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THƯ NGỎ

Kính thưa Quý Khách hàng!

Công ty cổ phần GMP Groups xin trân trọng gửi lời 

chào  tới Quý khách hàng!

Được thành lập từ năm 2019, Công ty Cổ phần GMP 

Groups là tâm huyết của những cổ đông nhiều năm 

hoạt động trong ngành Dược với chung khát vọng 

mang đến một mô hình giải pháp toàn diện và tối ưu 

nhất. 

Trải qua nhiều khó khăn, bằng �nh thần trách nhiệm 

và sự nỗ lực không mệt mỏi đối với từng dự án, GMP 

Groups đã hiện thực hóa mục �êu, từng bước tự 

khẳng định vị thế của một thương hiệu uy �n, chất 

lượng hàng đầu trong lĩnh vực phòng sạch đạt chuẩn 

GMP, GLP, GSP và ISO  

Với phương châm “Tối đa hóa giá trị và lợi ích cho 

khách hàng”, GMP Groups cam kết không ngừng cập 

nhật các yêu cầu về GMP, GLP, GSP và ISO nâng cao 

năng lực, đào tạo đội ngũ nhằm mang đến những giải 

pháp giá trị với hiệu quả vượt trội, xứng đáng với 

niềm �n mà Quý khách hàng dành cho chúng tôi.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe, thành công và 

hạnh phúc!

GMP GROUPS: TRAO GIÁ TRỊ, NHẬN NIỀM TIN!

Trân trọng, Chúng tôi ở đây, bạn sẽ ổn!
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Nguyễn Tuấn Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG



Tên công ty:   CÔNG TY CỔ PHẦN  GMP GROUPS

Tên viết tắt: GMP GROUPS JOINT STOCK COMPANY;

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh                    Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô LK20.8, KĐT Ecoriver Hải Dương, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Email: info@gmpgroups.com.vn

Website: www.gmpgroups.com.vn

     + Ngày thành lập: 18/09/2019

     + Giấy phép kinh doanh số:  0801297521  (do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải 

Dương cấp ngày 18/09/2019) 

CÔNG TY CỔ PHẦN GMP GROUPS chuyên tư vấn thiết kế, thi công phòng sạch trong lĩnh vực dược phẩm, thực 

phẩm, mỹ phẩm, điện tử và y tế; cung cấp vật tư thiết bị phòng sạch; tư vấn hệ thống chất lượng GMP, GLP, 

GSP và ISO; hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị; đánh giá và thẩm định phòng sạch đạt chuẩn GMP; tư vấn và công 

bố cơ sở đủ điều kiện trang thiết bị y tế; vận hành hệ thống chất lượng nhà máy GMP.

Chúng tôi cung cấp một giải pháp tổng thể cho công nghệ phòng sạch đạt chuẩn GMP, phòng thí nghiệm đạt 

chuẩn GLP, kho đạt chuẩn GSP với chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất.

THÔNG TIN CHUNG
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Bất cứ khách hàng nào muốn có một 

giải pháp tổng thể trong công nghệ 

phòng sạch, GMP GROUPS luôn là 

một hình tượng đẹp hiện hữu trong 

tâm trí !

Cung cấp một giải pháp tổng thể cho

lĩnh vực phòng sạch dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm..,đạt �êu chuẩn 

GMP với chất lượng tốt nhất và giá 

thành hợp lý nhất.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI

THU NHẬP
XỨNG ĐÁNG

THỎA TRÍ
SÁNG TẠO

TINH THẦN
ĐỒNG ĐỘI

TINH TÚ 
GHI DANH

TRƯỜNG TỒN
PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHỆ
ĐẢM BẢO

CHI PHÍ
HỢP LÝ

CHĂM SÓC
TẬN TÌNH

CHUYỂN GIAO
TRỌN VẸN

CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÂN VIÊNCHO KHÁCH HÀNG

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN
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01
GIẢI PHÁP 

TỔNG THỂ VÀ 

TOÀN DIỆN

GMP Groups cung cấp mô hình giải pháp đồng bộ từ 
tư vấn, thiết kế, thi công đến hướng dẫn, đào tạo 
GMP. Chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ về tất cả các 
khâu của dự án, giúp chủ đầu tư dễ dàng giám sát dự 
án, không cần �m kiếm những đơn vị riêng lẻ. 

