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NHÀ TƯ VẤN TIÊN PHONG 
TƯ VẤN TOÀN DIỆN

 
TRỌN GÓI DỰ ÁN
NHÀ MÁY GMP 

THƯ NGỎ 
Kính gửi Quý Khách hàng - Đối tác!

Thay mặt Công ty cổ phần GMPc Việt Nam, xin trân trọng gửi lời chào và tri ân tới 
Quý khách hàng, Đối tác!

Tự hào là Nhà tư vấn tiên phong - tư vấn toàn diện, trọn gói dự án đầu tư xây 
dựng Nhà máy tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP, chúng tôi đã không 
ngừng học hỏi, đổi mới, để sáng tạo nên các giá trị hữu ích, góp phần làm thay đổi 
quan niệm về áp dụng GMP tại Việt Nam.

Hội tụ những Nhà quản lý, chuyên gia GMP cùng với Đội ngũ Dược sỹ, Kỹ sư, Cử 
nhân Hóa sinh,....nhiều kinh nghiệm thực hành GMP tại các Nhà máy quy mô lớn 
trong và ngoài nước, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực, tự hoàn thiện theo tôn 
chỉ: Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn!

Trải qua 11 năm hình thành và phát triển, với 2 văn phòng tại Hà Nội và HCM, 
GMPc đã nhận được sự tin tưởng và hợp tác của hơn 200 Công trình Nhà máy sản 
xuất đạt chứng nhận GMP/GPs, chiếm hơn 80% tổng số các dự án được đầu tư 
trong giai đoạn 2011-2022 trên toàn quốc.

Đáp lại sự tin tưởng đó, Chúng tôi cam kết, sẽ luôn nỗ lực hết mình, sáng tạo và 
cống hiến những Giải pháp tư vấn Đơn giản hóa – Tối ưu chi phí – Đảm bảo đạt 
chứng nhận trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu và chiến lược khác biệt của từng khách 
hàng. 

Chúng tôi mong đợi có cơ hội được đóng góp kinh nghiệm và hiểu biết của mình 
trong Dự án của Quý vị.

Xin chúc Quý khách hàng và Đối tác lời chúc Sức khỏe & Thành công!

ĐẢM BẢO ĐẠT
CHỨNG NHẬN
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Trân trọng,
Sáng lập - Chủ tịch HĐQT

 

ĐÀO XUÂN HƯỞNG
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Luôn là Nhà tư vấn số 1 Việt Nam và 
nằm trong TOP 3 ASEAN trong lĩnh vực 
Tư vấn toàn diện, trọn gói Dự án đầu tư 
Xây dựng Nhà máy tuân thủ các 
nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP sản xuất 
Dược, Mỹ phẩm, Thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe và Thuốc Thú y, Thủy sản. 

Cung cấp Giải pháp tư vấn toàn 
diện, trọn gói, giúp Chủ đầu tư chỉ 
cần duy nhất một Nhà tư vấn để 
hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng 
Nhà máy GMP đạt các tiêu chí: Đơn 
giản hóa – Tối ưu chi phí – Đảm 

bảo đạt chứng nhận!

Từng trải qua các vị trí Tổng Giám đốc, Trưởng 
Ban QLDA, Trưởng các phòng ban chuyên môn 
trong nhà máy GMP, đội ngũ tư vấn của GMPc hội 
tụ đầy đủ các nhân sự có chuyên môn cao, kiến 
thức và kinh nghiệm thực tiễn triển khai GMP. 
Chúng tôi tự tin đủ năng lực và kinh nghiệm đáp 

ứng hơn cả mong đợi của Chủ đầu tư.

Để đạt chứng nhận GMP cần sự phối hợp đồng bộ 
giữa hệ thống Cơ sở vật chất, thiết bị với Hệ thống 
Nhân sự, Đào tạo, Hồ sơ tài liệu, ... Giải pháp tư vấn 
toàn diện, trọn gói thực hiện bởi một Nhà tư vấn có 
đủ năng lực, kinh nghiệm, song hành đến đích là 
Giải pháp thực sự cần thiết, hữu ích, mang lại hiệu 

quả cao cho Chủ đầu tư.

Quy trình thực hiện chuyên nghiệp, GMPc luôn 
cung cấp một bản Đề xuất hợp tác, trình bày đầy đủ 
các bước thực hiện cần thiết phù hợp với nhu cầu 
của Chủ đầu tư trước khi đề xuất hợp đồng. Chi phí 
và kết quả từng bước được định lượng cụ thể, chi 
tiết, rõ ràng giúp Chủ đầu tư dễ dàng đưa ra quyết 

định đúng ngay từ đầu.

