Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ TƯ VẤN BỞI GMPc
(Giai đoạn 5/2011- 01/2019)
*Lưu ý: Một số dự án tư vấn, do yêu cầu bảo mật từ khách hàng nên không được phép liệt
kê trong danh sách này!
STT
A

1.

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

Chủ đầu tư

Ký kết

Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm (WHO, EU GMP), Phòng kiểm nghiệm GLP, Kho
GSP
- Đào tạo cơ bản và chuyên sâu WHOGMP

Đang
- Tư vấn soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thực hiện
và hỗ trợ đánh giá WHO GMP

Viện dược liệu

2018

2.

- Tư vấn thiết kế cải tạo kho bảo quản
thuốc tiêu chuẩn GSP

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần
MEDCOMTECH

11/2018

3.

- Quy hoạch tổng thể, thiết kế và lập
Đang
tổng dự toán Kho bảo quản thuốc
và nguyên liệu làm thuốc tiêu chuẩn thực hiện
GSP

Công ty cổ phần
Dược phẩm JK

10/2018

4.

- Tư vấn thiết kế mặt bằng công nghệ
Dự án Nhà kho bảo quản thuốc đạt
GSP

Công ty cổ phần
thương mại dược
phần Hồng Đức

8/2018

5.

- Thiết kế Mặt bằng công nghệ, Thiết
kế chi tiết các hạng mục cơ điện
M&E cho xưởng Chiết xuất dược
Đang
liệu tiêu chuẩn WHO GMP; Dây
thực hiện
chuyền sản xuất thuốc bột (viên nén
viên nén bao phim, nang cứng), Dây
chuyền siro, kem mỡ, viên nang

Công ty cổ phẩn
dược mỹ phẩm CVI

7/2018

Đã hoàn
thành

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trang 1

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

Chủ đầu tư

Ký kết

Công ty cổ phần
dược phẩm trung
ương Mediplantex

6/2018

Bệnh viện Y học cổ
truyền Hồ Chí Minh

6/2018

Công Ty Cổ Phần
Pharmatopes Việt
Nam

6/2018

mềm đạt tiêu chuẩn WHO GMP;
Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm dạng
ướt đạt tiêu chuẩn CGMP ASEAN

6.

7.

- Tư vấn lập báo cáo đề xuất đầu tư
dự án Trung tâm khoa học công
Đang
nghệ dược và nhà máy ứng dụng
thực hiện
sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn
GMP EU
- Tư vấn thiết kế và lập dự toán các
hạng mục cơ điện xưởng sản xuất
thuốc dược liệu tiêu chuẩn WHO
GMP
- Đào tạo, hướng dẫn thực hành, soạn
thảo hồ sơ và lập hồ sơ xin đánh giá
WHO GMP

Đang
thực hiện

8.

Đang
- Thiết kế cơ điện, đào tạo, làm hồ sơ
thực hiện
xin đánh giá GSP

9.

- Tư vấn Lập yêu cầu thiết kế xây dựng
Đang
và thiết kế chi tiết M&E cho nhà
máy sản xuất Cephalosporin theo thực hiện
tiêu chuẩn EU-GMP.

- Tư vấn thiết kế quy hoạch mặt bằng
10.
cho Kho đạt GSP

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần
Dược phẩm 2/9

5/2018

(Hồ Chí Minh)
Công ty TNHH MTV
Dược phẩm ACE

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

5/2018

(Hồ Chí Minh)

Trang 2

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

- Lập báo cáo cơ hội đầu tư dự án đầu
Đang
11.
tư nhà máy sản xuất dược phẩm
thực hiện
tiêu chuẩn GMP-EU
- Tư vấn lập kế hoạch tổng thể, khái
toán chi phí đầu tư
Đang
12. - Tư vấn Lập yêu cầu thiết kế xây dựng
và thiết kế chi tiết M&E cho nhà thực hiện
máy sản xuất thuốc đông dược đạt
tiêu chuẩn WHO-GMP.
- Tư vấn lựa chọn công nghệ sản xuất,
lập mặt bằng công nghệ
13.
- Lập yêu cầu xấy dựng, thiết kế M&E

14.

15.

- Tư vấn thiết kế mặt bằng công nghệ
kho GSP
- Tư vấn, đào tạo, hoàn thiện hồ sơ
đánh giá GSP

- Tư vấn thiết kế cải tạo nhà kho đạt
WHO GSP

- Tư vấn công nghệ, quy hoạch tổng
thể, lên phương án cải tạo nhà máy
16.
- Tư vấn thiết kế

Đã hoàn
thành

Chủ đầu tư

Ký kết

Công ty cổ phần
Armephaco

4/2018

Công ty TNHH Dược
phẩm FUMA
(Lương Sơn – Hòa
Bình)
Công ty Cổ phần
Dược phẩm
SYNTECH

4/2018

2/2018

(Hải Dương)

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH Cơ
điện lạnh Quang
Phát

2/2018

(Hồ Chí Minh)

