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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT SẢN 
XUẤT THUỐC” VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC” 

ĐÃ ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CẤP TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 05/02/2010 ĐẾN NGÀY 
04/02/2012 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 
3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 
53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 45/2011/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-
BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng 
kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 
28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ 
Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo 
của Tổ chức Y tế thế giới; Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt 
động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về 
đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuốc, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn hiệu lực thêm 01 năm đối với Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất 
thuốc” và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đã được Cục Quản lý dược 
cấp trong giai đoạn từ ngày 05/02/2010 đến ngày 04/02/2012 theo Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thuốc được gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) 
và Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc được gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuốc, Trưởng các phòng 
thuộc Cục Quản lý dược và Giám đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc có tên trong danh sách đính 
kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thứ trưởng Cao Minh Quang (để báo cáo); 
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp); 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính; 
- Cục Quân Y- Bộ Quốc phòng; 
- Cục Y tế - Bộ Công an; 
- Cục Y tế GTVT- Bộ GTVT; 

CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 

Trương Quốc Cường 



- Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc 
Tp. Hồ Chí Minh, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh 
phẩm y tế; 
- Các phòng, tạp chí DMP, website - Cục QLD; 
- Lưu VT, CL. 

 



DANH SÁCH 

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC ĐƯỢC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT 
THUỐC”(GMP) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-QLD ngày 04/02/2012 của Cục trưởng Cục Quản lý dược) 

STT Tên Công ty Địa điểm nhà máy 
sản xuất 

Dạng bào chế Số Giấy 
chứng nhận 

Ngày cấp Ngày hết 
hạn 

Gia hạn đến 
ngày 

1 
Công ty Dược 

khoa DK pharma 

Số 13-15, Lê Thánh 
Tông, quận Hoàn 
Kiếm, Tp. Hà Nội 

Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi không 
chứa kháng sinh nhóm beta lactam 

38/CN-QLD 12/02/2010 12/02/2012 12/02/2013 

2 

Công ty cổ phần 
thương mại dược 

phẩm Quang 
Minh 

Số 4A, đường Lò Lu, 
phường Trường 
Thạnh, quận 9, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén 
sủi bọt, thuốc bột sủi bọt. thuốc cốm 
sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nhỏ 
mắt, thuốc nước dùng ngoài, thuốc 
đạn và thuốc kem, thuốc mỡ không 
chứa kháng sinh nhóm betalactam 

56/CN-QLD 25/02/2010 25/02/2012 25/02/2013 

3 
Công ty cổ phần 
dược Lâm Đồng 

(Ladophar) 

Số 6A, đường Ngô 
Quyền, phường 6, Tp. 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc 
bột, thuốc cốm, thuốc nước uống và 
thuốc hỗn dịch uống không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

54/CN-QLD 25/02/2010 25/02/2012 25/02/2013 

4 
Công ty cổ phần 
dược -vật tư y tế 

Nghệ An 

Số 68 đường Nguyễn 
Sỹ Sách, Tp. Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột và thuốc cốm không 
chứa kháng sinh nhóm beta lactam 

59/CN-QLD 25/02/2010 25/02/2012 25/02/2013 

5 
Công ty cổ phần 

Pymepharco 

Số 166-170, phố 
Nguyễn Huệ, phường 
7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên 

Thuốc tiêm thể tích nhỏ, thuốc tiêm 
bột đông khô, thuốc nhỏ mắt, thuốc 
viên nén, viên bao phim, viên nang 
cứng, viên nang mềm, thuốc bột và 
thuốc cốm không chứa kháng sinh 
nhóm beta-lactam. 

Thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao 
phim, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm chứa kháng sinh 
Cephalosporin 

68/CN-QLD 12/03/2010 12/03/2012 12/03/2013 

6 
Xí nghiệp dược 

phẩm 150 
COPHAVINA- 

Số 112, Trần Hưng 
Đạo, quận 1, Tp. Hồ 
CHí Minh 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm không 
chứa kháng sinh nhóm beta lactam; 

478/CN-QLD 
(đổi tên) 

02/12/2011 23/03/2012 23/03/2013 



Công ty cổ phần 
ARMEPHACO 

Viên nén, viên bao phim, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin 

7 
Công ty TNHH 

Phil Inter Pharma 

Số 25, đường Số 8, 
khu Công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

Viên nang mềm, thuốc kem, thuốc mỡ 
không chứa kháng sinh nhóm beta 
lactam  

102/CN-QLD 26/04/2010 26/04/2012 26/04/2013 
Số 20, đường Hữu 
Nghị, khu Công nghiệp 
Việt Nam Singapore, 
huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương. 

Viên nang cứng, thuốc tiêm bột chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin 

8 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Sanofi-synthelabo 
Việt Nam 

Số 15/6C, Phố Đặng 
Văn Bi, Quận Thủ Đức, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Thuốc viên nén, viên bao, thuốc nước 
uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc 
kem, thuốc gel, thuốc mỡ không chứa 
kháng sinh nhóm beta lactam 

101/CN-QLD 26/04/2010 26/04/2012 26/04/2013 

9 

Công ty TNHH 
công nghệ sinh 

học dược 
Nanogen 

Lô I-5C, khu Công 
nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, 
quận 9, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Thuốc tiêm nước, thuốc tiêm bột đông 
khô không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam  

104/CN-QLD  26/04/2010  26/04/2012  26/04/2013  

Nguyên liệu sinh học 398/CN-QLD 29/11/2010 29/11/2012 29/11/2013 

10 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Glomed 

Số 29A, Đại lộ Tự Do, 
khu Công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm 
chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin 

