nhưng đang có chiều hướng tăng dần do các chiến 

lược điều tiết thị trường bắt đầu có hiệu quả từ tháng 

6/2015 thể hiện qua những hạng mục sau:  

+ Số lượng khách hàng quý II/2015 tăng 5,6% so với 

quý I/2015 tăng thêm gần 1.000 khách hàng, một tín 

hiệu tốt cho hệ thống bán hàng. 

+ Số lượng khách hàng có phát sinh giao dịch thường 

xuyên (mua liên tục trong 3 tháng) quý II/2015 tăng  

66% so với quý I/2015. Điều này cho thấy bước đầu 

việc triển khai chiến lược bán hàng mới của công ty tập 

trung vào việc nâng cao tính chuyên nghiệp của 

đội ngũ bán hàng trong việc tuân thủ lịch tuyến bán 

hàng, và tần xuất viếng thăm khách hàng đã mang lại 

hiệu quả tốt. Ngoài ra việc số lượng khách hàng có 

phát sinh giao dịch thường xuyên cũng nói lên việc áp 

dụng chính sách bán hàng bình ổn giá cũng bắt đầu có 

hiệu quả  giúp cho nhân viên bán hàng chia đều doanh 

số ra từng tháng thay vì bán dồn doanh số.   
+ Số lượng khách hàng CLB tăng cao dần từ quý 2. 

Trong đó tất cả các mức hội viên (kim cương, Bạch 

Kim, Vàng, Bạc, Đồng)  đều tăng làm cho tổng số 

khách hàng CLB tăng từ 6.351 khách hàng quý 1/2015 

lên 8.248 khách hàng trong quý 2/2015.  
 

Kinh doanh hàng hóa, nguyên liệu: đạt 241,5 tỷ 

đồng, tăng trưởng 84,4% so với cùng kỳ năm 2014. Do 

năm 2015 Công ty phân phối lại dòng sản phẩm 

Eugica đồng thời tăng phân phối nhóm hàng độc 

quyền MSD và các sản phẩm khác.  

 

 hongnhung@dhgpharma.com.vn 

             Cơ cấu cổ đông ngày 24/03/2016 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ đông lớn: SCIC 43,31%; Franklin Templeton       

Investment Funds (9,44%), Portal Global Limited (7,20%) 

KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2015: 
 

1. 107 số đăng ký được cấp trong năm 2015 (trong đó 39 số đăng ký 
cho nhà máy mới và 14 số đăng ký xuất khẩu => Mang lại hiệu quả 
khai thác ưa đãi thuế với số tiền năm 2015 là 37 tỷ đồng. 
 

2. Triển khai dự án” Tái cấu trúc hệ thống phân phối chuyên nghiệp – 
hiệu quả”, giúp thị trường ổn định, tăng độ phủ, tăng số lượng và chất 
lượng khách hàng mới. 
 

3. Mở rộng kinh doanh hàng ngoại độc quyền để khai thác lợi thế hệ 
thống phân phối, tăng liên kết hợp tác quốc tế, doanh thu mảng này 
liên tục đạt và vượt chỉ tiêu với tổng doanh thu khoảng 273 tỷ đồng, 
tăng 109,97% so với 2014. 
 
4. Hoàn thành xây dựng nhà máy mới Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP 
WHO. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ cuối Quý 2/2016 với công 
suất thiết kế 01 tỷ đơn vị sản phẩm, giúp nâng cao giá trị ưu đãi thuế 
thu nhập doanh nghiệp cho Công ty. 
 
5. Triển khai dự án Quản trị nguồn nhân lực theo tư vấn EY gồm 5 
hợp phần, hình thành cơ sở xây dựng chính sách lương thưởng đãi 
ngộ, đánh giá, đào tạo, phát triển, đồng thời xây dựng đội ngũ kế thừa 
các cấp để kiện toàn bộ máy quản lý, thúc đẩy người lao động làm 
việc chất lượng và hiệu quả được đo lường cụ thể. 

