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GIỚI THIỆU CÔNG TY INTRODUCTION

Danapha là công ty dược có bề dày lịch sử hơn 50 năm và luôn đặt mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu. 
Trong suốt chặng đường phát triển của mình, Danapha đã luôn nỗ lực nghiên cứu và sản xuất với mong muốn 
mang đến cho người bệnh những sản phẩm tốt nhất và có hiệu quả điều trị cao nhất.
 
Ngay từ những ngày đầu hoạt động, đặc biệt là sau khi cổ phần hóa vào năm 2007, Danapha đã quyết tâm 
theo đuổi định hướng ứng dụng công nghệ cao vào nghiên cứu và sản xuất dược phẩm. Thành tựu đầu tiên 
phải kể đến là các sản phẩm đông dược kết hợp giữa tinh hoa thiên nhiên và công nghệ hiện đại đã tạo được vị 
thế vững chắc trên thị trường. Không dừng lại ở đó, Danapha đang tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ Nano 
và công nghệ sinh học, hứa hẹn cho ra đời những sản phẩm đặc trị có hàm lượng chất xám cao và hiệu quả  
điều trị vượt bậc.
 
Trên chặng đường còn nhiều thách thức phía trước, ngoài những bước chuẩn bị vững vàng tự bên trong doanh 
nghiệp, Danapha hy vọng nhận được sự ủng hộ từ các đối tác, các nhà đầu tư và sẵn sàng hợp tác để cùng nhau 
góp sức trong sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng. 

TỔNG QUAN CÔNG TY
In over 50 years since our establishment in 1965, we always strive to fulfill the mission of enhancing  
public health. We engage in research and manufacture with the desire of delivering medicinal products at 
highest quality and efficacy to the patients.
 
Right at the beginning, especially after the equitization in 2007, we focus on applying science and technology 
in medicines development and manufacture. Thanks to that strategy, we have a renowned portfolio of 
herbal medicines, which are the combination of precious herbs and innovative formulations. Furthermore, 
Nanotechnology and Biotechnology are studied and applied at Danapha in order to introduce high quality 
products with optimal treatment effectiveness.
 
To move strongly forward, in addition to internal efforts, we encourage and welcome all the support from 
partners and investors. Together, we can make positive changes for human health.

COMPANY OVERVIEW 
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TẦM NHÌN 

Nằm trong danh sách 10 nhà sản 
xuất dược phẩm uy tín nhất tại 
Việt Nam, đưa Danapha trở thành 
thương hiệu dược phẩm được biết 
đến khắp khu vực Đông Nam Á. 

SỨ MỆNH 

Danapha luôn nỗ lực phấn đấu vì 
mục tiêu sức khỏe cộng đồng bằng 
việc mang đến những sản phẩm 
chất lượng tốt nhất, nhân rộng 
những giá trị nhân văn cao đẹp.

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Những đặc tính quan trọng làm 
nền tảng cho sự phát triển trường 
tồn đã được xây dựng thành các 
giá trị cốt lõi nổi bật của Danapha:
• Sự tôn trọng
• Chất lượng
• Chú trọng khách hàng
• Tinh thần tập thể
• Sự chuyên nghiệp

CORE VALUES 

Danapha’s core values are admitted, 
shared and complied by all Danapha’s staff 
in order to pursue the company’s mission. 
Five core values below express the own 
features and culture of Danapha:
• Respect
• Quality
• Customer Focus
• Teamwork
• Professionalism

VISION 

Being among the top ten of leading prestigious 
pharmaceutical manufacturers in Viet Nam 
and widely known in Southeast Asia.

MISSION 

Danapha always strives to fulfill the mission 
of enhancing public health with the highest  
quality products. At Danapha, each product is  
a gift from our heart to patients.
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1965 
 
Xưởng Dược Trung Trung 
Bộ chính thức được thành 
lập, mang mật danh K25 
 
Vietnam Mid - Central 
Region Pharmaceutical 
Factory (K25) was founded

1997 
 
Trở thành thành viên của Tổng 
công ty Dược Việt nam. Tên gọi 
mới là Xí nghiệp Dược phẩm 
Trung ương 5 - Đà Nẵng 
 
Da Nang Pharmaceutical Factory  
became a member of Vietnam  
Pharmaceutical Corporation, 
named Central Pharmaceutical 
Factory 5

2005 
 
Danapha được công 
nhận có Nhà máy đạt 
chuẩn GMP-WHO 
 
Danapha had our first 
factory got GMP-WHO 
standard

2007 
 
Cổ phần hoá, chuyển thành 
Công ty CP Dược Danapha 
từ ngày 01/01/2007 
 
Danapha Pharmaceutical 
Joint Stock Company was 
officially established

HƠN 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Được thành lập từ năm 1965, với hơn 50 năm phát triển bền vững, Danapha đã vượt qua nhiều thăng trầm,  
biến cố để tạo dựng được vị thế của mình trên bản đồ ngành Dược Việt Nam và sẵn sàng vươn mình ra thế giới.