106/CN-QLD 26/04/2010 26/04/2012 26/04/2013 

Thuốc tiêm bột chứa kháng sinh nhóm 
Cephalosporin 

238/CN-QLD 15/07/2011 15/07/2013 15/07/2014 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Glomed 

Số 35, đại lộ Tự do, 
Khu Công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, 
thuốc kem và thuốc mỡ không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

107/CN-QLD 26/04/2010 26/04/2012 26/04/2013 



11 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Medisun 

Số 521, Ấp An Lợi, xã 
Hòa Lợi, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

Thuốc viên nang mềm không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

98/CN-QLD  06/04/2011 11/05/2012 11/05/2013 

12 
Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 
Tp.Hồ Chí Minh 

Số 930, C4 Đường C, 
khu Công nghiệp Cát 
Lái, Cụm 2, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột 
và thuốc cốm sủi bọt thuốc nước uống, 
thuốc nước dùng ngoài, thuốc bột 
dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, gel 
và cao xoa, 

Thuốc viên bao phim, viên nang cứng, 
thuốc bột, thuốc cốm và thuốc nước 
uống từ dược liệu 

120/CN-QLD 11/05/2010 11/05/2012 11/05/2013 

13 
Công ty TNHH 

Thiên Dược 

Lô F3, đường N5, khu 
Công nghiệp Nam Tân 
Uyên, xã Khánh Bình, 
huyện Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương 

Cao thuốc nguyên liệu, thuốc viên 
nang cứng từ dược liệu 

138/CN-QLD 27/05/2010 27/05/2012 27/05/2013 

14 

Công ty cổ phần 
công nghệ sinh 
học dược phẩm 

ICA 

Lô 10, đường số 5, khu 
Công nghiệp Việt Nam -
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc cốm không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

146/CN-QLD 28/05/2010 28/05/2012 28/05/2013 

15 

Trung tâm 
nghiên cứu sản 
xuất vắc xin và 
sinh phẩm y tế - 
Cơ sở sản xuất 

vắc xin sởi 

Số 418, phố Vĩnh Hưng, 
phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 

Vắc xin sởi sống giảm độc lực đông 
khô 

148/CN-QLD 28/05/2010 28/05/2012 28/05/2013 

16 
Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh 
HADIPHAR 

Số 167, đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, thuốc nước uống thuốc 
nước dùng ngoài và thuốc kem mỡ 
không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

149/CN-QLD 28/05/2010 28/05/2012 28/05/2013 

17 
Công ty cổ phần 

Korea United 
Pharm. INT'L 

Số 2, Đại lộ Tự do, khu 
Công nghiệp Việt Nam-
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, viên nang 
mềm, thuốc kem và thuốc mỡ không 
chứa kháng sinh betalactam 

204/CN-QLD 
(đổi tên) 

16/07/2010 10/06/2012 10/06/2013 



18 
Công ty cổ phẩn 
dược Đồng Nai 

Số 221B, phố Phạm 
Văn Thuận, phường 
Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

Thuốc viên nén không bao, viên bao 
phim, viên bao đường, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc 
uống dạng lỏng đóng túi và thuốc 
nước dùng ngoài không chứa kháng 
sinh nhóm betalactam 

197/CN-QLD 16/07/2010 16/07/2012 16/07/2013 

19 
Công ty cổ phần 

dược 
Vacopharm 

Km 1954, Quốc lộ 1A, 
phường Tân Khánh, Tp. 
Tân An, tỉnh Long An 

Viên nén, viên bao phim, viên bao 
đường, viên nang cứng, thuốc cốm, 
thuốc bột, viên nén sủi bọt, thuốc cốm 
sủi, thuốc bột sủi, dung dịch thuốc nhỏ 
mắt, thuốc nhỏ mũi không chứa kháng 
sinh nhóm betalactam 

200/CN-QLD 16/07/2010 16/07/2012 16/07/2013 

20 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Quảng Bình 

Đường Hữu Nghị, 
phường Bắc Lý, Tp. 
Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, thuốc mỡ tra mắt, thuốc 
mỡ, gel, kem dùng ngoài không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

205/CN-QLD 16/07/2010 16/07/2012 16/07/2013 

21 
Công ty TNHH 
Thai Nakorn 

Patana Việt Nam 

Km3, quốc lộ 1, phường 
9, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh 
Phú Yên 

Thuốc viên nén, viên bao, thuốc nước 
uống, thuốc kem mỡ và ống hít không 
chứa kháng sinh nhóm betalactam 

257/CN-QLD 27/08/2010 27/08/2012 27/08/2013 

22 
Công ty cổ phần 

Imexpharm 

Số 04, đường 30/4, Tp. 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

Thuốc viên nén không bao, viên bao, 
viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, 
viên nang mềm, thuốc đạn, thuốc viên 
sủi bọt, thuốc bột, thuốc cốm sủi bọt, 
thuốc nước uống không chứa kháng 
sinh nhóm betalacta. 