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần
dược phẩm trung
ương Codupha

1/2018

(Chi nhánh Cần Thơ,
Tây Nguyên)
Công ty TNHH Kinh
doanh XNK tổng hợp
10/2017
và dịch vụ FATACO
Bến Tre (Bến Tre)

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trang 3

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng
- Tư vấn công nghệ, quy hoạch tổng
thể, khái toán chi phí đầu tư

17. - Thiết kế chi tiết M&E
- Tư vấn đào tạo, hoàn thiện hồ sơ xin
cấp chứng nhận GDP
- Tư vấn thiết kế Mặt bằng công nghệ
dây chuyền thuốc viên nén và viên
18.
nang cứng đạt tiêu chuẩn WHO
GMP/GLP/GSP

19.

- Thiết kế cải tạo nhà văn phòng và
nhà kho đạt GSP

Tiến độ

Chủ đầu tư

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH
thương mại hóa
Phúc Hưng

Ký kết

8/2017

(Ba Đình – Hà Nội)

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH Lộc
Phúc

5/2017

(Hồ Chí Minh)
Công ty cổ phần
dược phẩm trung
ương Codupha

3/2017

(Kho Đà Nẵng)

20.

- Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi
công xây dựng kho dược phẩm

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần
dược phẩm trung
ương Codupha

1/2017

(Kho Hồ Chí Minh)
- Tư vấn Lập thiết kế bản vẽ thi côngdự toán (kho GSP, cơ điện lạnh,
21.
PCCC) công trình: Đầu tư xây dựng
Kho bảo quản dược phẩm tiêu chuẩn
GSP
22.

- Tư vấn thiết kế cải tạo Xây dựng và
các hạng mục Cơ điện
- Tư vấn, đào tạo WHO GMP/GLP/GSP

Đã hoàn
thành

23.

- Tư vấn quản lý dự án

3/2016

(Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Đã hoàn
thành

- Tư vấn Lập dự án Đầu tư
- Tư vấn Công nghệ và Thiết kế Xây
dựng, Cơ điện toàn Nhà máy

Công ty CP Dược
phẩm thiết bị y tế Hà
Nội

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần Di
Hào

04/2015

(Long An)
Công ty cổ phần
dược liệu Hoàng
Liên

04/2015

(Phú Thọ)

- Đào tạo, Soạn thảo Hồ sơ WHO

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trang 4

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

Chủ đầu tư

Ký kết

GMP
- Tư vấn Công nghệ
24.

- Đào tạo, Hướng dẫn thực hành
GMP/GLP/GSP sản xuất tá dược

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần Cồn
và tinh bột Phú Mỹ 11/2014
(Hòa Bình)

- Tư vấn Lập Dự án đầu tư
- Tư vấn thiết kế
25.

- Quản lý – Giám sát thi công dự án

Đã hoàn
thành

- Đào tạo, Hướng dẫn thực hành,
hoàn thiện Hồ sơ đánh giá GMP
- Tư vấn thiết kế
26.

- Tư vấn Đấu thầu
- Quản lý Dự án- Giám sát thi công

Đã hoàn
thành

- Hoàn thiện Hồ sơ đánh giá GMP
- Tư vấn thiết kế xây dựng và M&E
27.

- Tư vấn thiết bị, công nghệ
- Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi
công xây dựng và M&E

Đã hoàn
thành

- Tư vấn thiết kế xây dựng và M&E
28.

- Tư vấn thiết bị, công nghệ
- Đào tạo, hướng dẫn thực hành GMP
và Lập hồ sơ đánh giá GMP

Đã hoàn
thành

- Tư vấn Công nghệ Thiết bị dự án sản
xuất Nguyên liệu dược phẩm GMP
WHO (Bào tử bền nhiệt)
29.

- Thiết kế hệ thống M&E toàn nhà
máy
- Giám sát thi công lắp đặt thiết bị
công nghệ

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần
Dược liệu Việt Nam

10/2014

(Ninh Hiệp- Hà Nội)

Công ty cổ phần
Dược phẩm VCP

09/2015

(Sóc Sơn – Hà Nội)

Cơ sơ sản xuất đông
dược Cửu Long

04/2014

(Bình Thủy- Cần Thơ)
Cơ sở sản xuất đông
dược 408 Trại rắn
Đồng Tâm – Tiền
Giang

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học
Mùa Xuân Hòa lạc BioSpring/ NG
Biotech

04/2014

03/2014

(Hà Nội)

- Đào tạo, Hướng dẫn vận hành và

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trang 5

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

Chủ đầu tư

Ký kết

Lập Hồ sơ đánh giá GMP
- Tư vấn thiết kế xây dựng và M&E
- Tư vấn đấu thầu
30.

- Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi
công xây dựng và M&E

Đã hoàn
thành

Công ty Cổ phần
dược phẩm thiết bị y
tế Hà Nội –
09/2013
Hapharco
(KCN Tân Bình,
TP.HCM)

- Tư vấn đào tạo soạn thảo hồ sơ
đánh giá GSP
- Tư vấn, quản lý dự án giám sát thi
công xây dựng, lắp đặt thiết bị.
31.

32.

33.

34.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO
- Tư vấn, thực hiện công tác Quản lý
dự án xây dựng nhà máy dược phẩm
DHG

Đã hoàn
thành

- Tư vấn để hoàn thiện Hồ sơ thiết kế
cơ sở nhà máy sản xuất tuân thủ
tiêu chuẩn Việt Nam

Đã hoàn
thành

- Tư vấn thiết kế cải tạo Kho, Lập dự
toán chi phí cải tạo và giám sát thi
công lắp đặt

Đã hoàn
thành

- Thiết kế & thi công Hạng mục nền
(Sử dụng sơn Epoxy tự phẳng hoặc
PU) và các khu vực nền khác
35.

Đã hoàn
thành

- Thiết kế Hệ thống Panel phòng sạch
(Tường, Trần, Cửa đi, Vách kính, Góc
hồi chân, lỗ đèn, lỗ gió…)

Công ty Dược phẩm
Quế Lâm
(Quận Gia Lâm -Hà
Nội)
Công ty cổ phần
Dược Hậu Giang

12/2012

09/2011

(Cần Thơ)
Công ty Kajima
Overseas Asia Pte
Ltd –Trà Vinh

07/2015

(Trà Vinh)

Đã hoàn
thành

Công ty Cổ phần
dược liệu Ninh Hiệp

06/2015

(Gia Lâm, Hà Nội)
Trung tâm kiểm
nghiệm, chứng nhận
chất lượng đất và
vật tư nông nghiệp 11/2015
tỉnh Vĩnh Phúc

- Thiết kế Hệ thống HVAC

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

(Vĩnh Yên, Vĩnh
Phúc)

Trang 6

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

Chủ đầu tư

Đã hoàn
thành

Công ty Cổ phần
Pharmatopes Việt
Nam

Ký kết

- Thiết kế Điện động lực và Chiếu sáng
phòng sạch
- Lập dự toán chi tiết các hạng mục
- Tư vấn giải pháp kỹ thuật- công
nghệ
36.

- Tư vấn giải pháp xây dựng
- Đánh giá tác động môi trường

8/2016

(Ba Đình, Hà Nội)

- Tư vấn quản lý, vận hành nhà máy
- Quy hoạch mặt bằng công nghệ
- Lập danh mục thiết bị phụ trợ
- Lập tiến độ thực hiện dự án
37.

- Lập tổng khái toán dự án đầu tư

Đã hoàn
thành

- Tư vấn hỗ trợ việc hoàn thiện các hồ
sơ xin cấp phép xây dựng, PCCC, báo
cáo tác động môi trường…
- Quy hoạch tổng thể mặt bằng
38.

- Thiết kế M&E và lập tổng dự toán
chi phí đầu tư
- Lập bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt
bằng, bố trí theo công năng sản xuất

39.

- Lập phương án cải tạo hệ thống
M&E, an ninh, PCCC…

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH Dược
Phẩm FITO Pharma
(Thuận An, Bình
Dương)
Công ty cổ phần
dược phẩm trung
ương Codupha

5/2016

8/2016

(Quận 10, TP.HCM)

Dự án Nhà máy sản xuất Mỹ phẩm (CGMP ASEAN)
-

40.

7/2016

(Ngô Quyền, Hải
Phòng)

- Lập tổng dự toán chi phí đầu tư
B

Cơ sở kinh doanh
thuốc y học cổ
truyền Đức Thịnh
Đường

Thiết kế hệ thống cơ điện nhà
xưởng sản xuất mỹ phẩm; Đào tạo Hướng dẫn soạn thảo làm hồ sơ Đủ
điều kiện sản xuất Mỹ phẩm

Đang
thực hiện

Công ty TNHH Mỹ
phẩm VNCOS

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

11/2018

Trang 7

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng
-

41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

-

Tiến độ

Chủ đầu tư

Ký kết

Đang
thực hiện

Công ty TNHH đầu
tư và thương mại
Thái Hương

10/2018

Đang
thực hiện

Công ty TNHH một
thành viên sản xuất
và thương mại mỹ
phẩm Lê Vân

10/2018

Tư vấn Lập Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi
Đang
công, Dự án: Xưởng sản xuất mỹ
thực hiện
phẩm đạt tiêu chuẩn CGMP ASEAN

Công ty TNHH một
thành viên quốc tế
Kosei

9/2018

Quy hoạch tổng thể và lập tổng khái
toán DA XD nhà xưởng SX Mỹ phẩm
đạt cGMP ASEAN

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH tập
đoàn UNICOS

9/2018

Tư vấn đào tạo, hướng dẫn lập hồ
sơ xin đánh giá "Đủ điều kiện sản
xuất mỹ phẩm

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phẩn
dược phẩm quốc tế
DOLEXPHAR