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015:  
 

Chỉ tiêu  2014  2015  KH 2015  % đạt KH  
% Tăng 

trƣởng 

Doanh thu thuần  3.913  3.608  4.000  90,2%  -7,79%  

Lợi nhuận trước thuế  722  701  -     -2,86%  

Lợi nhuận trước thuế  

(không bao gồm TNTC)  
687  671  729  92,0%  -2,37%  

Lợi nhuận sau thuế  534  593        11,04%  

Theo số liệu đã được kiểm toán, doanh thu thuần toàn tập đoàn DHG năm 2015 đạt 3.608 tỷ đồng, giảm 7,8% so 

với cùng kỳ, đạt 90,2% kế hoạch năm 2015. Chi phí hoạt động Marketing và chi phí cho nhân viên giảm là hai 

nguyên nhân cơ bản giúp lợi nhuận trước thuế chỉ giảm 2,86% so với cùng kỳ, mức giảm thấp hơn so với mức giảm 

của doanh thu. Lợi nhuận đặt kế hoạch (LNTT không bao gồm thu nhập tài chính) thực hiện được 671 tỷ đồng, đạt 

92,0% kế hoạch năm 2015. Riêng lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt mức tăng trưởng 11,04% nhờ vào chính sách 

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại nhà máy mới và việc bãi bỏ trần chi phí khống chế 15% nên Công ty không 

phải đóng thêm phần chênh lệch thuế do vượt chi phí khống chế. 
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PHÂN TÍCH CƠ CẤU DOANH THU VÀ BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NĂM 2015: 
 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 

Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2014 

Tỷ trọng 

(%) 

% tăng 
trƣởng 

Doanh thu thuần         3.608    100%         3.913    100% -7,8% 

Doanh thu hàng DHG sản xuất         2.672    74,05%         3.569    91,21% -25,1% 

Doanh thu hàng khác            916    25,38%            328    8,39% 179,0% 

Doanh thu dịch vụ              21    0,57%              16    0,40% 30,7% 

Giá vốn hàng bán         2.195    60,84%         1.782    45,55% 23,2% 

Lãi gộp         1.413    39,16%         2.131    54,45% -33,7% 

Chi phí bán hàng            458    12,68%         1.099    28,08% -58,3% 

Chi phí quản lý            262    7,27%            313    7,99% -16,1% 

Lợi nhuận từ HĐKD            637    17,65%            689    17,61% -7,6% 

Lợi nhuận khác              64    1,79%              33    0,84% 95,3% 

Lợi nhuận trƣớc thuế            701    19,44%            722    18,45% -2,9% 

Chi phí thuế TNDN            109    3,01%            188    4,81% -42,3% 

Lợi nhuận sau thuế            593    16,43%            534    13,64% 11,0% 

  
Cơ cấu doanh thu thuần:  
 

Doanh thu thuần hàng tự sản xuất: giảm 25% so với năm 2014, với hầu hết doanh thu ngành hàng và nhãn 

hàng đều giảm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hình thành 41 năm của DHG có doanh thu sản xuất tăng 

trưởng âm. Nguyên nhân do tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan như DHG đã dự báo ngay từ 

đầu năm, tuy nhiên thực tế diễn ra còn khó khăn hơn:  

- Tăng trưởng bình quân Ngành dược các năm gần đây thấp do sức mua giảm và cạnh tranh cao. Ảnh 

hưởng từ Thông tư 19 về Quản lý chất gây nghiện, codein; Thông tư 40 về danh mục Bảo hiểm y tế không 

có sản phẩm kết hợp vitamin, Thông tư 200 của Bộ Tài chính quy định về cách ghi nhận doanh thu, chi phí.  

- Doanh thu năm 2014 tăng trưởng đặc biệt cao ở Quý 4/2014 (khoảng 29% nếu loại trừ ảnh hưởng của 

doanh thu gia công và phân phối Eugica) tác động đến doanh thu Quý 1/2015 do khách hàng còn tồn kho 

nhiều.   

- 63 sản phẩm của DHG hết số đăng ký hoặc không đăng ký lại được. Ảnh hưởng của thông tư 01 về đấu 

thầu hệ điều trị: sản lượng hàng thầu giảm 32,6%, doanh thu thầu giảm 24%. Nhiều Công ty dược cùng 

ngành cũng chịu tác động của thông tư 01 nên tập trung kênh thương mại, vì vậy cạnh tranh tăng cao hơn.  