Thuốc viên nén không bao, viên bao, 
viên nang cứng, thuốc bột và thuốc 
cốm chứa kháng sinh nhóm Penicillin 

256/CN-QLD 27/08/2010 27/08/2012 27/08/2013 

23 

Chi nhánh 3- 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Imexpharm tại 
Bình Dương 

Số 22, đường Số 2, Khu 
Công nghiệp Việt Nam-
Singapore II, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin  

255/CN-QLD  27/08/2010  27/08/2012  27/08/2013  

Thuốc tiêm bột chứa kháng sinh nhóm 
Cephalosporin 

323/CN-QLD 06/10/2010 06/10/2012 06/10/2013 

24 
Công ty liên 

doanh Meyer-
BPC 

6A3, quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, Tp. 
Bến Tre, tỉnh Bến tre 

Viên nén, viên bao phim, viên nang 
cứng, huốc bột và huốc cốm không 
chứa kháng sinh nhóm betalactam 

15/CN-QLD 13/01/2011 22/09/2012 22/09/2013 



25 
Công ty cổ phầm 

dược phẩm 
Agimexpharm 

Khóm Thạnh An, 
phường Mỹ Thới, Tp. 
Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

Viên nén, viên bao, viên nang cứng, 
thuốc bột và thuốc cốm không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

312/CN-QLD 27/09/2010 27/09/2012 27/09/2013 

26 
Công ty TNHH 

liên doanh 
Stada-Việt Nam 

K63/1, Nguyễn Thị Sóc, 
Xã Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, 
thuốc kem, thuốc gel, thuốc nước 
dùng ngoài không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam; 

Thuốc viên nén chứa hóc môn 

313/CN-QLD 29/09/2010 29/09/2012 29/09/2013 

27 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Savi 

Lô Z.01-02-03a, Khu 
Công nghiệp Khu chế 
xuất Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, Quận 7, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Thuốc viên nén không bao, viên bao 
phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc 
cốm, viên nén sủi bọt và thuốc cốm sủi 
bọt không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

324/CN-QLD 06/10/2010 06/10/2012 06/10/2013 

28 
Công ty TNHH 
B.Braun Việt 

Nam 

Số 170, Đường La 
Thành, Quận Đống Đa, 
Tp. Hà Nội 

Dung dịch tiêm truyền, dung dịch thẩm 
phân máu, thẩm phân phúc mạc và 
dung dịch rửa vết thương 

322/CN-QLD 06/10/2010 06/10/2012 06/10/2013 

29 
Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 
Tp.Hồ Chí Minh 

Số 930, C4 Đường C, 
khu Công nghiệp Cát 
Lái, Cụm 2, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Thuốc viên nén không bao, viên bao, 
viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc 
bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, gel 
uống, hỗn dịch uống, thuốc nước dùng 
ngoài, thuốc tiêm và thuốc nhỏ mắt 
không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

325/CN-QLD 06/10/2010 06/10/2012 06/10/2013 

30 
Công ty cổ phần 
dược Danapha 

Khu Công nghiệp Hòa 
Khánh, quận Liên 
Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

Viên nén, viên bao đường, viên bao 
phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc 
cốm, cao đặc, cao khô từ dược Liệu 

332/CN-QLD 13/10/2010 13/10/2012 13/10/2013 

31 
Công ty Roussel 

Việt Nam 

Số 01, đường số 3, Khu 
Công nghiệp Việt Nam -
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và 
thuốc kem không chứa kháng sinh 
betalactam 

369/CN-QLD 05/11/2010 05/11/2012 05/11/2013 

32 
Công ty cổ phần 
hóa dược phẩm 

Mekophar 

Số 297/05, đường Lý 
Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Dung dịch tiêm truyền, Thuốc viên 
nén, viên bao phim, viên bao đường, 
viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, 
thuốc mỡ, kem, dung dịch thuốc uống, 
dung dịch thuốc dùng ngoài không 

365/CN-QLD 04/11/2010 04/11/2012 04/11/2013 



chứa kháng sinh betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm 
chứa kháng sinh nhóm betalactam 

Thuốc tiêm bột chứa kháng sinh nhóm 
Cephalosporin và kháng sinh nhóm 
Penicillin 

Thuốc viên nang cứng, thuốc cốm, 
thuốc bột chứa vi sinh vật 

429/CN-QLD 20/12/2010 20/12/2012 20/12/2013 

33 

Công ty TNHH 
dược phẩm 
dược liệu 
OPODIS 

Lô 78, khu chế xuất và 
Công nghiệp Linh 
Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Tràng Bảng, 
tỉnh Tây Ninh 

Thuốc nước dùng ngoài và dầu thuốc 
không chứa kháng sinh betalactam 

389/CN-QLD 26/11/2010 26/11/2012 26/11/2013 

34 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Bidiphar 1 

Số 498, đường 
Nguyễn Thái Học, Tp. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

Thuốc tiêm bột, thuốc tiêm bột đông 
khô, dung dịch thuốc tiêm, dung dịch 
thuốc nhỏ mắt, dung dịch thuốc uống, 
dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc 
viên nén, viên bao phim, viên bao 
đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên 
nang cứng, viên nang mềm, thuốc viên 
nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc 
cốm sủi bọt và thuốc mỡ, thuốc kem, 
thuốc đặt không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam. 

Thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao 
phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc 
cốm chứa kháng sinh nhóm 
betalactam. 

Thuốc bột, thuốc cốm chứa sinh vật. 

383/CN-QLD 18/11/2010 18/11/2012 18/11/2013 

35 

Công ty TNHH 
Rohto-

Mentholatum 
Việt Nam 

Số16, đường số 5, 
Khu Công nghiệp Việt 
Nam -Singapore, 
Thuận An, Bình 
Dương 

Dung dịch thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ, 
thuốc kem, thuốc gel không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

396/CN-QLD 29/11/2010 29/11/2012 29/11/2013 



35 
Công ty cổ phần 
dược Hậu Giang 

Số 288 Bis, đường 
Nguyễn Văn Cừ, 
phường An Hòa, Quận 
Ninh Kiều, Tp. Cần 
Thơ 

Thuốc viên nén, viên nén nhai, viên 
nén ngậm, viên bao phim, viên bao 
đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc bột pha hỗn dịch uống, thuốc 
cốm, thuốc cốm pha hỗn dịch uống, 
viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, 
thuốc cốm sủi bọt, dung dịch uống, 
dung dịch dùng ngoài, hỗn dịch uống, 
xirô thuốc, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ 
mũi, kem, gel dùng ngoài không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam. 