02
CHUYÊN GIA 
VỀ LĨNH VỰC 

GMP, GLP, 
GSP 

Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi là những dược sỹ, 
kỹ sư có kiến thức và kinh nghiệm thực chiến, từng nắm 
giữ các vị trí chủ chốt trong nhà máy GMP. Vì vậy, chúng 
tôi tự �n có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực 
�ễn để phục vụ những yêu cầu phức tạp nhất của khách 
hàng.

03
CAM KẾT VỀ 

CHẤT LƯỢNG 

HIỆU QUẢ

Với phương châm “Tối đa hóa giá trị và lợi ích cho khách 
hàng”, chúng tôi dùng chất lượng và hiệu quả của dịch vụ 
để chứng minh thương hiệu. GMP Groups cam kết đảm 
bảo dự án được cấp chứng nhận đạt chuẩn và nhà máy đủ 
điều kiện hoạt động cho đến sự vận hành đồng bộ  hiệu 
quả và bền vững của hệ thống về lâu dài. 

04
TỐI ƯU HÓA 

THỜI GIAN 

VÀ CHI PHÍ

Chúng tôi cam kết hoàn thành dự án đúng �ến  độ mà 
không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Đồng thời, 
nhờ sự đồng bộ và trọn gói của mô hình giải pháp, GMP 
Groups chắc chắn là một lựa chọn tối ưu về chi phí so 
với các đơn vị cùng lĩnh vực. 

05
Không chỉ là đối tác, GMP Groups còn là người bạn đồng 
hành của chủ đầu tư sau khi dự án được bàn giao. Chúng 
tôi thực hiện sát sao việc kiểm tra công trình sau giai đoạn 
thi công, bảo hành và bảo trì công trình bằng trách nhiệm, 
hỗ trợ  tư vấn và hướng dẫn ngay cả khi hết thời gian bảo 
hành, từ đó tạo dựng niềm �n bền vững nơi khách hàng.

LUÔN ĐỒNG 

HÀNH CÙNG 

DỰ ÁN           

VÌ SAO
CHỌN GMP GROUPS ?
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PHÒNG QUẢN LÝ NỘI BỘ
 Ông: Nguyễn Đình Hiếu

Trình Độ:  Cử nhân kinh tế đầu tư
Kinh nghiệm: 9 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

PHÒNG TƯ VẤN QLCL GPs & ISO
Ông: Nguyễn Ngọc Giang

Trình Độ:  Kỹ sư công nghệ hóa lý
Kinh nghiệm: 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn 
hệ thống quản lý chất lượng GMP, GLP, GSP & ISO, đánh giá 
sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng và sản phẩm 
hàng hóa dịch vụ.

PHÒNG KỸ THUẬT TRIỂN KHAI
           Ông: Nguyễn Tất Thắng

Trình Độ:  Kỹ sư chế tạo máy
Kinh nghiệm: hơn 11 năm trong lĩnh vực tư vấn 
thiết kế và thi công xây lắp

PHÒNG KỸ THUẬT DỰ ÁN
   Ông: Trịnh Duy Nghiêm

Trình Độ:  Kỹ sư hệ thống điện công nghiệp
Kinh nghiệm: hơn 12 năm kinh nghiệm Quản lý dự án, thiết
kế, thi công hệ thống ME,quản lý bảo trì, bảo dưỡng hệ 
thống máy móc thiết bị

PHÒNG KINH DOANH
 Ông: Nguyễn Tuấn Anh

Trình Độ:  Kỹ sư hóa dược & cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm:  15 năm trong lĩnh vực dược phẩm,
quản lý dự án, tư vấn, xây dựng các nhà máy 
dược đạt �êu chuẩn GMP

CÔNG TY CỔ PHẦN GMP GROUPS
CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
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         Ông: Trịnh Duy Nghiêm
Trình độ: Kỹ sư hệ thống điện công nghiệp
Kinh nghiệm: hơn 12 năm kinh nghiệm Quản lý dự án, thiết kế, thi công hệ thống ME, quản lý bảo trì, 
bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị.