8/2018

Tư vấn Đào tạo, hướng dẫn Lập hồ
sơ xin xét duyệt CGMP ASEAN cho
Nhà máy sản xuất mỹ phẩm

Đang
thực hiện

Công ty TNHH
HANACOS VIETNAM

6/2018

Lập kế hoạch tổng thể, khái toán chi
phí đầu tư dự án nhà máy sản xuất
mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn CGMP Asean

Đang
thực hiện

Công ty TNHH TM
sản xuất-xuất nhập
khẩu mỹ phẩm
Hoàng Hưng Long

5/2018

Thiết kế mặt bằng tổng thể, khái
toán đầu tư, lập tiến độ dự án
xưởng sản xuất mỹ phẩm đạt CGMP

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH mỹ
phẩm MIHO

4/2018

Tư vấn thiết kế và Cung cấp, lắp đặt
hoàn thiện Nhà máy sản xuất mỹ

Đã hoàn

Công ty TNHH Happy

1/2018

Thiết kế MBCN, bản vẽ thi công hệ
thống cơ điện, lập dự toán Dự án
xây dựng nhà máy sản xuất Mỹ
phẩm đáp ứng tiêu chuẩn CGMP ASEAN, sản xuất Thực phẩm bảo vệ
sức khỏe tiêu chuẩn HS GMP
Tư vấn thiết kế, cung cấp và lắp đặt
Hệ thống Cơ điện, Đào tạo - hướng
dẫn soạn thảo hồ sơ xét duyệt đủ
ĐK SX Mỹ phẩm

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trang 8

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng
phẩm tiêu chuẩn CGMP ASEAN

50.

-

Tư vấn thiết kế

-

Tư vấn Đào tạo, hướng dẫn thực
hiện hồ sơ đánh giá cGMP ASEAN

51.

52.

53.

54.

Tư vấn thiết kế cải tạo về xây dựng,
thiết kế M&E cho dự án xưởng sản
xuất "Đủ điều kiện sản xuất Mỹ
phẩm"

Tiến độ

Chủ đầu tư

thành

Secret

Đang
thực hiện

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH World
Essence USA
11/2017
(Hồ Chí Minh)
Công ty TNHH sản
xuất thương mại
dịch vụ thời trang
Ngọc Nhi

10/2017

(Hồ Chí Minh)

Tư vấn thiết kế mặt bằng công
nghệ, thiết kế cải tạo xây dựng, các
hạng mục cơ điện đủ yêu cầu "Đủ
điều kiện sản xuất Mỹ phẩm"

Đã hoàn
thành

Cung cấp và thi công lắp đặt hoàn
thiện thiết bị điều hòa không khí và
hệ thống RO

Đã hoàn
thành

Tư vấn đào tạo, hướng dẫn soạn
thảo làm hồ sơ "Đủ điều kiện sản
xuất Mỹ phẩm"

Ký kết

Công ty TNHH Đầu
tư và Thương mại
Thái Hương

8/2017

(Hoàng Mai, Hà Nội)

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH son
tươi CHJAKJ

7/2017

(Đống Đa, Hà Nội)
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
dịch vụ Bông Hồng
Xanh

6/2017

(Q. 6, Hồ Chí Minh)
55.

56.

Tư vấn mặt bằng công nghệ, Tư vấn
quy hoạch tổng thể

-

Tổng khái toán đầu tư

-

Tư vấn thiết kế xây dựng, hệ thống
M&E

-

Tư vấn quản lý, giám sát thi công

-

Tư vấn đào tạo, soạn thảo và hướng
dẫn làm hồ sơ xin cấp CN cGMP
ASEAN

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

Bùi Minh Đức
(Đống Đa, Hà Nội)

Công ty TNHH World
Essence

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

(Nhà Bè, Hồ Chí
Minh)

5/2107

3/2017

Trang 9

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

57.

Nội dung Hợp đồng
-

Tư vấn Thiết kế

-

Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện hồ
sơ đánh giá cGMP ASEAN

58.

59.

60.

Tư vấn thiết kế cải tạo về xây dựng,
thiết kế M&E cho dự án xưởng sản
xuất đủ ĐK sản xuất mỹ phẩm
Tư vấn thiết kế cải tạo về xây dựng,
thiết kế M&E cho dự án xưởng sản
xuất đủ ĐK sản xuất mỹ phẩm

- Tư vấn mặt bằng công nghệ, Tư vấn
quy hoạch tổng thể,
- Tổng khái toán đầu tư

61.

- Tư vấn mặt bằng công nghệ, Tư vấn
quy hoạch tổng thể
- Tổng khái toán đầu tư

-

62.