Thuốc viên nén, viên nén nhai, viên 
bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc bột pha hỗn dịch uống, thuốc 
cốm, thuốc cốm pha hỗn dịch uống 
chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin 
và Penicillin. 

Thuốc viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm chứa men vi sinh. 

397/CN-QLD 29/11/2010 29/11/2012 29/11/2013 

Thuốc viên nang mềm không chứa 
kháng sinh nhóm beta lactam. 

130/CN-QLD 26/04/2011 26/04/2013 26/04/2014 

36 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Phương Đông 

Lô Số 07, đường Số 2, 
khu Công nghiệp Tân 
Tạo, Phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang 
mềm, viên nén sủi bọt, thuốc bột và 
thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, 
hỗn dịch uống, gel uống, thuốc nước 
dùng ngoài không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột và thuốc cốm chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin 

452/CN-QLD 31/12/2010 31/12/2012 31/12/2013 

37 
Công ty cổ phần 
dược và vật tư y 
tế Bình Thuận 

Số 192, đường 
Nguyễn Hội, phường 
Phú Trinh Tp. Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén 
sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc bột 
sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước 
dùng ngoài, thuốc kem và thuốc mỡ 

399/CN-QLD 29/11/2010 29/11/2012 29/11/2013 



không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

38 
Công ty cổ phần 

BV Pharma 

Ấp 2, xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ Chi, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột 
sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc kem, 
gel, thuốc mỡ không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam 

407/CN-QLD 09/12/2010 09/12/2012 09/12/2013 

39 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trung ương 

Vidipha 

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang 
mềm, viên nén sủi bọt, thuốc bột và 
thuốc cốm sủi bọt, siro, thuốc ống 
uống, hỗn dịch uống, gel uống, thuốc 
nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc 
mỡ, thuốc tiêm nước, thuốc nhỏ mắt, 
thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai không 
chứa kháng sinh nhóm betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin và 
Penicillin. 

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh 
nhóm Cephalosporin. 

451/CN-QLD 31/12/2010 31/12/2012 31/12/2013 

40 
Công ty TNHH 

dược phẩm Việt 
Phúc 

155A, Trần Hưng Đạo, 
phường An Phú, quận 
Ninh Kiều, Tp. Cần 
Thơ 

Viên nén, viên bao phim, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc kem, thuốc mỡ 
và thuốc nước dùng ngoài không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

01/CN-QLD 06/01/2011 06/01/2013 06/01/2014 

41 
Công ty cổ phần 
dược phẩm TV-

Pharm 

Số 27, đường Điện 
Biên Phủ, phường 9, 
Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, viên nang 
mềm, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch 
và nhũ dịch uống, viên nén sủi bọt và 
thuốc kem không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam. 

Thuốc bột pha tiêm, viên nén, viên bao 
phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc 
cốm chứa kháng sinh nhóm 

02/CN-QLD 07/01/2011 07/01/2013 07/01/2014 



Cephalosporin 

42 
Công ty TNHH 
Thanh Thảo 

Số 25, đường Điện 
Biên Phủ, phường 9, 
Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

Thuốc kem dùng ngoài không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

10/CN-QLD 12/01/2011 12/01/2013 12/01/2014 

43 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 

Long 

Số 150, đường 14/9, 
phường 5, Tp. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, 
Thuốc nước uống, viên nén sủi bọt, 
thuốc bột và thuốc cốm sủi bọt không 
chứa kháng sinh nhóm betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm 
chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin 

05/CN-QLD 07/01/2011 07/01/2013 07/01/2014 

44 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Tipharco 

Số 15 đường Đốc Binh 
Kiều, Phường 2, Tp. 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang 

Thuốc viên nén, viên nén sủi bọt, viên 
bao phim, viên bao đường, viên nang 
cứng, thuốc bột và thuốc cốm không 
chứa kháng sinh nhóm betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm 
chứa kháng sinh nhóm Cephaloporin 
và nhóm Penicillin. 

13/CN-QLD 13/01/2011 13/01/2013 13/01/2014 

45 

Công ty cổ phần 
dược Trung 

ương 
Mediplantex 

Số 356, đường Giải 
Phóng, quận Thanh 
Xuân, Tp. Hà Nội 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin 

36/CN-QLD 28/01/2011 28/01/2013 28/01/2014 

46 

Công ty cổ phần 
sản xuất thương 
mại dược phẩm 

Đông Nam 

Lô Số 2A, đường Số 
1A, khu Công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Thuốc viên nén không bao, viên bao 
phim, viên bao đường, viên nang 
cứng, viên nag mềm, thuốc bột, thuốc 
cốm không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

24/CN-QLD 24/01/2011 24/01/2013 24/01/2014 



47 

Công ty TNHH 
sản xuất thương 
mại dược phẩm 

NIC 

Lô 11D, đường C- Khu 
Công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, viên nang mềm, thuốc cốm, 
thuốc bột, viên nén sủi, thuốc bột sủi, 
thuốc nước uống, thuốc kem và thuốc 
mỡ không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam. 