1

          Ông: Nguyễn Tất Thắng
Trình độ: Kỹ sư chế tạo máy  
Kinh nghiệm: hơn 11 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công xây lắp.

2

            Ông: Nguyễn Trung Hiếu
Trình độ: Kỹ sư tự động hóa công nghiệp
Kinh nhiệm: Hơn 4 năm quản lý, giám sát dự án phòng sạch, hệ thống HVAC, hệ thống ME.

3

            Ông: Nguyễn Xuân Doanh
Trình độ: Kỹ sư công nghệ điều khiển và tự động hoá
Kinh nghiệm: 4 năm quản lý các hệ thống sản xuất tự động hoá và thiết kế hệ thống HVAC. 

4

             Ông: Nguyễn Huy Huỳnh
Trình độ: Kỹ sư nhiệt lạnh
Kinh nhiệm: 11 năm  thiết kế và thi công hệ thống điều hoà không khí và thông gió.

5

            Ông: Đàm Quốc Phong
Trình độ: Kỹ sư chế tạo máy  
Kinh nghiệm: 8 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và kỹ thuật sản xuất.

6

              Bà: Nguyễn Phúc Hậu

Trình độ: Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: Hơn 2 năm kinh nghiệm thiết kế nội ngoại thất nhà ở dân dụng và nhà công nghiệp.

7

              Ông: Đào Ngọc Thành

Trình độ: Kỹ sư cơ khí 

Kinh nghiệm: Hơn 2 năm trong lĩnh vực quản lý sản xuất thiết bị cơ khí.

8

              Ông: Đào Cửu Long

Trình độ: Kỹ sư tự động hóa 

Kinh nghiệm: 8 năm trong lĩnh vực kiểm tra và vận

hành thiết bị tự động hóa.

9

GIỚI THIỆU 
VỀ ĐỘI NGŨ TƯ VẤN THIẾT KẾ & THI CÔNG 
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         Ông: Nguyễn Ngọc Giang

Trình độ:  Kỹ sư công nghệ hóa lý

Kinh nghiệm: 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hệ thống quản lý chất lượng GMP, GLP, 
GSP & ISO, đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng và sản phẩm hàng hóa dịch vụ. 
GMP-WHO và GMP - HS.

1

         Ông: Đỗ Minh Hậu 
Trình độ: Dược sĩ đại học

Kinh nghiệm: Hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty dược phẩm theo �êu chuẩn GMP-EU, GMP-WHO và 
GMP-HS, GLP, GSP.

2

            Bà: Nguyễn Thị Hảo

Trình độ: Kỹ sư hóa dược (Đã đảm nhiệm trưởng phòng kiểm tra chất lượng đạt �êu chuẩn GLP 10 năm)

Kinh nghiệm: 15 năm kinh nghiệm trong quản lý phòng thí nghiệm đạt �êu chuẩn GLP cho nhà máy sản xuất 
thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt �êu chuẩn GMP-WHO và GMP- HS. 

3

           Bà: Nguyễn Thị Phượng

Trình độ: Dược sĩ đại học ( Đã đảm nhiệm trưởng phòng QA 8 năm)

Kinh nghiệm : 14 năm kinh nghiệm trong sản xuất và đảm bảo chất lượng trong nhà máy sản xuất thuốc, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe đạt �êu chuẩn GMP-WHO và GMP- HS, GLP, GSP (XNK). Phụ trách chuyên môn công ty 
phân phối đạt GDP.

4

           Bà: Nguyễn Thị Nhung

Trình độ: Kỹ sư quản lý chất lượng (Đã đảm nhiệm trưởng bộ phận vi sinh 2 năm)

Kinh nghiệm: Hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty dược phẩm theo �êu chuẩn GMP-WHO và GMP-HS.

