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TỔNG QUAN CÔNG TY

COMPANY OVERVIEW

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC)
được thành lập năm 2011 với định hướng hoạt
động trên các lĩnh vực:
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Xuất nhập khẩu dược liệu,
dược phẩm và trang thiết bị
y tế
Importing and exporting
medicinals, drugs and medical
equipments

Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company
(VIETMEC) was established in 2011. The company will
operates on the fields:
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Cung cấp nguyên liệu bột cao
khô tiêu chuẩn

Công ty chúng tôi đã và đang triển khai các vùng
trồng dược liệu với quy mô lớn từ Bắc vào Nam,
đặc biệt tập trung tại các tỉnh có nguồn tài
nguyên đất đai, sinh vật phong phú như: Phú
Thọ, Lào Cai, Ba Vì (Hà Nội), Thanh Hóa, Nghệ An,
Lâm Đồng…
Một số vùng trồng dược liệu của chúng tôi đã đạt
tiêu chuẩn GACP - WHO như Đương Quy, Bạch Chỉ,
Ba Kích, Hoài Sơn…
Our company has been implementing large-scale
medicinal growing areas from the North to the
South, especially concentrated in the provinces with
rich land and biological resources such as Phu Tho,
Lao Cai, Ba Vi (Hanoi), Thanh Hoa, Nghe An, Lam
Dong...
Some of our medicinal growing areas have met
GACP - WHO standards such as Angelica Sinensis,
Angelica Hahurica, Morinda Officinalis, Dioscorea
Persimilis…

Sản xuất và kinh doanh
các thực phẩm bảo vệ
sức khỏe
Producing and trading in
Health Supplements
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Developing herbal
growing areas

In 2017, Vietnam Medicinal Materials Joint Stock
Company built a factory with closed and modern
production lines on an area of over 20,000m2 in Phu
Ninh Commune, Phu Ninh District, Phu Tho Province.
The Factory has achieved GMP - WHO and GMP-HS
issued by the Ministry of Health of Vietnam. From
high quality medicinal materials, VIETMEC has
successfully extracted extractum powder products
that still retain valuable active ingredients from
original medicinal materials, has met the standard. At
the same time, it brings convenience to users and
receives the appreciation of professional physicians.

Supplying the high standard
extractum powder materials
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Phát triển
vùng trồng
dược liệu

Năm 2017, Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
đã xây dựng nhà máy sản xuất với các dây truyền
sản xuất khép kín, hiện đại trên diện tích hơn
20.000m2 tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh
Phú Thọ. Nhà máy đã đạt GMP – WHO và GMP-HS
do Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận. Từ
nguồn dược liệu được chọn lọc chất lượng cao,
VIETMEC đã chiết xuất thành công các sản phẩm
bột cao khô vẫn giữ nguyên hoạt chất quý giá từ
nguồn dược liệu gốc, đảm bảo chuẩn hóa các tiêu
chuẩn, đồng thời mang lại sự tiện dụng cho người
sử dụng và nhận được sự đánh giá cao của các
thầy thuốc chuyên môn.
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Sản xuất và kinh doanh
các vị thuốc y học
cổ truyền
Producing and trading in
Traditional Medicines

Kể từ khi thành lập đến nay, VIETMEC đã mang đến rất nhiều sản phẩm
y học dân tộc chất lượng cao phục vụ người bệnh.
Since its establishment, VIETMEC has provided many high quality traditional medicine products to the patients.
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

PRODUCTION LINES

Phòng kiểm tra
chất lượng đạt GLP
và ISO 17025
Phòng Kiểm tra chất lượng đạt GLP
-WHO và ISO 17025 trang bị đầy đủ
thiết bị kiểm tra được các chỉ tiêu từ
nguyên liệu, dược liệu đầu vào đến
thành phẩm đầu ra. Các nguyên liệu sản
xuất, sản phẩm xuất xưởng đều được
qua hệ thống kiểm tra chất lượng chặt
chẽ, đáp ứng tiêu chuẩn mới được xuất –
nhập hàng. Vì vậy, các sản phẩm đều đạt
tiêu chuẩn cơ sở đã đăng ký với Bộ Y tế.

Quality Control
Department is
qualiﬁed as per GLP
and ISO 17025
Quality Control Department is qualified as
per GLP-WHO and ISO 17025 standard,
equipped with full ranges of equipments
to test from input herbal materials to
output finished extracts. All incoming
materials and released products are
controlled and supervised by a strict quality management system and complies with
the registered specification before input
and output.
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Dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại đạt GMP –WHO hoạt động đồng bộ, một chiều và khép kín đã tạo
ra các sản phẩm chất lượng cao, bao gồm:
Modern production line is qualified as per GMP-WHO, working in a synchronization way, one direction and closed
process system to produce high quality products, could be described as follows:

Hệ thống nồi chiết đa năng
Hệ thống nồi chiết đa năng: có thể điều khiển được nhiệt độ chiết,
có hệ thống bơm tuần hoàn dung môi để trích kiệt dược chất, có
bộ phận thu hồi tinh dầu. Quá trình chiết xuất nhanh, ít tốn dung
môi, lấy kiệt hoạt chất từ dược liệu thô. Hệ thống chiết xuất đa
năng có thể sử dụng để chiết xuất nhiều loại nguyên liệu khác
nhau và nhiều loại dung môi chiết khác nhau.