25/CN-QLD 24/01/2011 24/01/2013 24/01/2014 

48 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Yên 

Bái 

Số 725, đường Yên 
Ninh, Tp. Yên Bái, tỉnh 
Yên Bái 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, thuốc hoàn bao, thuốc 
nước uống, thuốc nước dùng ngoài từ 
dược liệu và thuốc hóa dược không 
chứa kháng sinh nhóm betalactam. 

32/CN-QLD 28/01/2011 28/01/2013 28/01/2014 

49 
Công ty TNHH 

Nam Dược 

Lô M13, C 4-9, Khu 
Công nghiệp Hòa Xá, 
Tp. Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc 
nước uống không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam 

37/CN-QLD 28/01/2011 28/01/2013 28/01/2014 

50 
Công ty cổ phần 
dược Becamex 

Đường NA6, khu Công 
nghiệp Mỹ Phước 2, 
huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm 
không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

51/CN-QLD 24/02/2011 24/02/2013 24/02/2014 

51 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Nam Hà 

Số 415, đường Hàn 
Thuyên, Tp. Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim 
chứa nội tiết tố. 

Viên nén, viên nén bao phim, viên nén 
bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên 
nang cứng, viên nang mềm, viên nén 
sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm 
sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nhỏ 
mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc giun quả 
núi, thuốc kem, thuốc mỡ không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam. 

48/CN-QLD 14/02/2011 14/02/2013 14/02/2014 

52 

Công ty TNHH 
dược phẩm 
Shinpoong 
Deawoo 

Số 13, đường 9A, khu 
Công nghiệp Biên Hòa 
II, Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc nước uống, hỗn dịch 
uống, thuốc kem, gel, thuốc nước 
dùng ngoài không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam. 

Thuốc tiêm bột chứa kháng sinh nhóm 
Cephalsporin. 

52/CN-QLD 25/02/2011 25/02/2013 25/02/2014 



53 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà 

Tây 

Phường La Khê, Tp. 
Hà Đông, Tp. Hà Nội 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, viên nang 
mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén 
sủi bọt, thuốc bột và thuốc cốm sủi bọt, 
thuốc nhỏ mắt. thuốc nước uống, 
thuốc kem, và mỡ không chứa kháng 
sinh nhóm betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm 
chứa kháng sinh nhóm betalactam. 

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh 
nhóm Cephalosporin 

55/CN-QLD 04/03/2011 04/03/2013 04/03/2014 

54 
Công ty cổ phần 
dược và thiết bị 

y tế Hà Tây 

Cụm Công nghiệp 
sạch Phú lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà 
Đông, Tp. Hà Nội 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, viên nang 
mềm thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên 
nén sủi bọt, thuốc bột, thuốc cốm sủi 
bọt không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

54/CN-QLD 04/03/2011 04/03/2013 04/03/2014 

55 
Công ty cổ phần 
hóa dược Việt 

Nam 

Số 192, Phố Đức 
Giang, quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội 

Thuốc viên nén, viên nén bao đường, 
thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, mỡ, 
và thuốc nước dùng ngoài không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

59/CN-QLD 09/03/2011 09/03/2013 09/03/2014 

56 

Công ty TNHH 
dược phẩm 

Vellpharm Việt 
Nam 

Số 8, đường TS 3, khu 
Công nghiệp Tiên 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Thuốc viên nén, viên bao không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

68/CN-QLD 15/03/2011 15/03/2013 15/03/2014 

57 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
VCP 

Xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, Tp. Hà Nội 

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh 
nhóm Penicillin và nhóm 
Cephalosporin 

90/CN-QLD 31/03/2011 31/03/2013 31/03/2014 

58 
Công ty cổ phần 
sinh học dược 
phẩm Ba Đình  

Khu Công nghiệp Quế 
Võ, xã Phương Liễu, 
huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh 

Thuốc viên nén, viên bao chứa 
hócmon và nội tiết tố 

92/CN-QLD 31/03/2011 31/03/2013 31/03/2014 

59 
Công ty cổ phần 

Traphaco 

Ngõ 15, đường Ngọc 
Hồi, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, 
Tp. Hà Nội 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang 
mềm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc 
nước dùng ngoài, thuốc nước uống, 
thuốc nhỏ mắt và thuốc nhỏ mũi không 

86/CN-QLD 29/03/2011 29/03/2013 29/03/2014 



chứa kháng sinh nhóm beta lactam 

60 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long- Nhà máy 
sản xuất nang 
Gelatin cứng 

rỗng 

Số 21B, đường Phan 
Đình Phùng, phường 
8, Tp. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

Nang Gelatin cứng rỗng 102/CN-QLD 07/04/2011 07/04/2013 07/04/2014 

61 

Công ty TNHH 
một thành viên 
vắc xin và sinh 

phẩm số 1 
VABIOTECH 

Số 1, Yersin, Quận Hai 
Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

Vắc xin viêm não Nhật Bản, vắc xin 
viêm gan A tinh khiết bất hoạt, vắc xin 
viêm gan B tái tổ hợp và vắc xin tả 
uống. 