5

            Bà: Đỗ Thị Hồng Quyên

Trình độ: Cử nhân hóa dược.

Kinh nghiệm: Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty dược phẩm theo �êu chuẩn GMP-EU, GMP-WHO và 
GMP-HS.

6

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI NGŨ 
TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GMP, GLP, GSP và ISO
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Được đào tạo và tuyển chọn kỹ lưỡng, đội ngũ thi công của GMP Groups là những công nhân kỹ thuật lành 
nghề, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công HVAC, Panel, cơ điện phòng sạch đạt chuẩn GMP, với 
phong cách làm việc chuyên nghiệp, khả năng nắm bắt nhanh công nghệ hiện đại, �nh thần trách nhiệm và 
tận tâm với khách hàng.

GIỚI THIỆU
VỀ ĐỘI NGŨ THI CÔNG
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QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG

Tiếp nhận
thông �n, yêu cầu của 

chủ đầu tư 

01

Khảo sát thực  địa 
và tư vấn sơ bộ 02

Quy hoạch, thiết kế cơ 
sở dự án

03

 Thiết kế kỹ thuật,
mô hình hóa 3D toàn bộ 

công trình

04
Thống nhất phương án và 

tối ưu bản vẽ 
05

 Triển khai thi
công theo hồ sơ thiết kế shopdrawing 

đã được phê duyệt

06

  Đào tạo, nghiệm thu, 
 bàn giao công trình

07   Bảo hành, bảo trì
 công trình08
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GMP GROUPS: Trao giá trị, nhận niềm tin !

01 TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG
PHÒNG SẠCH ĐẠT CHUẨN GMP

02TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG GMP & ISO

03 HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH
THIẾT BỊ

04ĐÁNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH
PHÒNG SẠCH ĐẠT CHUẨN GMP

05 TƯ VẤN & CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

06TƯ VẤN CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ
VÀ ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

DỊCH VỤ CỦA GMP GROUPS
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PHẦN 2: DỊCH VỤ CỐT LÕI



Đầy đủ trình tự các bước từ khảo sát thực địa, ra thiết kế cơ sở, sau đó là thiết kế kỹ thuật và 
cuối cùng là bản vẽ Shopdrawing triển khai thi công thực tế1
Hồ sơ thiết kế đầy đủ các hạng mục và thông �n rõ ràng2
Thời gian thiết kế đảm bảo theo �ến độ chủ đầu tư3
Tư vấn hỗ trợ (không �nh phí) cho chủ đầu tư lựa chọn thiết bị sản xuất, thiết bị kiểm nghiệm, 
thiết bị kho phù hợp với nhu cầu, ngân sách đầu tư sao cho hiệu quả sử dụng cao nhất 4
Tư vấn hỗ trợ (không �nh phí) cho chủ đầu tư lựa chọn vật tư, thiết bị phù hợp cho việc xây dựng 
phòng sạch đảm bảo �êu chuẩn GMP nhưng suất đầu tư là thấp nhất5
Mô hình hóa 3D công trình cho chủ đầu tư xem trước được mô hình nhà máy trước khi xây dựng6

Mô hình 
thiết kế 3D

MẶT BẰNG CÔNG NGHỆ - HỆ THỐNG HVAC

PHÒNG SẠCH
ĐẠT TIÊU
CHUẨN 
GMP/ISO

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ PHÒNG SẠCH
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Thi công chính xác, �ết kiệm vật tư cho chủ đầu tư

Thi công an toàn, đảm bảo �ến độ, chất lượng và vệ sinh môi trường

Chủ động cập nhật �ến độ và báo cáo cho chủ đầu tư 

Hồ sơ hoàn công đầy đủ, chính xác và rõ ràng

Hồ sơ kỹ thuật thẩm định đầy đủ phục vụ thẩm định GMP

Tư vấn, hướng dẫn cho bộ phận cơ điện làm các tài liệu thẩm định

Chăm sóc và bảo dưỡng định kỳ

Đào tạo, hướng dẫn vận hành và chuyển giao hệ thống

Phản hồi và phối hợp với chủ đầu tư điều chỉnh những điểm chưa 
hợp lý  của thiết kế để dự án hiệu quả hơn