The system of multifunction extractors
The system of multifunction extractors, equipped with a extracting
temperature controller, extracting solvents are circulated with a pump
system, therefore active ingredients are thoroughly extracted, besides,
the extractor are also equipped with a system to collect the essential oils.
Therefore, the extraction process is very fast, takes entirely active ingredients from raw materials and consumes less solvent. This system could
be properly used with all materials and solvents.

Hệ thống thiết bị cô
tuần hoàn áp suất giảm
Dịch chiết trước khi vào thiết bị cô đặc sẽ được lọc qua thiết bị lọc
thô và lọc tinh. Dịch chiết được cô ở nhiệt độ thấp (khoảng
700C-800C, áp suất giảm từ -0,02MPa ÷ -0,04MPa) dịch cô luôn
chuyển động tuần hoàn trong thiết bị. Vì thế nên thời gian cô rất
nhanh và gần như không làm thay đổi tính chất hóa học cũng như
hoạt tính sinh hóa của hoạt chất.

The system of vacuum
circulation condenser
The liquid extract is filtered through coarse filter and then fine filter
before putting into vacuum condenser. In this equipment, the liquid
extract in concentrated at the low temperature (about 700C to 80 0C)
and under the reduced pressure (from -0.02 MPa to -0.04 MPa). At this
stage, concentrated liquid is always circulated in the condenser. With the
operations as mentioned, time of condensation is also very fast and
therefore, almost no change in the chemical and biological properties of
active ingredients of the concentrated extracts.
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Hệ thống thiết bị
sấy phun sương
Dịch chiết sau khi cô đặc được lọc tinh qua thiết
bị lọc. Sau đó được chuyển vào thiết bị sấy phun
sương. Dịch cô ở thể lỏng lập tức chuyển sang
thể bột khô (hàm ẩm ≤5%) trong thời gian ngắn
khoảng 1/10 giây. Thời gian tiếp xúc với nhiệt
độ rất ít nên sản phẩm cao khô tạo ra hầu như
không bị thay đổi về tính chất hóa học cũng như
hoạt tính sinh học.

PHÒNG KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG ĐẠT
GLP VÀ ISO 17025

HỆ THỐNG NỒI
CHIẾT ĐA NĂNG

Quality Control Department
is qualified as per GLP
and ISO 17025

The system of
multifunction extractors

HỆ THỐNG
THIẾT BỊ SẤY
PHUN SƯƠNG

HỆ THỐNG THIẾT
BỊ CÔ TUẦN HOÀN
ÁP SUẤT GIẢM

The system of spray
drying equipment

Tất cả hệ thống thiết bị đều được sản xuất bởi
thép không gỉ, dịch chiết đều được vận chuyển
một chiều bằng hệ thống hút chân không hoặc
bơm cao áp. Kèm theo đó là các hệ thống phụ
trợ như máy sấy tầng sôi, hệ thống khí nén,
chân không, hệ thống lạnh, hệ thống xử lý nước
thải….đều đạt chuẩn và đáp ứng yêu cầu sản
xuất các sản phẩm đạt chất lượng cao.
The entire equipment system is made of stainless
steel. The intermediate products are one-way
transported in stainless steel pipes by the central
vacuum suction system or high pressure pump
system. In line with the modern protection lines,
there are also several central auxiliary system
such as: fluidized bed steam generator providing
superheated steam, air compressor system,
central vacuum system, cooling tower system,
HVAC chiller system, wastewater treatment
system…

Concentrated extracts is finely filtered through
filtering equipment before putting into spray
dryer. At this equipment, the condensed extracts
are immediately switched from liquid form to fine
powder from (moisture content of powder from is
not more than 5%) in a very short period of time
less than 1/10 seconds. Due to very short time of
being exposed to temperature, so extracts are not
altered on the chemical and biological properties.