Dây chuyền đóng lọ vắc xin thành 
phẩm 

106/CN-QLD 07/04/2011 07/04/2013 07/04/2014 

62 

Chi nhánh Công 
ty cổ phần 

Armephaco - Xí 
nghiệp dược 

phẩm 120 

Số 118A, phố Vũ Xuân 
Thiệu, phường Phúc 
lợi, quận Long Biên, 
Tp. Hà Nội 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, thuốc kem, mỡ và dung 
dịch thuốc tiêm không chứa kháng 
sinh nhóm betalactam 

128/CN-QLD 21/04/2011 21/04/2013 21/04/2014 

63 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Trường Thọ 

Lô M1, đường N3, Khu 
Công nghiệp Hòa Xá, 
Tp. Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, viên nang mềm, viên nén 
sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm 
sủi bọt không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

142/CN-QLD 06/05/2011 06/05/2013 06/05/2014 

64 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Trung ương 25 
(UPHACE) 

Số 448 B, đường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường 18, quận 4, 
Tp. Hồ CHí Minh 

Thuốc viên nén không bao, viên bao 
phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc 
cốm chứa kháng sinh nhóm Penicillin 
và kháng sinh nhóm Cephalosporin 

161/CN-QLD 24/05/2011 24/05/2013 24/05/2014 

65 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Hải 

Phòng 

Số 1, phố Tây Sơn, 
phường Trần Đình 
Ngọ, Quận Kiến An, 
Tp. Hải Phòng 

Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc 
viên nén không bao, viên bao phim, 
viên bao đường, viên nang cứng, 
thuốc bột và thuốc cốm không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

162/CN-QLD 24/05/2011 24/05/2013 24/05/2014 



66 
Công ty TNHH 
Suheung Việt 

Nam 

Đường Số 1, khu 
Công nghiệp Long 
Thành, xã Tam An, 
huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai 

Vỏ nang cứng gelatin dùng làm thuốc. 164/CN-QLD 25/05/2011 25/05/2013 25/05/2014 

67 

Công ty TNHH 
một thành viên 
dược phẩm và 
sinh học y tế 

Mebiphar 

Lô III, Số 18, đường 
Số 13, Khu Công 
nghiệp Tân Bình, quận 
Tân Phú, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Thuốc nhỏ mắt, Thuốc viên nén, viên 
bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc 
cốm, thuốc nước uống, thuốc nước 
dùng ngoài không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột và thuốc cốm chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin và 
Penicillin. 

167/CN-QLD 06/06/2011 06/06/2013 06/06/2014 

68 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao 

Kim 

Khu Công nghiệp 
Quang Minh, huyện 
Mê Linh, Tp. Hà Nội 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, thuốc dạng vi nang, thuốc 
đạn và thuốc trứng không chứa kháng 
sinh nhóm betalactam. 

191/CN-QLD 27/06/2011 27/06/2013 27/06/2014 

69 

Công ty TNHH 
một thành viên 

dược Trung 
ương 3 

Số 115, Ngô Gia Tự, 
quận Hải Châu, Tp. Đà 
Nẵng 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim, 
viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm 
không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

217/CN-QLD 07/07/2011 07/07/2013 07/07/2014 

70 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Khang Minh 

D 19/37K, Hương Lộ 
80, Ấp 4, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Thuốc viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm và thuốc nước uống từ 
dược liệu. 

Nguyên liệu từ dược liệu: cao, cốm, 
bột. 

236/CN-QLD 13/07/2011 13/07/2013 13/07/2014 

71 
Công ty TNHH 

dược phẩm 
Detapham 

324/10F, đường 
Hoàng Quốc Việt, khu 
tiểu Thủ Công nghiệp 
Cái Sơn Hàng Bàng, 
Phường An Bình, 
quận Ninh Kiều , Tp. 
Cần Thơ 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên 
nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc 
cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc 
nước dùng ngoài, thuốc kem và thuốc 
mỡ không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

239/CN-QLD 15/07/2011 15/07/2013 15/07/2014 



72 

Công ty dược 
phẩm TNHH 

Leung Kai Fook 
Việt Nam 

Quốc lộ 51, Khu Công 
nghiệp Mỹ Xuân A2, 
Huyện Tân Thành, tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu 

Thuốc dầu xoa và ống hít chứa tinh 
dầu 

240/CN-QLD 15/07/2011 15/07/2013 15/07/2014 

73 
Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 

Thái Bình 

Km4, đường Hùng 
Vương, Tp. Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam 

242/CN-QLD 15/07/2011 15/07/2013 15/07/2014 

74 
Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt 

Vi Phú  

Lô M7A-CN, đường 
D17, Khu Công nghiệp 
Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, viên nang 
mềm, thuốc gel uống, hỗn dịch uống, 
thuốc mỡ và thuốc kem không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

241/CN-QLD 15/07/2011 15/07/2013 15/07/2014 

75 
Viện Vắc xin và 
sinh phẩm y tế  

Số 9, đường Pasteur, 
Tp. Nha Trang, tỉnh 
Khành Hòa 

Vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván, 
Vắc xin uốn ván hấp phụ, Vắc xin 
phòng lao B.C.G, đóng gói thành phẩm 
vắc xin và sinh phẩm y tế 

245/CN-QLD 15/07/2011 15/07/2013 15/07/2014 

76 

Công ty TNHH 
sản xuất thương 
mại dược phẩm 

Thành Nam 

Số 60, đại lộ Độc Lập, 
khu Công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, 
huyện Thuận An, tình 
Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng không 
chứa kháng sinh nhóm beta lactam 

302/CN-QLD 11/08/2011 11/08/2013 11/08/2014 

77 
Công ty TNHH 
Medochemie 
Viễn Đông 

Số 40, đường số 6, 
khu Công nghiệp Việt 
Nam Singapore II, p. 
Hòa Phú, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam 

308/CN-QLD 12/08/2011 12/08/2013 12/08/2014 

78 
Công ty cổ phần 
Fresenius Kabi 

Bidiphar 

Khu vực 8, Phường 
Nhơn Phú, Tp. Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

Dung dịch thuốc tiêm truyền 312/CN-QLD 18/08/2011 18/08/2013 18/08/2014 

Dung dịch thuốc tiêm không chứa 
kháng sinh nhóm beta lactam 

26/CN-QLD 19/01/2012 19/01/2014 19/01/2015 



79 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Minh Dân 

Lô E2, đường N4, khu 
Công nghiệp Hòa Xá, 
Tp. Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm chứa 
kháng sinh nhóm betalactam. 