THI CÔNG PHÒNG SẠCH 
ĐẠT CHUẨN GMP & ISO
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Xây dựng đầy đủ hệ thống phần mềm, các 
danh mục hồ sơ tài liệu thiết yếu ở các bộ 
phận phù hợp �êu chuẩn GMP, GLP, GSP  và ISO

01

Hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo các bộ phận 
chuyên môn của khách hàng hiểu và vận hành 
các quy trình quan trọng trong hệ thống quản 
lý chất lượng.  

02 

Hướng dẫn đánh giá, hệ thống máy móc thiết bị,
hệ thống phụ trợ, nhà xưởng ,kho, qui trình sản xuất03

Hướng dẫn hỗ trợ thanh tra nội bộ để hoàn 
thành hệ thống quản lý chất lượng trước
khi thẩm định.

04

Hỗ trợ làm báo cáo khắc phục với khách hàng
sau khi thẩm định05

Cập nhật những quy định mới  trong ngành06

TƯ VẤN HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
 GMP, GLP, GSP VÀ ISO 
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Đưa ra kết quả chính xác nhằm giúp khách hàng đánh 
giá và sử dụng thiết bị phù hợp 

Thiết bị đo chính xác và còn hiệu chuẩn

Quy trình và hồ sơ được chuẩn hóa

Con người được đào tạo bài bản và có chứng chỉ 

Tư vấn cho khách hàng cách thức sử dụng thiết bị phù 
hợp nhất

Thời gian nhanh và thuận �ện cho khách hàng

Hồ sơ và tem kiểm định có giá trị pháp lý

01

02

03
04

05

06

07

HIỆU CHUẨN VÀ 
KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ
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Đề cương và báo cáo đánh giá thiết kế (DQ)01

Đề cương và báo cáo đánh giá lắp đặt (IQ)02

Đề cương và báo cáo đánh giá vận hành (OQ)03

Đếm �ểu phân không khí01

Kiểm tra giới hạn vi sinh 02

Theo dõi đánh giá nhiệt độ, độ ẩm 03

Kiểm tra chênh áp phòng, chênh áp màng lọc HEPA 04

Kiểm tra tần suất trao đổi không khí05

Kiểm tra rò rỉ màng lọc HEPA06
Các thử nghiệm khác như: kiểm tra mô hình dòng khí, kiểm tra thời gian hồi phục, đo độ ồn, 
cường độ ánh sáng…07

   Hướng dẫn xây dựng và thực hiện đề cương, 
   báo cáo đánh giá phòng sạch bao gồm: 

ĐÁNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH PHÒNG SẠCH, KHO 

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện các chỉ �êu 
đánh giá phòng sạch bao gồm:
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TÊN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

QUY MÔ

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

TIẾN ĐỘ

Dự án xây dựng mở rộng giai đoạn 2: 5000m2 Nhà máy Dolexphar

Lô D và C-2 KCN Đại An mở rộng, TT Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

Tư vấn thiết kế & thi công hệ thống MEP, (Panel, HVAC , AHU, hệ ống gió,  lọc khí, hệ thống điện, nước Ro
hệ thống khí nén.)  