Tiến độ

Chủ đầu tư

Đã hoàn
thành

Công ty CP SX mỹ
phẩm Vincos Việt
Nam

Giám sát thi công hệ thống cơ điện

-

Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành, soạn thảo hồ sơ tài liệu và lập
hồ sơ xin đánh giá cGMP ( GMP
ASEAN mỹ phẩm)

4/2017

(Hà Nội)
Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH TMDV
Wonmom
(Vò Gấp, Hồ Chí
Minh)
Công ty TNHH ca cao
Nông Lâm
(Bình Thạnh, Hồ Chí
Minh)

3/2017

3/2017

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH TMDV
vẻ đẹp Phương Nam
(Thủ Dầu Một, Bình
Dương)

2/2017

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH MTV
thương mại
Topqueen Collagen
Việt Nam
(Hai Bà Trưng, Hà
Nội)

1/2017

Thiết kế mặt bằng công nghệ, hệ
thống M&E

-

Ký kết

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Long Phụng
Khang

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

11/2016

(Thủ Đức, Hồ Chí
Minh)

Trang 10

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

Chủ đầu tư

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH MTV
sản xuất và thương
mại mỹ phẩm Đăng
Dương

Ký kết

- Tư vấn mặt bằng công nghệ, Tư vấn
quy hoạch tổng thể,
- Tổng khái toán đầu tư;

63.

- Thiết kế Xây dựng, Thiết kế các hạng
mục cơ điện M&E toàn Nhà máy,
- Giám sát thi công lắp đặt;
-

11/2015

(Bình Tân, Hồ Chí
Minh)

Đào tạo, Hướng dẫn soạn thảo và
Lập Hồ sơ đánh giá GMP ASEAN cho
Dự án "Sản xuất mỹ phẩm đạt tiêu
chuẩn ASEAN GMP”

- Tư vấn thiết kế cải tạo Xây dựng
- Tư vấn thiết kế Cơ điện M&E
64.

- Đào tạo, Hướng dẫn thực hành và
Hoàn thiện Hồ sơ ASEAN
GMP/GLP/GSP
- Tư vấn thiết kế

65.

66.

- Quản lý, Giám sát thi công dự án
- Đào tạo và Hướng dẫn thực hành,
Hồ sơ GMP
- Thiết kế Hệ thống M&E công trình
Nhà máy sản xuất Thực phẩm chức
năng và mỹ phẩm dùng ngoài Gia
Nguyễn (GMP-WHO)
- Tư vấn, thiết kế xây dựng, hệ thống
thiết bị M&E

67.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP.

Công ty cổ phần
Thavon

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

03/2015

(Đà Lạt)

Công ty TNHH EBC
Mỹ phẩm Giang Điền 11/2014
(Đồng Nai)
Công ty cổ phần tư
vấn thiết kế xây
dựng Sagen

06/2011

(Quận Phú Nhuận TP.HCM)

Đã hoàn
thành

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Công ty Mỹ Phẩm
Familiar
(Quận Bình Tân TP.HCM)

12/2012

Trang 11

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng
-

Tư vấn thiết kế mặt bằng công nghệ
cho xưởng sản xuất và khu kiểm
nghiệm, khu vực kho bảo quản.

Đã hoàn
thành

-

Tư vấn Đào tạo, soạn thảo hồ sơ, tài
liệu và hoàn thiện hồ sơ xin cấp
chứng nhận ASEAN GMP/GLP/GSP
do Cục Quản lý Dược Bộ Y Tế đánh
giá, cấp chứng nhận.

Đã hoàn
thành

68.

69.

-

70.

-

71.

72.
-

C

73.

Tiến độ

Tư vấn thiết kế mặt bằng công nghệ,
thiết kế cải tạo xây dựng các hạng
mục cơ điện
Đào tạo, hướng dẫn làm hồ sơ xin
cấp chứng nhận “Đủ điều kiện sản
xuất mỹ phẩm” cho xưởng sản xuất
Tư vấn quy hoạch tổng thể, thiết kế
mặt bằng công nghệ và khái toán
tổng mức đầu tư

Quy hoạch mặt bằng công nghệ
xưởng sản xuất (GMP), khu kiểm
nghiệm (GLP) và kho bảo quản (GSP)

Đã hoàn
thành

Chủ đầu tư

Ký kết

Công ty TNHH Pretty
Star (Quận 7, Hồ Chí 11/2015
Minh)

Cơ sở sản xuất Mỹ
phẩm Bodeta

3/2015

(Tân Bình, TP.HCM)

Công ty TNHH Đầu
tư và thương mại
Thái Hương

9/2016

(Hoàng Mai, Hà Nội)

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH MTV
Kosei Quốc tế

9/2016

(Yên Mỹ, Hưng Yên)

Công ty TNHH Life
Essence

Đã hoàn
thành

10/2016

(Q.1, TP.HCM)

Lập tổng khái toán đầu tư

Dự án Nhà máy sản xuất thuốc thú y- Thủy sản đạt chứng nhận WHO GMP
- Lập bản vẽ quy hoạch tổng thể khu
đất GĐ 1, Thiết kế MBCN khu SX
GMP, GLP, kho GSP và các hạng mục
phụ trợ

Đang
thực hiện

Công ty TNHH thuốc
thú Y HTP

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

10/2018

Trang 12

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

74.