- Khủng hoảng thông tin sản phẩm Unikids (tháng 11/2015): phải xử lý hàng trả về 4 tỷ đồng. Đến ngày 

12/01/2016 cơ quan điều tra đã kết luận vụ việc không liên quan đến sản phẩm của DHG. Tuy nhiên cũng 

đã gây thiệt hại cho Công ty. 
  

Doanh thu hàng khác: đạt 916 tỷ đồng, tăng 179% so với năm 2014. Nguyên nhân do năm 2015 có ghi nhận 469 

tỷ đồng doanh thu khuyến mãi theo quy định của Thông tư 200; doanh thu phân phối Eugica tăng 119 tỷ đồng 

(154 tỷ đồng: 2015 – 34 tỷ đồng: 2014) do năm 2014 DHG không phân phối Eugica trong 9 tháng đầu năm.  

 

Giá vốn hàng bán tăng 413 tỷ đồng (+23,2%), tương ứng tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu thuần tăng 15,3 

điểm phần trăm do (i) thay đổi cách hạch toán theo thông tư 200 (chi phí hàng khuyến mãi được ghi nhận vào giá 

vốn hàng bán thay vì chi phí bán hàng như các năm trước đây) và (ii) tỷ trọng hàng phân phối - nhóm hàng có tỷ 

lệ lãi gộp thấp hơn hàng tự sản xuất - trong kỳ của DHG tăng: năm 2015 chiếm 25,4%/doanh thu, năm 2014 chỉ 

chiếm 8,4%/doanh thu. Điều đó làm ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi gộp chung trên doanh thu năm 2015 giảm so với 

2014 (2015: 39,2%, 2014: 54,5%). 
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Chi phí bán hàng giảm 641 tỷ đồng (-58,3%), tương ứng tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần giảm 15,4 điểm 

phần trăm. Chi phí bán hàng giảm chủ yếu do thay đổi cách hạch toán theo thông tư 200: đối với các khoản chiết 

khấu thương mại bằng tiền trước đây nằm trong chi phí bán hàng đã được đưa vào phần giảm trừ doanh thu, 

làm giảm doanh thu thuần. Tuy nhiên, với các chi phí khuyến mãi được thực hiện bằng hàng hóa thì doanh thu 

khuyến mãi được ghi nhận và ghi nhận giá vốn hàng bán thay vì chi phí bán hàng như trước đây. Bên cạnh đó, 

chi phí Marketing giảm và lương thưởng của nhân viên bán hàng cũng giảm do không đạt kế hoạch cũng làm 

giảm chi phí bán hàng của năm 2015 so với năm 2014.    

Chi phí quản lý giảm 50 tỷ đồng (-16,1%), tương ứng tỷ lệ chi phí quản lý/doanh thu thuần giảm 0,7 điểm phần 

trăm. Chi phí quản lý giảm chủ yếu do các khoản trích lương thưởng cho nhân viên văn phòng giảm vì Công ty 

không đạt kế hoạch năm. Đồng thời, Công ty quản trị tốt chi phí nhờ thực hiện dự án “tìm lãng phí để giảm lãng 

phí”. 
 

Lợi nhuận khác: đạt 64 tỷ đồng, tăng 31 tỷ VNĐ (+ 95,3%) do tăng thu nhập từ hoa hồng bán hàng 40 tỷ VNĐ, 

hoàn nhập khoản tạm trích chi phí khuyến mãi 13 tỷ VNĐ và tăng khoản thu nhập khác 11 tỷ VNĐ. 
 

Khả năng sinh lời của DHG: 

 Chỉ số 2014 2015 

Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS) 13,6% 16,4% 

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) 15,3% 17,6% 

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) 23,3% 23,5% 

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 tăng 11,04% so với cùng kỳ 2014 nên các chỉ số sinh lời năm 2015 cải thiện tốt so 

với năm 2014.  
 

 
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2015 
 

1. Dự án nhà máy dƣợc phẩm DHG và nhà máy in bao bì 

- Nhà máy Dược phẩm Hậu Giang tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh. Xưởng Non Betalactam đã hoạt động 

từ tháng 4/2014, năm 2015 khai thác được 45% công suất, dự kiến năm 2016 khai thác được 70% công suất. 

Xưởng Betalactam đã hoàn thành và đạt GMP WHO vào tháng 8/2015, đang chờ cấp số đăng ký và thực 

hiện cô lập để xây nhà máy PIC/S. 