Xưởng số 1  sản xuất thuốc Siro  : 1.100 m2 ; Xưởng số 2 sản xuất viên sủi và men vi sinh : 1.800 m2    

Nhà xưởng số 1: tháng 7- tháng 9/2020 ( HĐ số: 008/2020/GMPGROUPS-DOLEXPHAR; ngày 28/5/2020)
Nhà xưởng số 2: tháng 01 - tháng 5/2021 (HĐ số 12/2020/GMPGROUPS-DOLEXPHAR; ngày 24/11/2020)       

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  QUỐC TỂ DOLEXPHAR 

THÔNG TIN CHI TIẾT
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PHẦN 3: DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH 

Xây dựng công trình  xưởng sản xuất

Hệ thống HVAC

Thi công hệ thống Panel phòng sạch
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Tủ điều khiển hệ thống HVACTủ điện động lực công nghiệp

Thi công hệ thống điệnHệ thống Ro, khí nén, nước

Phòng sạch đạt chuẩn GMP & ISO

Kho đạt �êu chuẩn GSP

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH  
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TÊN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

QUY MÔ

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

TIẾN ĐỘ

Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì cấp 1 đạt �êu chuẩn GMP 

Lô A29, KCN kỹ thuật cao An Phát, Km 47 Quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương  

Tổng thầu EPC: tư vấn thiết kế ,thi công, cung cấp thiết bị xây dựng hệ thống chất lượng và đào tạo vận hành

Diện �ch: 7000 m2 gồm 2 nhà xưởng với tổng diện �ch xây dựng: 4000 m2

Tháng 08/2021 - tháng 02/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CẤP 1 PGA    

THÔNG TIN CHI TIẾT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

20



TÊN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

QUY MÔ

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

TIẾN ĐỘ

Xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm BVSK đạt �êu chuẩn GMP HS  

Lô A 22, KCN kỹ thuật cao An Phát, Km47, Quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương  

Tư vấn thiết kế & thi công hệ thống MEP ( Panel, HVAC , AHU, hệ ống gió, lọc khí, hệ thống điện, nước Ro, 
khí nén, lò hơi, hơi nước )  

Diện �ch xây dựng dự án  : 11.238 m2, diện �ch các nhà xưởng và khối văn phòng : 8000 m2; 
diện �ch phòng sạch: 3200 m2 

Tháng 05/2021 -tháng 12/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  CÔNG NGHỆ CAO FDA

THÔNG TIN CHI TIẾT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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TÊN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

QUY MÔ

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

TIẾN ĐỘ

Nhà máy sản xuất khẩu trang y tế đạt cấp độ ISO 8

Lô đất số IN4.1.1, KCN Cẩm Điền - Lương Điền, X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, Hải Dương 

Tư vấn thiết kế & thi công hệ thống  panel phòng sạch 

Nhà xưởng: 800 m2    

Tháng 08/2020 (đã hoàn thành)   

CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

THÔNG TIN CHI TIẾT
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CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ Lô C-2 KCN Đại An mở rộng, TT Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

CHỨNG NHẬN Nhà máy sản xuất dược phẩm BVSK đạt chuẩn GMP HS

QUY MÔTÊN DỰ ÁN / CÔNG TRÌNHSTT

Phòng đóng nang - phân xưởng 
sản xuất thuốc viên nang mềm

HẠNG MỤC THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG 

Tư vấn thiết kế & thi công hệ thống

 xử lý không khí HVAC độ ẩm thấp

Tư vấn thiết kế & thi công hệ  thống

 xử lý không khí HVAC độ ẩm thấp 

Tháng 6/2020 
( đã hoàn thành)  

Số 005/2020/GMPGROUPS-DOLEXPHAR    
Ký ngày: 18/03/2020

Xưởng sản xuất thuốc Siro 
đông dược

Tư vấn thiết kế & thi công hệ thống
 MEP (Panel, HVAC, AHU, hệ thống
ống gió,  lọc khí, điện, nước Ro, khí 
nén cung cấp thiết bị vật tư

Tháng 7 đến
Tháng 9/2020 
(đã hoàn thành)  

Số 008/2020/GMPGROUPS-DOLEXPHAR
Ký ngày: 28/05/2020    

Phòng sấy nang và biệt trữ nang 
phân xưởng sản xuất thuốc viên 
nang mềm

1.100 m2  

Tháng 10/2020 
(đã hoàn thành)   

Số 10/2020/GMPGROUPS-DOLEXPHAR
Ký ngày: 8/10/2020    

Xưởng sản xuất thuốc men vi sinh 
và  viên sủi

Tháng 1 đến
tháng 5/2021
(đã hoàn thành) 