A LONG PROUD HISTORY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Founded in 1965, Danapha has come through more than 50 years with many ups and downs to create a steady 
position in Viet Nam pharmaceutical market and is now ready for international opportunities.

2016 
 
Danapha được chứng nhận 
đầu tư vào Khu công nghệ 
cao Đà Nẵng với dự án đầu 
tư lên đến 1.500 tỷ 
 
Danapha was granted a 
licence to develop a 
cutting-edge pharmaceutical 
project worth 1,500 billion 
VND in Danang Hi-tech Park

2008 
 
Danapha chỉ định Công ty TNHH 
KPMG là đơn vị kiểm toán bắt đầu 
từ năm tài chính 2008, khẳng định 
Danapha hướng đến việc quản trị 
doanh nghiệp theo các  
chuẩn mực quốc tế 
 
Danapha designated KPMG  
Viet Nam as its audit accountant  
company, which expressed  
Danapha’s effort toward  
international-standard 
management

2009 
 
Danapha chính thức thành lập 
Công ty Cổ phần Dược Danapha 
- Nanosome (DANOSOME) 
 
Danapha built a Vietnam -  
America joint ventures created 
called Danapha - Nanosome  
Pharmaceutical JSC to develop 
nano-liposome technology

2010 
 
Danapha khánh thành Nhà 
máy sản xuất Đông Dược đạt 
chuẩn GMP-WHO có quy mô 
hoàn thiện bậc nhất  
Việt Nam 
 
Danapha inaugurated the 
finest GMP-WHO herbal  
medicine manufacturing 
plant in Viet Nam

2013 
 
Danapha nhận Giấy chứng 
nhận đạt tiêu chuẩn GMP - 
Ukraine 
 
Danapha got the certificate  
of GMP-Ukraine (including:  
PIC/S standard which stands 
for Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme) from 
Ukraine Ministry of Health

2015 
 
Danapha được chứng nhận 
Doanh nghiệp khoa học công nghệ 
 
Danapha was officially  
certificated Science - Technology 
Enterprise by Danang Department 
of Science and Technology

CÁC MỐC 
LỊCH SỬ
MILESTONES
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CON SỐ 
ẤN TƯỢNG 
REMARKABLE ACHIEVEMENTS

TOP 10

SẢN PHẨM CÓ MẶT TẠI HƠN 
EXPORTING TO MORE THAN

120
SẢN PHẨM LƯU HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG 
PRODUCTS ON MARKET

32%
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI TĂNG 
OUTSTANDING REVENUE GROWTH RATE OF

QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
FOREIGN COUNTRIES 20

DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM UY TÍN 
TRUSTED VIETNAM PHARMACEUTICAL COMPANIES
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THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

• Thương hiệu Quốc gia 2016
• Ngôi sao thuốc Việt 2014 - 2016
• Doanh nghiệp bền vững 2016
• Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ
• Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 

nhất việt Nam 2014 - 2016
• Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2011 - 2016
• Hàng Việt Nam chất lượng cao 17 năm  

liên tiếp

AWARDS 

• Vietnam Value 2016
• Vietnamese Drug Star 2014 - 2016
• Sustainable Business 2016
• Science & Technology Enterprise
• Top 500 Fastest growing companies 
    in Viet Nam 2014 - 2016
• Trusted Exporter 2011 - 2016
• High Quality Vietnamese Goods for 17  

consecutive years 

TIÊU CHUẨN - CHỨNG CHỈ 

• Tiêu chuẩn GMP-WHO (bao gồm GLP và 
GSP) cho Nhà máy sản xuất thuốc tân dược

• Tiêu chuẩn GMP-WHO cho Nhà máy sản 
xuất thuốc đông dược (GMP Đông Dược)