313/CN-QLD 18/08/2011 18/08/2013 18/08/2014 

Lô N8, đường N5, khu 
Công nghiệp Hòa Xá, 
tp. Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

Thuốc tiêm bột chứa kháng sinh nhóm 
betalactam. 

80 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Vĩnh Phúc 

Thôn Mậu Thông, 
phường Khai Quang, 
Tp. Vĩnh Phúc, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Thuốc tiêm dung dịch, thuốc tiêm bột 
đông khô không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc 
cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt 
và thuốc cốm sủi bọt không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam 

329/CN-QLD 06/09/2011 06/09/2013 06/09/2014 

81 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
dược liệu 

Pharmedic 

Số 1/67, đường 
Nguyễn Văn Quán, 
phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, viên 
nén, viên bao phim, viên bao đường, 
viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cóm, 
thuốc viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi 
bọt, thuốc cốm sủi bọt, dung dịch 
thuốc uống, hỗn dịch thuốc uống, sirô 
thuốc, thuốc nước dùng ngoài, thuốc 
nhỏ tai, thuốc kem, thuốc mỡ, dầu xoa, 
ống hít không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

315/CN-QLD 19/08/2011 19/08/2013 19/08/2014 

82 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Trung ương I- 
Pharbaco 

Xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, Tp. Hà Nội 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim, 
viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, 
thuốc bột pha tiêm chứa các kháng 
sinh nhóm Cephalosporin. 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim, 
viên nén bao đường, viên nang cứng, 

328/CN-QLD 05/09/2011 05/09/2013 05/09/2014 



thuốc bột, thuốc cốm, viên nén, thuốc 
bột, thuốc cốm sủi bọt, thuốc bột pha 
tiêm, thuốc tiêm dung dịch, thuốc tiêm 
đông khô, dung dịch thuốc nhỏ mũi, xịt 
mũi không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

83 

Công ty cổ phần 
liên doanh dược 

phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR 

s.r.l 

Số 8, phố Nguyễn 
Trường Tộ, Phường 
Phước Vĩnh, Tp. Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột và thuốc cốm, thuốc 
uống dạng lỏng đóng túi, thuốc nhỏ 
mắt, mỡ tra mắt, thuốc nước dùng 
ngoài, thuốc kem, mỡ dùng ngoài 
không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin 

24/CN-QLD 
(đổi tên) 

18/01/2012 07/09/2013 07/09/2014 

84 

Công ty liên 
doanh dược 
phẩm Éloge 
France Việt 

Nam 

Khu Công nghiệp Quế 
Võ, xã Phương Liễu, 
huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm không chứa nhóm kháng 
sinh betalactam. 

Thuốc viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm chứa kháng sinh nhóm 
Cephalosporin và Penicillin. 

334/CN-QLD 07/09/2011 07/09/2013 07/09/2014 

85 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Khánh Hòa 

Đường 2/4, phường 
Vĩnh Hòa, Tp. Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim, 
viên nang cứng không chứa kháng 
sinh nhóm betalactam 

345/CN-QLD 12/09/2011 12/09/2013 12/09/2014 

86 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Boston Việt 

Nam 

Số 43, đường số 8, 
khu Công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, 
huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén 
sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm 
sủi bọt, viên nang mềm, thuốc nước 
uống, sirô, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ 
mũi không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

344/CN-QLD 12/09/2011 12/09/2013 12/09/2014 

87 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Khánh Hòa 

Đường 2/4, phường 
Vĩnh Hòa, Tp. Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim, 
viên nang cứng không chứa kháng 
sinh nhóm betalactam 

345/CN-QLD 12/09/2011 12/09/2013 12/09/2014 



88 
Công ty TNHH 
Pierre Fabre 

Việt Nam 

Lô 1, đường 4A, Khu 
Công nghiệp Biên Hòa 
II, Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

Thành phẩm không chứa kháng sinh 
nhóm beta lactam: Thuốc nước uống, 
Thuốc kem, mỡ, gel, thuốc nước dùng 
ngoài và dầu gió Kim. 

Đóng gói thuốc viên nén, viên nén bao 
phim, viên nang cứng. 

374/CN-QLD 20/09/2011 20/09/2013 20/09/2014 

89 
Công ty TNHH 

ICA Rx 

Số 27, đường 2, Khu 
Công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, 
huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim, 
viên nang cứng, thuốc cốm từ nguyên 
liệu dạng cốm và thuốc bột chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin 

380/CN-QLD 27/09/2011 27/09/2013 27/09/2014 

90 

Công ty liên 
doanh dược 

phẩm Mediphar-
Autrapharm 

Lô III, số 18, đường 
Số 13 Khu Công 
nghiệp Tân Bình, quận 
Tân Phú, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Thuốc bột, thuốc cốm chứa vi sinh vật 
và viên nang mềm không chứa kháng 
sinh nhóm betalactam 

384/CN-QLD 06/10/2011 06/10/2013 06/10/2014 

91 
Công ty cổ phần 
tập đoàn Merap 

Thôn Bá Khê, xã Tân 
Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Thuốc bột pha tiêm, thuốc viên nén, 
viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm chứa kháng sinh nhóm 
Cephalosporin 

429/CN-QLD 27/10/2011 27/10/2013 27/10/2014 

92 
Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 

Hải Dương 

Số 102, Phố Chi Lăng, 
phường Nguyễn Trãi, 
Tp. Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

Thuốc tiêm tiệt trùng cuối, Thuốc tiêm 
không tiệt trùng cuối, hỗn dịch tiêm, 
nhũ dịch tiêm và thuốc nhỏ mắt, thuốc 
nhỏ mũi không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, viên nang 
mềm, thuốc bột, thuốc cốm, trà nhúng, 
sirô, thuốc nước uống, thuốc nước 
dùng ngoài, rượu thuốc, cao thuốc có 
nguồn gốc từ dược liệu. 