Tư vấn thiết kế & thi công hệ thống
 MEP (Panel, HVAC, AHU, hệ thống
ống gió, lọc khí, điện, nước Ro, khí 
nén cung cấp thiết bị vật tư

Số 12/2020/GMPGROUPS-DOLEXPHAR
Ký ngày: 24/11/2020    1.800 m2  

Khu vực kiểm tra chất lượng (QC); 
Cải tạo xưởng sản xuất thuốc viên; 
Cải tạo xưởng sản xuất thuốc Siro&kẹo 

Tư vấn thiết kế, cung cấp thiết bị, 
vật tư và thi công hệ thống MEP

Tháng 04/2021
(đã hoàn thành) 

Số 03/2021/GMPGROUPS-DOLEXPHAR
Ký ngày: 01/02/2021    

100 m2  

150 m2  

150 m2  
500 m2  
500 m2  

05

01

02

03

04

STT TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH  THÔNG TIN HỢP ĐỒNG 

( Xưởng sản xuất khẩu trang y tế 
đạt cấp độ  ISO 8 - ISO 13485:2016)

Lô IN4.1.1 & IN4.1.2 KCN Cẩm Điền 
Lương Điền, xã Lương Điền, 
Huyện  Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Thiết kế & cung cấp thiết bị vật tư, 
thi công hệ thống  Panel phòng sạch 

* Quy mô:  800 m2
* Tiến độ: Tháng 08/2020
( đã hoàn thành)  

* Số 009/2020/GMPGROUPS
- GOLDEN LOTUS
* Ký ngày: 28/07/2020

CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC 
VIỆT NAM02

01
Số 77 Trương Hán Siêu, 
phường Nhị Châu, TP Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương

* Tư vấn thiết kế & thi công hệ thống
Panel phòng sạch, hệ thống  điện,  
cung cấp vật tư.
* Quy mô: 500 m2
* Tiến độ: Tháng 03/2020 
( đã hoàn thành)

( Xưởng sản xuất khẩu trang y tế đạt �êu 
chuẩn Model: Mask-VN-10C )

Ký ngày: 31/3/2020 

Số 006/2020/GMPGROUPS-DHQ    
CÔNG TY TNHH DHQ

Xưởng sản xuất khẩu trang y tế

DANH MỤC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG

23



DANH MỤC HỢP ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

TÊN KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ

STT

Lô IN4.1.1 & IN4.1.2 KCN Cẩm Điền – Lương Điền, xã Lương Điền, H Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN  

Số KT3009-01/2020/HĐCN - GMPGROUPS ; Ngày 30/09/2020Thử nghiệm khẩu trang y tế Model: MASK - VN-10C01

Số KT2010-01/2020/HĐCN - GMPGROUPS ; Ngày 20/10/2020
Tư vấn chứng nhận phù hợp với quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT, cung cấp giấy 
chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận đủ điều kiện và chi phí đánh giá 
giám sát hàng năm bởi tổ chức cấp giấy chứng nhận.

02

KT2010-02/2020/HĐCN-GMP Groups ; Ngày 20/10/2020Tư vấn thử nghiệm sản phẩm khẩu trang N95 phù hợp QCVN 01:2017/BCT03

KT2010-03/2020/HĐCN-GMP Groups; Ngày 20/10/2020Công bố hợp quy QCVN 01:2017/BCT của sản phẩm khẩu trang N9504

KT2010-04/2020/HĐCN-GMP Groups; Ngày 20/10/2020Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho sản phẩm khẩu trang N95
 model Mask – VN - 22

05

Số 15/2020/HĐCN - GMPGROUPS ; Ngày 10/06/2020Tư vấn chứng nhận HTQLCL phù hợp với �êu chuẩn ISO 14001:2015, cung cấp 
giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận đủ điều kiện

06

Số KT1609-01/2020/HĐCN - GMPGROUPS ; Ngày 16/09/2020Thử nghiệm sản phẩm khẩu trang N95 model Mask – VN - 2207