Giải pháp tư vấn hoàn hảo Năng lực đội ngũ tư vấn Sự chuyên nghiệp 

THÔNG ĐIỆP
THƯƠNG HIỆU

SỨ MỆNH

SỰ
KHÁC BIỆT 

TẦM NHÌN
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• Các doanh nghiệp đầu ngành đều chọn
• Tất cả các Chủ đầu tư đều hài lòng
• Cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao

• Một Nhà tư vấn Hiểu GMP - Hiểu điều Bạn muốn!
• Một Kế hoạch thực thi bao quát, đầy đủ đảm bảo
giúp Chủ đầu tư lường trước mọi vấn đề trước khi triển khai
• Một đầu mối duy nhất giải quyết toàn diện mọi vấn đề của dự án

• Sự phù hợp với yêu cầu của GMP
• Đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý
• Tối ưu về chi phí đầu tư, vận hành
• Tiến độ được kiểm soát
• Đảm bảo đạt chứng nhận

UY TÍN
ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

MỘT ĐẦU MỐI
CHO MỌI VẤN ĐỀ

CHỊU TRÁCH NHIỆM
ĐẾN CÙNG

VÌ SAO
CHỌN
GMPC

?
170 +
dự án

80% +
thị phần

100%
thành công

dự án

Stamp

Stamp



TINH HOA NHÂN SỰ 
NGƯỜI SÁNG LẬP CÔNG TY

Ông Đào Xuân Hưởng là người sáng lập Công ty cổ phần GMPc Việt 
Nam, đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc 
GMPc kể từ năm 2011. Trong vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Hưởng chịu 
trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược, hỗ trợ Ban 
Điều hành với mục tiêu duy trì vị thế số 1 của GMPc trong lĩnh vực tư 
vấn toàn diện về GMP tại Việt Nam và vươn ra thị trường Đông Nam Á.

Trước đó, ông Hưởng từng giữ nhiều chức vụ cấp cao tại các công ty, tập 
đoàn đầu ngành như: 

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần liên doanh LiLi of France
Tổng Giám đốc Công ty VIT – High tech (Cộng hòa liên bang Nga)
Quản lí dự án Công ty VKX – Một liên doanh của tập đoàn LGE với 
Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

ÔNG ĐÀO XUÂN HƯỞNG
Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc GMPc

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

Kỹ sư NGUYỄN THẾ GIANG
Giám đốc dự án (HN)

Kinh nghiệm lĩnh vực GMP: 9 năm

Kỹ sư NGUYỄN TRƯỜNG LUÂN
Phụ trách kỹ thuật (HCM)

Kinh nghiệm lĩnh vực GMP: 9 năm 

Dược sỹ TRỊNH MINH THẮNG
Phụ trách quy chế GMP (HCM)

Kinh nghiệm lĩnh vực GMP: 11 năm
 

Dược sỹ LÊ THU HIỀN
Phụ trách quy chế (HN)

Kinh nghiệm lĩnh vực GMP: 7 năm 
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NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ 

Với đội ngũ nhân sự tư vấn đã từng đảm nhiệm các vị trí Tổng Giám đốc, Trưởng 
Ban QLDA, Trưởng các phòng ban chuyên môn trong nhà máy GMP, GMPc tự hào 
là nơi tụ hội của những nhân sự tài năng, sáng tạo và đầy tâm huyết. Chúng tôi tự 

tin đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng hơn cả mong đợi của Chủ đầu tư.
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DỊCH VỤ TƯ VẤN
Dịch vụ tư vấn toàn diện, từ giai đoạn ý tưởng 
đến khi hoàn thành và nhận chứng nhận GMP, 
phù hợp với mọi Nhà máy vận hành tuân thủ 
các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP trong các 
ngành sản xuất Dược, Mỹ phẩm, Thực phẩm 
BVSK, Thuốc Thú y thủy sản.

LẬP BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BÁO CÁO DỰ ÁN KHẢ THI 

Đây là nhiệm vụ, bước triển khai quan trọng đầu tiên đối với một Dự án cải 
tạo hoặc Đầu tư xây dựng mới một nhà máy GMP. Dịch vụ sẽ giúp: Hệ thống 
hóa nhu cầu, yêu cầu của Dự án; Lập kế hoạch thực thi tổng thể, phân tích 
các vấn đề chính yếu về Công nghệ, Quy trình sản xuất; Thực hiện Quy hoạch 
mặt bằng; Tổng Khái toán chi phí đầu tư, Phân tích và xem xét tính hiệu quả, 
khả thi của Dự án,....