- Tư vấn thiết kế theo WHO
GMP/GSP/GLP

Đã hoàn
thành

- Tư vấn thiết kế
- Quản lý, giám sát dự án
75.

- Tư vấn đào tạo, huấn luyện, hướng
dẫn hoàn thiện hồ sơ theo GMPWHO

Đang
thực hiện

Chủ đầu tư

Ký kết

Công ty TNHH Long
Hiệp

4/2018

(Khánh Hòa)
Công ty Cổ phần sản
xuất thương mại và
dịch vụ Anh Quốc

9/2017

(Gia Lâm, Hà Nội)

76.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO

Đã hoàn
thành

77.

- Tư vấn vận hành nhà máy sản xuất
thuốc thú y theo GMP-WHO

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH Nam
Dũng.
(Văn Lâm, Hưng
Yên)

Công ty CP Greenlab
Việt Nam

12/2013

12/2013

(Gia Lâm, Hà nội)

- Hỗ trợ công tác hoàn thiện thiết kế
M&E;
- Quản lý giám sát thi công M&E;
78.

- Hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ xin
đánh giá GMP dây chuyền thuốc
bột;

Công ty CP Hùng
Nguyên

Đã hoàn
thành

(huyện Mỹ Hào,
Hưng Yên)

- Đào tạo chuyên sâu QA, QC, Sản
xuất và Chuẩn bị hồ sơ tái đánh giá
GMP dây chuyền thuốc bột
79.

- Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi

Đã hoàn

09/2013

Công ty TNHH Thuốc 06/2013

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trang 13

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng
công xây dựng – lắp đặt thiết bị;

Tiến độ

Chủ đầu tư

thành

Thú Y Cần Thơ

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO.

Ký kết

(Quận Ninh Kiều Cần Thơ)

- Hỗ trợ công tác hoàn thiện thiết kế
M&E;
- Quản lý giám sát thi công M&E;
80.

- Hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ xin
đánh giá GMP dây chuyền thuốc
bột;

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH thuốc
thú y Á Châu
(Quận Cái Răng Cần Thơ)

- Đào tạo chuyên sâu QA, QC, Sản
xuất và Chuẩn bị hồ sơ tái đánh giá
GMP dây chuyền thuốc nước
- Tư vấn quy hoạch tổng thể, thiết kế
- lập dự toán xây dựng và hệ thống
M&E;
81.

- Quản lý dự án, giám sát thi công xây
dựng và lắp đặt thiết bị;

Đã hoàn
thành

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO
82.

- Tư vấn chuyển giao công thức sản
phẩm thuốc thú y thủy sản.
- Tư vấn hoàn thiện thiết kế phần
cứng (xây dựng-thiết bị);

83.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

Công ty Cổ phần
Dược Thú Y Cai Lậy
(huyện Cai Lậy -Tiền
Giang)

Công ty TNHH SanDo
(Quận 12– TP.HCM)
Công ty TNHH Kyoto
Biken Hà nội
Laboratories (Nhật
Bản)

04/2013

10/2012

05/2012

05/2012

(KCN Thăng Long IIHưng Yên)

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trang 14

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng
- Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi
công xây dựng – lắp đặt thiết bị;

84.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO.
- Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi
công xây dựng – lắp đặt thiết bị;

85.

86.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiên hồ sơ đánh giá
GMP-WHO
- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO

Tiến độ

Đã hoàn
thành

87.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO.

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

- Tư vấn thiết kế mặt bằng công nghệ
sản xuất và kiểm nghiệm;
88.

- Quản lý dự án, giám sát thi công lắp
đặt thiết bị công nghệ;
- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO

Công ty TNHH SX TM
thuốc thú y 1/5
(Quận Ninh KiềuCần Thơ)
Công ty TNHH UV
Việt Nam

Đã hoàn
thành

- Tư vấn mặt bằng công nghệ sản xuất
và kiểm nghiệm;
- Tư vấn quản lý, giám sát thi công xây
dựng và lắp đặt thiết bị

Chủ đầu tư

Đã hoàn
thành

(Quận Bình Tân TP.HCM)
Nhà máy thuốc thú y
Việt Thọ-Donavet
(huyện Trảng Bom Đồng Nai)
Công ty CP thú y
Xanh Việt Nam-Phú
Thái Group

Ký kết

06/2012

02/2012

02/2012

01/2012

(huyện Gia Lâm -Hà
Nội)

Công ty CP Hùng
Nguyên- Nhà máy
sản xuất dược thú y
GMP-WHO

06/2011

(Mỹ Hào- Hưng Yên)

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trang 15

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng
- Quản lý dự án, giám sát thi công lắp
đặt thiết bị công nghệ;

89.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO.
- Quản lý dự án, giám sát thi công lắp
đặt thiết bị công nghệ;

90.