The system of
spray drying
equipment

The system of
vacuum circulation
condenser

QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT CAO KHÔ

PRODUCTION PROCESS OF EXTRACTUM SICCUM
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PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG DƯỢC LIỆU

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

DEVELOPING HERBAL GROWING AREAS

VIETMEC đã và đang triển khai các vùng trồng
dược liệu với quy mô lớn từ Bắc vào Nam, đặc biệt
tập trung tại các tỉnh có nguồn tài nguyên đất đai,
sinh vật phong phú như: Phú Thọ, Lào Cai, Ba Vì
(Hà Nội), Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng…

VIETMEC has been implementing large-scale medicinal growing areas from the North to the South, especially concentrated in the provinces with rich land and
biological resources such as Phu Tho, Lao Cai, Ba Vi
(Hanoi), Thanh Hoa, Nghe An, Lam Dong ...

Một số vùng trồng dược liệu của VIETMEC đã đạt
tiêu chuẩn GACP - WHO như: Đương Quy, Xuyên
Khung, Bạch Chỉ, Hoài Sơn, Ba Kích…

Some of our medicinal growing areas have met GACP
–WHO standards such as Angelica Sinensis, Ligusticum wallichii Franch, Angelica Hahurica, Morinda
Officinalis, Dioscorea Persimilis…

BA KÍCH
DIOSCOREA PERSIMILIS

HOÀI SƠN
MORINDA OFFICINALIS

XUYÊN KHUNG
LIGUSTICUM WALLICHII FRANCH

BẠCH CHỈ
ANGELICA HAHURICA

ĐƯƠNG QUY
ANGELICA SINENSIS
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SẢN PHẨM

Vị thuốc y học cổ truyền

PRODUCTS

VIETMEC là địa chỉ tin cậy cung ứng những vị thuốc y học cổ truyền uy tín, chất
lượng như: đương quy chích rượu, đẳng sâm chưng, táo nhân sao đen, ba kích chích
rượu, xuyên khung chích rượu, bạch truật chích rượu, ngưu tất chích rượu, đỗ trọng
chích muối, viễn chí sao cám, độc hoạt phiến, bạch thược vi sao, bạch linh phiến,
hoàng kỳ chích mật, khương hoạt phiến, cam thảo chích mật, thục địa, đan sâm chích
rượu, thương truật sao vàng, tục đoạn chích muối, hà thủ ô đỏ, nhục thung chung
chưng rượu, cốt toái bổ chích rượu, sơn thù chưng, liên nhục sao vàng, ý dĩ sao vàng
với cám, đào nhân sao vàng giữ vỏ, mẫu đơn bì...

Traditional Medicines
VIETMEC is a reliable address to provide reputable and quality traditional medicine
products as follows: Angelica sinensi incubated with alcohol, Codolopsis
distillationed, Semen Zizyphi jujubae roasted the medicine to yellow, Morinda
Officinalis incubated with alcohol, Ligustiam wallichit franch incubated with alcohol,
Atrantylodes macrocephala incubated with alcohol, Achyranthes hidentata Blume
incubated with alcohol, Eucommia ulmoides soliv incubated with salt, Polygala of
drying medicine with rice bran, Angelica laxit bra Diels sliced, Paronia lactiflora pall
roated, Astragalus propinquus incubated with molasses, Notopteryguim incisium
ting sliced, Glycyrrhiza glabra incubated with molasses, Remannia glutinosa
militiorrhizae, Radix Salviae incubated with alcohol, Atratylodes lancea roasted the
medicine to yellow, Radix Dipsaci incubated with salt, Herba cistanches caulis
cistanchis distilled with alcohol, Drynaria incubated with alcohol, Cornus officinalis
distilled, Nelumbo nucifera roasted the medicine to yellow, Coix lachrymajobi roasted
the medicine to yellow with rice bran, Prumus persica stokes roasted the medicine to
yellow and keep the cover, Cortex moutan ...

Dược liệu

Medicinal herbs

Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam cung ứng những
dược liệu chất lượng cao như: phòng phong, tần giao,
câu kỳ tử, bạch chỉ, đại táo, xuyên khung, sa sâm, sa
nhân, cúc hoa, tế tân, long nhãn, tang ký sinh, hồng
hoa, kim ngân hoa, tam thất, thổ phục linh, uy linh
tiên, câu đằng, thiên niên kiện, kê huyết đằng, huyền
sâm, mộc qua, phục thần, quế chi...

Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company is
supplying high quality medicinal herbs such as: Radix
ledebouriellae seseloidis, Genliana dakuriera fisch,
Lycium sinense mill, Angelica dahurica, Fructus
zizyphi, Ligusticum wallichit Franch, Launae pinnatifida cass, Amomum xanthioides wall, Flos chrysanthen,
Herba Asari sirboldi, Euphoria longan, Loranthus
parasiticus, Lonicera Japonica thunb, Panax notoginseng, Similax giabra wall, Ciematis sinensis osbeck,
Uncaria rynchophyka, Homalomena occulta, Milletia
reticulata benth, Scrophularia kalandensis franch,
Frutus chaenomelis, Poria cocos, Ramulus Cinnamoni…
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Thực phẩm
bảo vệ sức khỏe

Health
Supplements

VIETMEC sản xuất và phân phối những thực phẩm
bảo vệ sức khỏe như: hỗ trợ bảo vệ xương khớp
Boskaba, bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang
thai và cho con bú Momcare, bổ sung vitamin và
khoáng chất cho người suy kiệt Care Plus-DLVN,
bổ não Citiboost, Hạ áp - DLVN...