• Tiêu chuẩn GMP-Ukraine bao gồm cả PIC/S
• Tiêu chuẩn GMP-Kazakhstan
• Tiến đến tiêu chuẩn cGMP theo tiêu chuẩn 

FDA (Mỹ) và định hướng PIC/S-GMP
• Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

STANDARDS - CERTIFICATES 

• GMP as recommended by WHO for Medicine  
Factory (including GLP and GSP)

• GMP as recommended by WHO for Herbal  
Medicine Factory

• GMP-Ukraine harmonized with PIC/S requirements
• GMP-Kazakhstan
• Progressing to cGMP according to FDA standard 

(USA) and PIC/S-GMP
• ISO 9001:2008

Những thành tựu mà Danapha  
đạt được hôm nay là kết 

quả phấn đấu của cả một tập 
thể luôn hướng đến mục tiêu 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Our achievements belong to 
all the staff who is always  

enthusiastic, inventive and hard- 
working to help people get better.
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NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU  
& SẢN XUẤT

THẾ MẠNH 
NỔI BẬT 
OUTSTANDING 
STRENGTHS 

Nhà máy GMP-WHO Tân dược
• Tổng diện tích: 22.500 m2

• Tổng kinh phí đầu tư: 90 tỷ VNĐ
• Sản xuất tân dược với các dạng bào chế thuốc viên, thuốc 

bột, cốm, thuốc tiêm, thuốc dùng ngoài, cao dầu xoa, …
• Công suất sản xuất: Thuốc non-betalactam: 1 tỷ 

viên/năm; Thuốc tiêm: 17 - 20 triệu ống/năm; Thuốc 
nhỏ mắt, thuốc nước: 150.000 - 200.000 lít/năm. 

Nhà máy GMP-WHO Đông Dược
• Tổng diện tích: 10.780 m2

• Tổng kinh phí đầu tư: 62 tỷ VNĐ
• Dây chuyền chiết xuất, cô cao và sản xuất khép kín các 

sản phẩm đông dược theo tiêu chuẩn GMP-WHO
• Công suất sản xuất: Thuốc viên: 300 triệu viên/năm; 

Cao xoa: 18 - 20 triệu hộp/năm.

Trung tâm nghiên cứu & Phát triển
• Tổng diện tích: 1.200 m2

• Tổng kinh phí đầu tư: 30 tỷ VNĐ
• Nghiên cứu các sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ và 

quy trình mới, chuẩn hóa các quy trình sản xuất, sản xuất 
quy mô nhỏ, ...

• Bình quân mỗi năm công ty được Cục Quản lý Dược - Bộ 
Y tế cấp từ 10 đến 15 số đăng ký cho các sản phẩm mới.

GMP-WHO medicinal product factory 
• Total area: 22,500 m2

• Total invested capital: 90 billion VND
• Producing over 100 kinds of products with different dosage forms: Tablets, Capsules, Injections, Syrups, Eye Drops, 

Nasal Drops, Granules, Powders, Oral Liquids, Topical Solutions, Liniments and Ointments.
• Capacity: Non-betalactam drugs: 1 billion capsules/year; Injections: 17 - 20 million ampouls/year; Opthalmic, 

nasal, liquid solution: 150,000 - 200,000 litres/year. 

GMP-WHO herbal medicine factory
• Total area: 10,780 m2

• Total invested capital: 62 billion VND
• Manufacturing uncoated tablets, sugar-coated tablets, film coated tablets, hard capsules, powders, granules, 

viscous extracts and dry extracts derived from herbal materials.
• Capacity: Tablets & capsules: 300 million pills/year; Balms: 18 - 20 million boxes/year.

Research & Development Center
• Total area: 1,200 m2

• Total invested capital: 30 billion VND
• Researching and developing new products, approaching with advanced technologies, standardizing  

manufacturing operations, manufacturing in pilot scale, ...
• From 10 to 15 new products getting Marketing Authorization from Drug Administration of Viet Nam each year.

ADVANCED INFRASTRUCTURE  
FOR RESEARCH & MANUFACTURING

Danapha đã hoàn thiện  
hệ thống trang thiết bị, 
máy móc hiện đại cho  
hầu hết các công đoạn  
nghiên cứu sản xuất. 
 