D

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh giá
GMP-WHO

Tiến độ

Đã hoàn
thành

Chủ đầu tư
Công ty TNHH Á
Châu- Nhà máy sản
xuất dược thú y
GMP-WHO

06/2011

(Cái Răng- Cần Thơ)

Đã hoàn
thành

Công ty MarphavetNhà máy dược thú y
GMP-WHO

05/2011

(huyện Phổ Yên Thái Nguyên)

Dự án Nhà máy sản xuất Thiết bị Y tế theo nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP & ISO 13485

91.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành, hoàn thiện Hồ sơ xin đánh giá
GMP Nhà máy sản xuất thiết bị y tế
AMVI

92.

- Tư vấn lập dự án đầu tư Nhà máy
sản xuất thiết bị Y tế UHC theo tiêu
chuẩn GMP

Đã hoàn
thành

Công ty Cổ phần sản
xuất- kinh doanh
Dược & TBYT Việt
Mỹ (TP.HCM)

07/2013

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH MTV
United Healthcare
(TP.HCM)

06/2013

- Thiết kế quy hoạch tổng thể mặt
bằng
93.

Ký kết

- Thiết kế mặt bằng công nghệ xưởng
sản xuất, khu kiểm nghiệm, kho bảo
quản, khu phụ trợ…

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH
Bekamin

08/2016

(Hóc Môn, TP.HCM)

- Khái toán chi phí đầu tư
E

94.

Dự án Nhà máy sản xuất Bao bì đạt tiêu chuẩn GMP Bao bì dược phẩm
- Tư vấn Quy hoạch tổng thể xưởng
sản xuất, khu kiểm nghiệm và các
hạng mục phụ trợ đồng bộ bao bì
đạt tiêu chuẩn GMP;

Đã hoàn
thành

Công ty Cổ Phần Sản
xuất Nhựa Duy Tân. 11/2013

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

(TP.HCM)
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Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

Chủ đầu tư

Ký kết

Công ty TNHH XSTM Nhựa Hồng Hải
Đăng

05/2013

- Tư vấn thiết kế mặt bằng công nghệ
Xưởng sản xuất, khu kiểm nghiệm;
- Lập Khái toán chi phí đầu tư.
- Tư vấn thiết kế mặt bằng công nghệ
sản xuất, kiểm nghiệm
95.

- Thiết kế & lập dự toán hệ thống
M&E

Đã hoàn
thành

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng
và lắp đặt thiết bị nhà máy.

(Thị Xã Bình Minh –
Vĩnh Long)

- Thiết kế Mặt bằng công nghệ sản
xuất và khu kiểm nghiệm;
- Thiết kế và lập dự tóa M&E,
96.

- Quản lý dự án, giám sát thi công dự
án

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH Phúc
Đức
(Quận Cái Răng –
Cần Thơ)

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện Hồ sơ đánh giá
GMP bao bì.

97.

- Thiết kế mặt bằng công nghệ sản
xuất và kiểm nghiệm;
- Thiết kế và lập dự toán hệ thống
M&E.

Đã hoàn
thành

- Thiết kế Mặt bằng công nghệ sản
xuất và kiểm nghiệm
98.

- Thiết kế và lập dự toán hệ thống
M&E, lập dự toán đầu tư,
- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện Hồ sơ đánh giá
GMP bao bì.

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần
Thủy tinh Hưng Phú

05/2013

05/2013

(Quận 8 –TP.HCM)

Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
Trương Song Long
An

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

03/2013

(huyện Bến Lức Long An)

Trang 17

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng
- Thẩm định-hoàn hiện thiết kế và dự
toán M&E;

99.

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện Hồ sơ đánh giá
GMP bao bì.
- Tư vấn Thiết kế mặt bằng Công nghệ
sản xuất và kiểm nghiệm;

100. - Thiết kế và lập dự toán M&E.
- Tư vấn hoàn thiện Hồ sơ đánh giá
GMP bao bì.

Tiến độ

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

Chủ đầu tư

Ký kết

Công ty cổ phần Bao
bì và In Nông Nghiệp
APP
03/2013
(huyện Thanh Trì -Hà
Nội)
Tổng công ty LIKSIN
(Xí nghiệp Bao bì
Liksin)

02/2013

(huyện Đức Hòa –
Long An)

- Thiết kế mặt bằng công nghệ sản
xuất và kiểm nghiệm;
- Thiết kế - lập dự toán xây dựng và
hệ thống M&E;
101. - Quản lý, giám sát thi công xây dựng
và lắp đặt thiết bị M&E;

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH Sản
xuất và thương mại
nhựa Cường Phát

02/2013

(Quận Bình Tân –
TP.HCM)

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện Hồ sơ đánh giá
GMP bao bì.
- Thiết kế Mặt bằng công nghệ sản
xuất và kiểm nghiệm;
- Thiết kế, lập dự toán hệ thống M&E;
102.