VIETMEC is manufacturing and distributing heath
supplements such as: support bone joint protection –
BOSKABA, nutritional supplements for pregnant
women and nursing mothers – MOMCARE, additional
vitamins and minerals for depleted people - CARE
PLUS DLVN, good medicine for brain - CITIBOOST,
antihypertensive drugs - HA AP DLVN...

Extractum Siccum
Bột cao khô
VIETMEC là đơn vị cung cấp bột
cao khô tiêu chuẩn cho các nhà
máy sản xuất thuốc và thực phẩm
bảo vệ sức khỏe như: ba kích,
bách bộ, phục linh, bạch truật, bồ
công anh, cẩu tích, cúc hoa, đan
sâm, đẳng sâm bắc, độc hoạt,
đương quy, hà thủ ô, hoàng bá,
hoàng kỳ, hoàng liên, hòe hoa,
hồng hoa, hy thiêm thảo, khương
hoạt, kim ngân hoa, ngưu tất,
nhân trần, sài hồ, tục đoạn, xuyên
khung, cam thảo, bạch chỉ, cát
cánh, hoàng cầm, sinh địa – thục
địa, thăng ma, xích thược, trạch
tả, linh chi...
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VIETMEC is a standard supplier of high-quality extractum powders for
medicine and health supplements Factories such as: Extractum Radix
Moridae officinallis Siccum, Extractum Radix stemonde tuberosae
Siccum, Extractum Poria Siccum, Extractum Rhizoma Atratylosi
macroaphilae Siccum, Extractum Herbal Latucae indicae Siccum,
Extractum rhizoma ciboti Siccum, Extractum Radix salvide miltiorrrhizae Siccum, Extractum Radix Codonopsix Siccum, Extractum Radix
angeliae pubecentis Siccum, Extractum Radix Ialoopiae maltiflorae
Siccum, Extractum Cortex phellodendri Siccum, Extractum Radix
Astragali membranacei Siccum, Extractum rhizoma coptidis Siccum,
Extractum Flos styphnolobii japonici Siccum, Extractum Flos Carthami
tinctoril Siccum, Extractum Herba sirgesbeckide Siccum, Extractum
rhizoma Radix Nototerygil Siccum, Extractum Flos lonicerae Siccum,
Extractum achyrmthis biden tatae Siccum, Extractum Radix buplenri
Siccum, Extractum Radix dipsaci Siccum, Extractum rhizoma ligustici
wallichi Siccum, Extractum Radix angelinae dahuriae Siccum,
Extractum Radix platycodi granddifloli Siccum, Extractum Radix
Rehmanmmiae glutinosae Siccum, Extractum Rhizoma cimicifugae
Siccum, Extractum Radix paeonide Siccum, Extractum rhizoma alismatis Siccum, Extractum Ganodema Siccum…
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MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
REPRESENTATIVE CUSTOMERS

Trang thiết bị,
vật tư y tế
VIETMEC cung cấp các trang thiết bị, vật tư y
tế như: dây truyền dịch, bơm tiêm insulin,
găng tay, xe đẩy, giường bệnh nhân...

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Phu Tho Department of Health

Sở Y tế Nghệ An

Nghe An Department of Health

Sở Y tế TP. Hải Phòng

Hai Phong Department of Health

Sở Y tế Hà Tĩnh

Ha Tinh Department of Health

Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức
năng tỉnh Phú Thọ

Phu Tho Hospital of Traditional Medicine and
Rehabilitation

Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Hospital of Traditional Medicine

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội

Hanoi Hospital of Traditional Medicine

Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam

Quang Nam Central General Hospital

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh General Hospital

Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng

Hai Phong Hospital of Traditional Medicine

Bệnh viện Trung ương Huế

Hue Central Hospital

Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Da Nang General Hospital.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa

Thanh Hoa General Hospital.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Nghe An Hospital of Traditional Medicine

Công ty CP Dược phẩm Hà Tây

Ha Tay Pharmacentical JSC.,

Công ty CP Traphaco

Traphaco Joint Stock Company

Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 1 Pharbaco

Pharbaco Central Pharmaceutical JSC.,

Medical Equipment
and Supplies
VIETMEC is providing medical equipment and
supplies such as: infusion wire, insulin
injection pump, gloves, trolley, bed for
patient...
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