Danapha has equipped 
modern facilities and  
machines for research  
and manufacturing.
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ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ

TECHNOLOGY ORIENTATION

Giai đoạn 1 của dự án
• Dự kiến đi vào vận hành vào đầu: năm 2019
• Diện tích xây dựng: 30.080 m2

• Tổng kinh phí dự kiến đầu tư: 650 tỷ
Bao gồm:
1. Nhà máy sản xuất cao dầu xoa - ống hít 
- Tiêu chuẩn: PIC/S GMP và EU-GMP 
- Sản phẩm: cao dầu xoa, ống hít 
- Công suất thiết kế/năm: 40 triệu hộp cao xoa,  
10 triệu chai dầu, 30 triệu ống hít 
2. Nhà máy sản xuất thuốc viên và bột 
- Tiêu chuẩn: PIC/S GMP và EU-GMP 
- Sản phẩm: thuốc nhượng quyền và các thuốc  
công nghệ cao 
- Công suất thiết kế/năm: thuốc viên: 1 tỷ viên,  
thuốc bột: 50 triệu gói

Dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng
• Nhà máy sản xuất dược phẩm với công nghệ Nano, 

công nghệ sinh học và Trung tâm nghiên cứu -  
phát triển công nghệ cao

• Nghiên cứu và sản xuất các loại dược phẩm ứng 
dụng công nghệ Nano, công nghệ sinh học.

Phase 1 
• Operation time: 2019
• Total area: 30,080 m2

• Total invested capital: 650 billion VND
Including:
1. Balms, liniments & inhalers Factory 
- Manufacturing standards: PIC/S and EU GMP 
- Products: balm, inhaler and medicated oil  
(for domestic and international markets) 
- Production capacity: 40 million boxes of balm/
year, 10 million bottles of medicated oil/year, 30 
million boxes of inhaler/year  
2. Oral solid dose Factory 
- Manufacturing standards: PIC/S and EU GMP 
- Products: Nanotechnology drugs 
- Production capacity: 1 billion tablets/year,  
50 million sachets of powder/year. 

Đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại và 
ứng dụng công nghệ Nano, công nghệ 

sinh học vào nghiên cứu, sản xuất là nền 
tảng then chốt cho sự phát triển bền vững  
của Danapha

Investing on cutting edge production line and 
applying Nanotechnology and Biotechnology  

in manufacturing are major keys for the  
sustainable development of an enterprise

TỔNG DIỆN TÍCH/ TOTAL AREA

TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ 
TOTAL INVESTED CAPITAL

7,7 ha 

1.500  

tỷ VND / billion VND

Project at Danang Hi-tech Park
• Nanotechnology and Biotechnology pharmaceutical 

factory and R&D center
• Applying Nanotechnology and Biotechnology in  

medicine research and manufacture.
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HỆ THỐNG KIỂM TRA  
CHẤT LƯỢNG ĐÁNG TIN CẬY 
• Việc kiểm tra chất lượng đóng vai trò rất quan 

trọng trong sự bảo đảm chất lượng thuốc.  
Để kiểm tra chất lượng riêng cho sản phẩm 
đông dược Danapha đã đầu tư nhiều thiết bị 
hiện đại như: kính hiển vi ghép phần mềm ghi 
ảnh trên máy tính, hệ thống sắc kí khí ghép khối 
phổ (GCMS), hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng 
cao (HPLC), hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng 
(RSLC), quang phổ hồng ngoại (IR), … đồng thời 
đào tạo đội ngũ kiểm nghiệm viên có năng lực, 
nhiều kinh nghiệm để kiểm soát chất lượng. 

• Danapha đã thực hiện hoàn chỉnh Bộ dữ liệu 
chuẩn dược liệu thường dùng trong sản xuất 
của công ty CP dược Danapha cho 61 dược liệu, 
làm tiêu chuẩn cơ sở cho kiểm soát nguyên liệu  
đầu vào.

• Pharmaceuticals, which affect people’s health  
and lives, are required rigorous quality assurance  
and safety management. To ensure our products’  
quality, the QA department is organized  
independently from the manufacture  
department and is equipped with modern 
techniques, including: gas chromatography - 
mass spectrometry, high performance liquid 
chromatography, infrared spectroscopy, ...

A RELIABLE QUALITY  
ASSURANCE SYSTEM

• In addition, we have completed a directory of 
standard data for 61 herbal materials to use 
in quality control and assurance at all stages 
of the manufacturing process. This is how we 
guarantee high and consistent product quality 
for patients.