386/CN-QLD 06/10/2011 06/10/2013 06/10/2014 

93 
Công ty cổ phần 

SPM 

Lô Số 51, đường Số 2, 
khu Công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim, 
viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, 
viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, 
thuốc cốm sủi bọt, viên nang mềm, 
thuốc nước uống, thuốc kem, thuốc 
mỡ, dùng ngoài không chứa kháng 
sinh nhóm betalactam 

410/CN-QLD 13/10/2011 13/10/2013 13/10/2014 



94 
Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu 
y tế Domesco 

Số 66, quốc lộ 30, 
phường Phú Mỹ, Tp. 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, viên nang 
mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén 
sủi bọt, thuốc bột và thuốc cốm sủi bọt 
không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, Thuốc bột, thuốc cốm 
chứa kháng sinh nhóm betalactam 

412/CN-QLD 13/10/2011 13/10/2013 13/10/2014 

Cụm Công nghiệp Cần 
Lố, Ấp An Định, Xã An 
Bình, Huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Tinh dầu cao lỏng, cao đặc, cao khô, 
thuốc bột, thuốc cốm chiết xuất và tinh 
chế hoạt chất tinh khiết dùng làm 
thuốc từ dược liệu (piperin từ hồ tiêu, 
curcumin từ nghệ) 

412/CN-QLD 13/10/2011 13/10/2013 13/10/2014 

95 
Công ty TNHH 

US Pharma 
USA 

Lô B1-10, đường D2, 
khu Công nghiệp Tây 
Bắc Củ Chi, huyện Củ 
Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, viên nang 
mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén 
sủi bọt, thuốc nước uống và dùng 
ngoài, thuốc kem và thuốc mỡ không 
chứa kháng sinh nhóm betalactam. 

Thuốc bột pha tiêm, thuốc viên nén, 
viên bao phim, viên nang cứng, thuốc 
bột và thuốc cốm chứa kháng sinh 
nhóm Cephalosporin 

423/CN-QLD 25/10/2011 25/10/2013 25/10/2014 

96 

Công ty TNHH 
liên doanh 

Hasan 
Dermapharm 

Lô B, đường Số 2, khu 
Công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc 
nước, thuốc kem, thuốc mỡ không 
chứa kháng sinh nhóm betalactam. 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột và thuốc cốm chứa 
kháng sinh nhóm Cephalosporin. 

Thuốc viên nang, thuốc bột và thuốc 
cốm chứa vi sinh vật 

492/CN-QLD 02/12/2011 02/12/2013 02/12/2014 

97 
Công ty cổ phần 
công nghệ cao 

Traphaco 

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Thuốc viên nén, viên bao, viên nang 
cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn 
cứng, viên hoàn mềm, viên nang mềm, 
thuốc nước uống có nguồn gốc từ 
dược liệu 

491/CN-QLD 02/12/2011 02/12/2013 02/12/2014 



98 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Euvipharm 

Ấp Bình Tiền 2, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim, 
viên nén bao đường, viên nang cứng, 
thuốc bột, viên nén sủi bọt, thuốc bột 
sủi bọt, thuốc nước, hỗn dịch thuốc 
uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi và 
thuốc kem dùng ngoài không chứa 
kháng sinh nhóm betalactam. 

Thuốc viên nén, viên nén bao phim, 
viên nang cứng, thuốc bột chứa kháng 
sinh nhóm betalactam. 

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh 
nhóm Cephalosporin. 

494/CN-QLD 05/12/2011 05/12/2013 05/12/2014 

99 

Công ty TNHH 
một thành viên 
vắc xin Pasteur 

Đà lạt 

Số 18, đường Lê Hồng 
Phong, phường 4, Tp. 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Vắc xin thương hàn và Đóng gói vắc 
xin thành phẩm 

515/CN-QLD 13/12/2011 13/12/2013 13/12/2014 

100 

Công ty cổ phần 
dược Trung 

ương 
Mediplantex - 

Nhà máy dược 
phẩm Số 2 

Thôn Trung Hậu, xã 
Tiền Phong, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, 
thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc 
kem, thuốc mỡ, dung dịch thuốc uống, 
hỗn dịch và nhũ dịch thuốc uống 
không chứa kháng sinh nhóm 
betalactam 

514/CN-QLD 13/12/2011 13/12/2013 13/12/2014 

101 

Công ty TNHH 
một thành viên 
vắc xin Pasteur 

Đà lạt 

Số 18, đường Lê Hồng 
Phong, phường 4, Tp. 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Vắc xin thương hàn và Đóng gói vắc 
xin thành phẩm 

515/CN-QLD 13/12/2011 13/12/2013 13/12/2014 

102 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
OPV 

Lô 27, đường Số 3A, 
Khu Công nghiệp Biên 
Hòa II, Tp. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

Thuốc viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, 
thuốc nước uống, thuốc nước dùng 
ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc đạn 
và thuốc trứng không chứa kháng sinh 
nhóm betalactam 

09/CN-QLD 09/01/2012 09/01/2014 09/01/2015 
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