+  Giá trị đầu tư được duyệt: 676 tỷ đồng (trừ DHG PP1 tách ra 37,4 tỷ đồng, còn lại Nhà máy dược phẩm 

Non BetaLactam và Betalactam là 638,6 tỷ đồng (trước VAT). Tổng giá trị hợp đồng đã ký 566,5 tỷ đồng 

(trước VAT: 515 tỷ đồng) 

+   Đã giải ngân 528,4 tỷ đồng (trước VAT 480,4 tỷ đồng) 

- Nhà máy DHG PP1: đã đi vào hoạt động tháng 01/2014. Tổng mức đầu tư được duyệt là 94,7 tỷ đồng (đã 

bao gồm VAT), đã giải ngân 87 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Kế hoạch giải ngân 2016 là 4,2 tỷ đồng.  

2. Dự án nhà máy thuốc gói sủi bọt đạt chuẩn PIC/S: 

Theo kế hoạch ban đầu, tiến độ dự án nhà máy thuốc sủi bọt đạt tiêu chuẩn PIC/S là: 

STT CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ 

1 Giai đoạn thiết kế ý tưởng (CD) Đã hoàn thành tháng 11/2015 

2. Giai đoạn thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết, lập dự án nghiên cứu 

khả thi, tổ chức đấu thầu và chọn thầu 

11/2015 – 07/2016 

3. Xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, thẩm định, phát triển hệ 

thống chất lượng dược phẩm và huấn luyện 

07/2016 – 08/2017 

4 Chuẩn bị đánh giá PIC/S Trong năm 2018 
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Dự kiến thời gian trên đây do Công ty tư vấn xây dựng và thống nhất với DHG. Tuy nhiên, hiện tại dự án đang tạm 

ngưng từ 25/12/2015 do xem xét lại quy trình công nghệ và thay đổi vị trí nhà máy. Thời gian tạm ngưng dự kiến 4 

– 6 tháng.  

Nguyên nhân thay đổi vị trí nhà máy: Theo khuyến cáo của lãnh đạo Tp. Cần Thơ, khu đất Nguyễn Văn Cừ nằm 

trong khu dân cư, về lâu dài khó tồn tại nhà máy sản xuất dược phẩm và các yếu tố khác (xử lý nước thải,…). Thủ 

tục mua đất mới tại một khu đất khác và xin giấy phép đầu tư cho dự án này tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh 

sẽ làm chậm tiến độ và tăng chi phí. Theo ý kiến mới nhất của tư vấn, DHG có thể đầu tư xây dựng nhà máy 

PIC/S trên phần đất trống của DHG đang có tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh nếu cô lập khu Betalactam. Vì 

vậy, Công ty sẽ xem xét phương án cô lập Khu Betalactam để tiến hành nhanh chóng việc xây dựng nhà máy 

PIC/S. 

3. Mua đất và xây dựng văn phòng đại diện, nhà chi nhánh Hà Nội 

Tạm ngưng đầu tư do thay đổi phương án: dời kho và văn phòng làm việc của Chi nhánh Hà Nội về Kho Trung 

tâm Miền Bắc. Đối với hoạt động của văn phòng đại diện, nếu có nhu cầu, DHG sẽ xem xét phương án thuê văn 

phòng tại các cao ốc ở trung tâm thành phố.  

4. Xây dựng nhà văn phòng trụ sở chính tại Cần Thơ 

Ban Tổng Giám đốc chủ trương tạm ngưng, dời đến 2017 để tập trung giải quyết các khó khăn trong kinh doanh. 

5. Thực hiện kế hoạch đầu tƣ 2015 (các hạng mục thuộc thẩm quyền của TGĐ) 

ĐVT: tỷ đồng 

STT Hạng mục Giá trị 
khái 
toán 

 

Kế hoạch 
giải ngân 

2015 

Giải ngân  
2015 

% giải 
ngân/ 

Giải ngân 
2015 

1. 
Đã thực hiện hoàn thành 2015 (Giai đoạn 1 phần 
mềm Microsoft, phương tiện vận tải) 7,1 7,1 5,4 75,5% 

2. 