- Quản lý dự án, giám sát thi công dự
án.

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH
Thương mại Gia Phát

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện Hồ sơ đánh giá
GMP bao bì.

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

(huyện Hóc Môn –
TP.HCM)

02/2013

Trang 18

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

Chủ đầu tư

Ký kết

Công ty Đông ÂuNhà máy sản xuất
bao bì dược phẩm

01/2013

- Tư vấn, thiết kế mặt bằng công nghệ
sản xuất và kiểm nghiệm;
- Thiết kế - lập dự toán xây dựng và
M&E
103. - Quản lý dự án – giám sát thi công
xây dựng và lắp đặt thiết bị;

Đã hoàn
thành

- Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện Hồ sơ đánh giá
GMP bao bì.
- Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi
công xây dựng – lắp đặt thiết bị;
104. - Tư vấn đào tạo, hướng dẫn thực
hành và hoàn thiện hồ sơ đánh GMP
bao bì.

- Tư vấn thiết kế, quy hoạch mặt bằng
105.
công nghệ và Lập Tổng dự toán chi
phí đầu tư

F

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

(huyện Quế Võ - Bắc
Ninh)

Công ty TNHH Bao bì
Tấn Thành
(Quận Tân Phú TP.HCM)

09/2012

Công ty TNHH Daiwa
Plastics Việt Nam
12/2015
(Quận 7, TP. HCM)

Dự án Nhà máy sản xuất Thực phẩm chức năng, Thực phẩm bổ sung
-

106.
-

Lập bản vẽ tổng thể và Bản vẽ thiết
kế Mặt bằng Công nghệ Xưởng sản
xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
(Sữa bột đóng lon, sữa bột dạng
viên)

Đang
thực hiện

Công ty cổ phần
cung ứng thực phẩm 10/2018
sạch Sài Gòn - SAGO

Lập Bản vẽ Thiết kế thi công và Lập
dự toán chi tiết cho công tác cải tạo

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trang 19

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

Tiến độ

Chủ đầu tư

Ký kết

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH ADC

5/2018

Xây dựng và toàn bộ các hạng mục
Cơ điện Khu vực GMP/GLP/GSP
-

Đào tạo, Hướng dẫn lập Hồ sơ xét
duyệt HS GMP

-

Phản biện, góp ý bản vẽ MBCN của
CĐT

107. -

108.

Lập yêu cầu thiết kế cải tạo xây
dựng

-

Thiết kế hệ thống cơ điện

-

Hoàn thiện mặt bằng công nghệ

-

Thiết kế cơ điện M&E

- Thiết kế mặt bằng tổng thể nhà
máy, quy hoạch mặt bằng công nghệ
109.
xưởng sản xuất, kho bảo quản

Đã hoàn
thành

Đã hoàn
thành

- Lập tổng khái toán chi phí đầu tư
- Tư vấn chuyển giao công thức sản
110.
phẩm sữa bột.

Công ty TNHH
NATUCON Singapore 10/2016
(Bình Dương)
Công ty TNHH TM
Màu Xanh
(Quận Hà Đông, Hà
Nội)

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH Quốc
tế Đại Hùng Tinh
(Q. 6, Hồ Chí Minh)

06/2012

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần
Thực phẩm dinh
dưỡng Nutifood
(Bình Dương)

10/2013

- Hiệu chỉnh bản vẽ thiết kế
- Đào tạo, Hướng dẫn thực hành GMP
111. - Hướng dẫn soạn thảo Hồ sơ, tài liệu
của Nhà máy, nhằm đạt được mục
tiêu đạt chứng nhận GMP- HACCP
- Tư vấn Công nghệ
- Thiết kế cải tạo Xây dựng và M&E
112. - Tư vấn lựa chọn Nhà thầu và Giám
sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết
bị

4/2016

Đã hoàn
thành

Công ty cổ phần sữa
Sức sống Việt Nam
VitaDairy

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

8/2014

(Hà Nội)

Trang 20

Công ty cổ phần GMPc Việt Nam
Tư vấn toàn diện Đầu tư- Xây dựng- Vận hành Nhà máy GMP
STT

Nội dung Hợp đồng

- Tư vấn hoàn thiện Hồ sơ thiết kế xây
dựng cho Dự án Nhà máy sản xuất
113.
thực phẩm chức năng, thực phẩm
bổ sung dinh dưỡng
- Tư vấn thiết kế cải tạo hệ thống xử
lý không khí theo tiêu chuẩn phòng
114.
sạch cho nhà máy sản xuất sữa

Tiến độ

Chủ đầu tư

Ký kết

Đã hoàn
thành

Công ty Cổ phần
Medibest
(Thanh Xuân, Hà
Nội)

05/2015

Đã hoàn
thành

Công ty TNHH Dinh
dưỡng thực phẩm
Eneright

07/2015

(Vĩnh Phúc)
Công ty cổ phần GMPc Việt Nam

Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!
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