TỰ CHỦ NGUỒN DƯỢC LIỆU 
CHO SẢN XUẤT 

Với mục tiêu nâng tầm chất lượng thuốc và các loại 
thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ dược liệu,  
Danapha đã xây dựng nhiều chính sách nhằm 
chủ động nguồn dược liệu đầu vào. Ngoài việc 
hợp tác thu mua dược liệu từ những nhà cung ứng  
dược liệu có vùng trồng đạt chuẩn GACP, Danapha  
đã chủ động triển khai các vùng nuôi trồng dược 
liệu theo hướng dẫn tiêu chuẩn GACP-WHO. 

• Tháng 8/2010, Danapha phối hợp với trung tâm 
dược liệu miền Trung hoàn thiện vùng nguyên liệu 
đạt tiêu chuẩn VietGap với nhà ươm giống cây trồng 
và xưởng chế biến tại chỗ, hướng đến việc thực 
hiện tiêu chuẩn GACP. Hiện tại, Danapha đã có vùng 
dược liệu riêng với diện tích 20ha, chủ động hơn 
25% dược liệu đầu vào cho sản xuất.

• Tháng 12/2016, Danapha phối hợp với tổ 
chức Helvetas để thực hiện dự án “Thương 
mại sinh học” do Liên Minh châu Âu tại Việt 
Nam tài trợ. Theo đó, Danapha sẽ được hỗ trợ 
trồng dược liệu theo các tiêu chuẩn như GMP, 
GACP-WHO, UEBT, ...

To develop herbal medicines and herbal supplements, 
we set many policies to hold the initiative of starting 
material sources. Coupled with purchasing materials 
from trusted GACP-certified suppliers, we have our 
own field of medicinal plants which complies with 
the requirement of GACP-WHO.

• In August 2010, we cooperated with the Center 
of Medicical Plants in Central Viet Nam to create 
a cultivation area conforming VietGap standard. 
As a result, this 20-hectare area now provides  
approximately 25% of manufaturing demand.

• In December 2016, we collaborated with Helvetas to  
implement the Biotrade project sponsored by  
European Union. Thanks to this support, we 
will have the cultivation and harvest processes  
conforming with standards of GMP, GACP, UEBT, ...

HOLDING THE INITIATIVE OF 
HERBAL RAW MATERIAL SOURCES
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Danapha xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng từ những sản 
phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất và điều trị những bệnh thông 
dụng cho đến những loại thuốc đặc trị. Mỗi sản phẩm trước khi 
được đưa ra thị trường đều phải trải qua kiểm nghiệm lâm sàng và 
thẩm định chất lượng, đảm bảo hiệu quả điều trị tối ưu cho người 
bệnh. Ngoài ra, Danapha còn đầu tư ứng dụng công nghệ Nano 
vào sản xuất  nhằm bắt kịp những công nghệ tiên tiến trên thế giới. 

Danapha has a variety of medicines for the treatment and  
alleviation of diseases across wide range of therapeutic areas.  
All products are thoroughly tested before launching to ensure 
their quality and effectiveness. Furthermore, we have prepared  
medicines in form of nano particles and phytosome, which is an 
attempt to level with global pharmaceutical technology.

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
WIDE RANGE OF PRODUCTS

• Nhóm Đông Dược
• Nhóm Giảm đau kháng viêm
• Nhóm Vitamin
• Nhóm nhỏ mắt, mũi - dùng ngoài
• Nhóm chuyên khoa thần kinh
• Nhóm thuốc khác

• Herbal Medicines
• Analgesic, Anti-inflammatory Medicines
• Vitamins
• Opthalmic and Nasal Medicines
• Psychiatric Medicines
• Others
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KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

• Đối với thị trường trong nước, hiện tại sản phẩm của Danapha đang được phân phối rộng rãi trong các bệnh 
viện, cơ sở y tế và các nhà thuốc trên toàn quốc thông qua hệ thống 7 chi nhánh, bao gồm: CN Hà Nội,  
CN Vĩnh Phúc, CN Thanh Hóa, CN Đà Nẵng, CN Khánh Hòa, CN Hồ Chí Minh, CN Cần Thơ.