Số KT1708-01/2020/HĐCN - GMPGROUPS ; Ngày 17/08/2020Thử nghiệm sản phẩm khẩu trang y tế08

KT1708-02/2020/HĐCN-GMP Groups ; Ngày 17/08/2020Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trạng thiết bị y tế, công bố �êu chuẩn 
áp dụng cho từng sản phẩm

09

KT1708-03/2020/HĐCN-GMP Groups; Ngày 17/08/2020Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho từng sản phẩm10

KT0408-04/2020/HĐCN-GMP Groups; Ngày 04/08/2020
Tư vấn chứng nhận HTQLCL phù hợp với �êu chuẩn ISO 13485:2016, cung cấp giấy 
chứng nhận của tổ chức chứng nhận đủ điều kiện và chi phí đánh giá giám sát 
hàng năm bởi tổ chức cấp giấy chứng nhận

11

STT TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ

CÔNG TY TNHH VIỆT TƯỜNG

DỊCH VỤ THỰC HIỆN  

KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, 
thành phố Hải Dương

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG 

Số 01/2020/HĐCN - GMPGROUPS 
Ngày 12/10/2020

Tư vấn chứng nhận HTQLCL phù hợp 
với �êu chuẩn ISO 9001:2015 và đề 
nghị cấp giấy chứng nhận của tổ chức
 chứng nhận đủ điều kiện

01

CÔNG TY TNHH SV & TM 
DUY THÁI HƯNG

Đường 39E, thôn Lôi Khê, 
xã Hồng Khê, huyện Bình Giang,
tỉnh Hải Dương

Số 0805/2020/HĐCN-GMP Groups 
Ngày 08/05/2020

Tư vấn chứng nhận HTQLCL phù hợp 
với �êu chuẩn ISO 13485:2016, cung 
cấp giấy chứng nhận của tổ chức 
chứng nhận đủ điều kiện

02

CÔNG TY TNHH MTV SX & TM 
PHÚ NGHĨA

Số 18 Km4 Nguyễn Lương Bằng, 
phường  Việt Hòa,
thành phố Hải Dương

Số 2020/HĐCN-GMP Groups; 
Ngày 20/10/2020

Tư vấn chứng nhận HTQLCL phù hợp 

với �êu chuẩn ISO 13485:2016, 03

CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM VINA
Lô số 6 Km10 quốc lộ 392, 
xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang,
 tỉnh Hải Dương

Số 0008/2020/HĐCN-GMP Groups; 
Ngày 01/04/2020

Tư vấn chứng nhận HTQLCL phù hợp 

với �êu chuẩn ISO 13485:2016
04
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         CÔNG TY CỔ PHẦN GMP GROUPS  trân trọng gửi tới Quý khách hàng những lời tri ân sâu sắc và chân 
thành nhất đối với sự �n tưởng, hợp tác và hỗ trợ quý báu của Quý khách đối với Công ty chúng tôi trong 
suốt thời gian vừa qua.

Được sự ủng hộ và �n tưởng của Quý khách hàng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi, thời gian 
qua CÔNG TY CỔ PHẦN GMP GROUPS  đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.

Với GMP GROUPS tài sản và giá trị lớn nhất chính là lòng �n, là sự ủng hộ của Quý khách hàng đối với những 
sản phẩm, dịch vụ cũng như đối với mối quan hệ hợp tác hiệu quả và chân thành mà chúng tôi luôn dành cho 
khách hàng.

        Kính chúc Quý khách hàng nhiều sức khỏe, thành công và thịnh vượng !

                     Trân trọng cảm ơn!

LỜI CẢM ƠN



h�ps://gmpgroups.com.vn     

info@gmpgroups.com.vn     

0220.3857.968             Hotline/zalo: 0972.345.486         MST: 080 129 7521 

Lô LK. 20.8 KĐT sinh thái Ecoriver Hải Dương, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, VN

CÔNG TY CỔ PHẦN GMP GROUPS