TƯ VẤN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ
THIẾT BỊ SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM

Cùng một dạng sản phẩm, có nhiều công nghệ/quy trình sản xuất khác nhau; 
Cùng một chức năng hoạt động, có nhiều thiết bị/nhà cung cấp khác nhau. Với 
kinh nghiệm thực tiễn, sự hiểu biết về sản xuất, công nghệ, thiết bị và thị trường 
nhà cung cấp trong ngành (Thiết bị sản xuất, Thiết bị kiểm nghiệm, Thiết bị - Hệ 
thống phụ trợ sản xuất,...) GMPc luôn đưa ra các giải pháp tối ưu và cung cấp đủ 
thông tin cần thiết giúp Chủ đầu tư lựa chọn được Công nghệ, Thiết bị, Nhà cung 
cấp phù hợp nhất cho Dự án. 

G01 G02
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THIẾT KẾ BẢN VẼ KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY DỰNG
VÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT M&E

Cơ sở hạ tầng và hệ thống M&E phải được thiết kế tối ưu theo yêu cầu cụ thể 
của công nghệ, quy trình sản xuất và phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chuẩn 
GMP. Bản thiết kế Xây dựng và M&E nhà máy của GMPc thấu hiểu Sản phẩm, 
Quy trình - công nghệ sản xuất, phù hợp với yêu cầu của GMP và Nhu cầu của 
Khách hàng

QUẢN LÝ DỰ ÁN
GIÁM SÁT THI CÔNG

Dịch vụ Quản lý- Giám sát thi công xây dựng và Lắp đặt thiết bị công nghệ 
Nhà máy GMP của GMPc không chỉ đảm bảo Chất lượng, Tiến độ, Chi phí, An 
toàn thi công mà song song thực hiện các hồ sơ DQ, IQ, OQ, PQ trên cơ sở 
hiểu rõ mục đích sử dụng, các yêu cầu đối với Nhà xưởng, Thiết bị phụ trợ 
theo các yêu cầu của GMP 

CGMP
ASEAN

HS
GMP

WHO
GMP

 GSP

GLP

GDP

G03 G04
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ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH GMP/GLP/GSP

Dịch vụ Sáng tạo, Chuyên nghiệp, đặc biệt hiệu quả, chú trọng hướng dẫn 
thực hành kết hợp với Đào tạo lý thuyết (Training on job). Được huấn luyện 
bởi đội ngũ chuyên gia của GMPc, đội ngũ Nhân sự của Nhà máy sẽ tự tin 
trả lời, bảo vệ trước Đoàn kiểm tra, đánh giá GMP, đồng thời nắm vững 
kiến thức, kỹ năng thực hành GMP/GLP/GSP, làm chủ quá trình vận hành 
Nhà máy.

LẬP HỒ SƠ XIN ĐÁNH GIÁ GMP

Trực tiếp Hướng dẫn soạn thảo, Hoàn thiện đầy đủ các Hồ sơ đánh giá GMP theo 
yêu cầu của Cơ quan quản lý đúng ngay từ lần đầu. 
Hợp tác với GMPc, Hồ sơ đánh giá/tái đánh giá GMP của Nhà máy sẽ đảm bảo: 
- Có được sự thiện cảm từ Cơ quan quản lý khi tiếp nhận, đánh giá 
- Tiết kiệm thời gian vì Hồ sơ đáp ứng ngay từ đầu
- Làm chủ nội dung cần chuẩn bị và trình bày, giới thiệu, bảo vệ trước Đoàn đánh giá
- Tự tin khi trình bày với Bản báo cáo chuẩn mực, rõ ràng, dể hiễu...

G05 G06
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CÁC DỊCH VỤ
SAU CHỨNG NHẬN GMP
Không chỉ đồng hành cùng Khách hàng đến khi Nhà máy đạt 
chứng nhận GMP, GMPc Việt Nam tiếp tục hợp tác để hỗ trợ 
vận hành các dự án đạt hiệu quả nhất.

Các dịch vụ được yêu thích:

Đăng ký và 
công bố sản phẩm

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống
cơ điện toàn nhà máy 

Tối ưu hóa công thức sản phẩm
và quy trình sản xuất 

Hợp tác chuyển giao công thức
và quy trình sản xuất



DỰ ÁN TIÊU BIỂU
1. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM 
Dược phẩm - Tân dược 

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

756 tỷ đồng
  
KCN Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Quản lý dự án xây dựng nhà máy dược phẩm DHG 

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DƯỢC HẬU GIANG (WHO GMP) 

01

Chủ đầu tư

Quy mô đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Chủ đầu tư

Quy mô đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Công Ty TNHH Nippon Chemiphar Việt Nam