• Đối với thị trường xuất khẩu: Trong Tổng công ty Dược Việt Nam, Danapha là doanh nghiệp đứng thứ 2 về kim 
ngạch xuất khẩu nói chung và đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu thuốc có nguồn gốc dược liệu. Thị trường 
xuất khẩu bao gồm Nga, các nước khối CIs (Ukraine, Uzbekistan, Tadjikistan, Armenia, Turkmenistan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Belarus, Azerbaijan, Moldova), các nước Đông Âu (Bulgaria, Serbia, Georgia, Litva, Latvia) và các 
nước Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Myanmar).

EXPANDING DOMESTIC AND INTERNATIONAL MARKETS 

• We have 7 branches located in Ha Noi, Vinh Phuc, Thanh Hoa, Da Nang, Khanh Hoa, Ho Chi Minh and Can Tho 
to distribute our products to hospitals, medical centers and pharmacies nationwide.

• In recent years, we have put intensive and continuous efforts to approach international market.  
Consequently, among the companies of Vietnam Pharmaceutical Corporation, Danapha accounted for the 
largest portion of total exported herb-derived medicines. In fact, we have conquered more than 20 foreign  
markets, including Russia, CIs countries (Ukraine, Uzbekistan, Tadjikistan, Armenia, Turkmenistan,  
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, Azerbaijan, Moldova), Eastern European countries (Bulgaria, Serbia,  
Georgia, Litva, Latvia) and Southeast Asian countries (Laos, Cambodia, Myanmar).



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

VĂN PHÒNG 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
T: (84. 236) 375 7676 F: (84. 236) 376 0127
E: info@danapha.com 
 
CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
Số 9, Ngõ 87 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, 
Q. Thanh Xuân, Hà Nội
T: (84. 24) 3664 7357 F: (84. 24) 3664 9628 

CHI NHÁNH TẠI VĨNH PHÚC
Số 43, lô S6 Khu Đô thị chùa Hà Tiên, P. Liên Bảo,
TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
T: (84. 211) 365 6599 F: (84. 211) 365 6779 
 
CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA
Lô 28 Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa
T: (84. 237) 371 9917 F: (84. 237) 371 9918 
 
CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
T: (84. 236) 376 0952 F: (84. 236) 376 0938 

CHI NHÁNH TẠI KHÁNH HÒA
Lô 27-28 đường số 8, Khu đô thị mới  
Lê Hồng Phong - Venesia, P. Phước Hải,  
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 
T: (84. 258) 650 4343 F: (84. 258) 651 4343
 
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Lô 14 - Đường số 8 - Khu CN Tân Tạo, 
P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
T: (84.28) 3620 5609 F: (84.28) 3620 5607 

CHI NHÁNH TẠI CẦN THƠ
A3-22 đường số 10, KDC Nam Long, Khu vực 02,
P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
T: (84. 292) 391 3777 F: (84. 292) 391 3777
 
www.danapha.com

DANAPHA PHARMACEUTICAL JSC 
 
OFFICE  
253 Dung Si Thanh Khe, Da Nang City
T: (84. 236) 375 7676 F: (84. 236) 3760 127
E: info@danapha.com
 
HA NOI BRANCH
No. 9, Lane 87 Nguyen Van Troi, Phuong Liet Ward,  
Thanh Xuan District, Ha Noi
T: (84. 24) 3664 7357 F: (84. 24) 3664 9628 
 
VINH PHUC BRANCH
No.43, lot S6 Ha Tien Pagoda Urban Area, Lien Bao Ward, 
Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
T: (84. 211) 365 6599 F: (84. 211) 365 6779 
 
THANH HOA BRANCH
Lot 28 Ba Trieu, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City
T: (84. 237) 371 9917 F: (84. 237) 371 9918 
 
DA NANG BRANCH
253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe District, Da Nang City
T: (84. 236) 376 0952 F: (84. 236) 376 0938 
 
KHANH HOA BRANCH
Lot 27-28 Street No.8,  
Le Hong Phong - Venesia Urban Area,  
Nha Trang City, Khanh Hoa Province 
T: (84. 258) 650 4343 F: (84. 258) 651 4343 

HO CHI MINH CITY BRANCH
Lot 14 - Street No.8 - Tan Tao Industrial Area, Tan Tao 
Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh city
T: (84.28) 3620 5609 F: (84.28) 3620 5607

CAN THO BRANCH
A3-22 Road 10, Nam Long Residential Area, 02 Area,  
Hung Thanh Ward, Cai Rang District, Can Tho City
T: (84. 292) 391 3777 F: (84. 292 ) 391 3777

www.danapha.com