Đang thực hiện (xây nhà Chi nhánh Thái Nguyên, Đà 
Nẵng, Nghệ An, Nha Trang, Tây Ninh,  Công ty con 
Bali Pharma, Kho thành phẩm CMT8, kho nguyên liệu 
tại Nguyễn Văn Cừ, máy móc thiết bị sản xuất của 
nhà máy tại Nguyễn Văn Cừ và DHG PP1)    83,7 83,7 12,3 14,7% 

 
Tổng Cộng 90,8 90,8 17,7 19,5% 

 

 
CHỈ TIÊU KINH DOANH 2016 (dự kiến trình ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016) 
 

 Chỉ tiêu Năm 2015  Kế hoạch năm 2016  Tăng trƣởng 

- Doanh thu thuần 3.608 tỷ đồng 3.733 tỷ đồng 3,5% 

- Lợi nhuận trước thuế 701 tỷ đồng 750 tỷ đồng 6,9% 

 

 
CẬP NHẬT NHANH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2016 (số tạm tính)   
 

 

 Chỉ tiêu Quý 1/2014 Quý 1/2015 Quý 1/2016  
+/- Quý 1 

2016/2015 

+/- Quý 1 

2016/2014 

- Doanh thu thuần 728 tỷ đồng 669 tỷ đồng 815 tỷ đồng 21,9% 12,1% 

- Lợi nhuận trước thuế 147 tỷ đồng 135 tỷ đồng 171 tỷ đồng 26,5% 16,4% 
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PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015 (dự kiến trình ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016) 

Chỉ tiêu Tỷ lệ trích lập 2015 Số tiền (VNĐ) 

Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ dùng để 
phân phối 

  542.991.263.137 

Chia cổ tức năm 2015 
 

Kế hoạch: 
25% mệnh giá (bằng tiền mặt) 
Đề xuất: 
35% mệnh giá (bằng tiền mặt) 

304.296.825.000 

Trích Quỹ khen thƣởng phúc lợi  
Thực hiện theo kế hoạch: 10% 
LNST hợp nhất 

54.299.126.314 

Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên Thực hiện theo kế hoạch 5.000.000.000 

Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên,  
Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt  

Kế hoạch: 5% tăng trưởng LNST 
hợp nhất 
Đề xuất: Không thực hiện do không 
đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 

0 

Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tƣ phát triển Thực hiện theo kế hoạch 179.395.311.823 

 
 
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 (dự kiến trình ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016) 
 

Phân phối lợi nhuận năm 2016 Tỷ lệ trích lập 

Tỷ lệ cổ tức năm 2016 30% mệnh giá 

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST Công ty mẹ  

Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên 5.000.000.000 đồng 

Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và 
cán bộ nhân viên chủ chốt 

5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 
hợp nhất 

Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển Phần còn lại 

 
 

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN ĐẦU TƢ NĂM 2016 

ĐVT: tỷ đồng 

STT Hạng mục  
Kế hoạch đầu 
tư được duyệt  

(có VAT) 

Đã giải ngân 
đến 31/12/2015 

(có VAT) 

Còn lại mang 
sang 2016  
(có VAT) 

Ước tính  
giải ngân 
2016 

1. 
Dự án nhà máy Dược phẩm & Nhà 
máy In Bao bì DHG - ĐHCĐ bất 
thường 2011 

797,2  615,4  181,8  130,8  

2. Kế hoạch đầu tư năm 2014 còn lại 139,9  37,1  102,8  64,8  

3. Kế hoạch đầu tư năm 2015 còn lại 414,5  16,2  398,2  151,7  

4. Kế hoạch đầu tư mới năm 2016 75,6      75,6  

 Tổng cộng 1.427 668,7  682,8  423  

 

 

Bản tin này được phát hành với mục đích cập nhật thông tin nhanh cho các nhà đầu tư về tình hình sản xuất 
kinh doanh, hoạt động đầu tư, tiến độ các dự án và các quyết định, chiến lược quan trọng của Hội đồng quản trị, 
Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG).  

Song song đó, DHG mong muốn chia sẻ với các nhà đầu tư thông tin về những hoạt động IR, nhằm khẳng định 
rõ vai trò của nhà đầu tư trong định hướng chiến lược Kiềng 3 chân của DHG (cổ đông – khách hàng – người 
lao động). 