50 triệu USD
  
Đại Lộ Độc Lập, An Phú, Dĩ An, Bình Dương
 
Thiết kế cơ điện M&E
Dịch vụ hồ sơ GMP 

NHÀ MÁY DƯỢC NIPPON CHEMIPHAR (JAPAN GMP)

02
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Dược phẩm – Đông dược

Công ty CP dược phẩm trung ương Mediplantex

850 tỷ đồng
 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội
 
Lập báo cáo đề xuất đầu tư

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI

200 tỷ đồng
 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội
 
Thiết kế hệ thống cơ điện M&E
Đào tạo - Hồ sơ WHO GMP

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO
CVI PHARMA (WHO GMP) 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT 
DƯỢC PHẨM MEDIPLANTEX (EU GMP) 

Chủ đầu tư

Quy mô đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Chủ đầu tư

Quy mô đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

01 02
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 2. LĨNH VỰC THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

14  |  Hiểu GMP - Hiểu điều bạn muốn! 

Công ty TNHH ADC

Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ

Thiết kế hệ thống cơ điện M&E
Đào tạo - Lập hồ sơ HS GMP

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TP BVSK ADC ( HS GMP)

01

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Công ty TNHH Dược phẩm AMEPRO
  
Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên
 
Thiết kế - thi công nhà máy 
Đào tạo - Lập hồ sơ HS GMP 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TP BVSK AMEPRO (HS GMP) 

02
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM
THÁI HƯƠNG (CGMP ASEAN) 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM
TOP WHITE ( CGMP ASEAN) 

NHÀ MÁY SẢN  XUẤT MỸ PHẨM
ĐĂNG DƯƠNG (CGMP ASEAN)

01 02 03

Chủ đầu tư

Quy mô đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Công ty TNHH ĐT và TM Thái Hương

150 tỷ
  
Chương Mỹ, Hà Nội
 
Thiết kế, Giám sát thi công Xây dựng
Tổng thầu thi công M&E
Đào tạo - Lập hồ sơ CGMP

Công ty TNHH Happy Secret

Phường Tân Phong, quận 7, TP HCM

2 triệu USD 
 
Thiết kế bản vẽ thi công 
Thi công lắp đặt các hạng mục M&E 

3. LĨNH VỰC MỸ PHẨM

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Quy mô đầu tư

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Quy mô đầu tư

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Công ty TNHH MTV SX và TM mỹ phẩm Đăng Dương

KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

120 tỷ
  
Thiết kế, Giám sát thi công Cơ điện,
Đào tao – Lập hồ sơ CGMP



4. LĨNH VỰC THUỐC THÚ Ý THỦY SẢN 
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Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam (GreenVet)

KCN Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lập Báo cáo dự án đầu tư & Thiết kế  
Quản lý dự án, Đào tạo và Hồ sơ GMP

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GREENVET (WHO GMP) 

01

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy (Mekovet)
  
Khu 5, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
 
Thiết kế, Quản lí giám sát thi công
Đào tạo - Lập hồ sơ GMP 

NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y CAI LẬY - MEKOVET (WHO GMP) 

02
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5. KHO BẢO QUẢN TIÊU CHUẨN GSP

Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương Codupha

Khu CN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP HCM

Tổng thầu thiết kế - thi công
Đào tạo và xin chứng nhận GSP 

KHO BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM CODUPHA (GSP)

01

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Dịch vụ tư vấn, thực hiện

Công ty Cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội – Hapharco
  
KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú , TP.HCM
 
Tổng thầu thiết kế - thi công 
Đào tạo - Lập hồ sơ GSP 

KHO BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM HAPHARCO (GSP) 

02



KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Với đội ngũ nhân sự tâm huyết, có năng lực, kinh nghiệm dày 
dặn triển khai áp dụng GMP vào thực tiễn cho các ngành tại 
Việt Nam, GMPc đã được hơn 80% các chủ đầu tư dự án Nhà 
máy GMP từ năm 2011- nay đã lựa chọn là Nhà tư vấn. Chúng 
tôi trân trọng sự tín nhiệm của Quý đối tác, khách hàng, và cam 
kết luôn không ngừng hoàn thiện, sáng tạo và cung cấp Dịch vụ 
thực sự hữu ích, song hành cùng Khách hàng đi tới thành công!
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TRỤ SỞ CHÍNH
Blue Office - Số 4 - BT1  - phố Bùi Xuân Phái, 

P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243.787.2242 

CHI NHÁNH HCM
Lầu 2, 156/1/1, Cộng Hòa, Phường 12, 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283.811.7383 

Hotline: 0982.866.668
Email: contact@gmp.com.vn 
Website: www.gmp.com.vn  


