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Since it’s initial operation 1996 up to present, 
Bio-Pharmachemie is continuously growing. 
Bio-Pharmachemie is now a trusted brand and the 
leading manufacturer of veterinary and aquaculture 
products in Vietnam.With compliance to WHO GMP 
(World Health Organization Good Manufacturing 
Practices), production lines equipped with modern 
automatic machines along with well-trained workforce 
on our portfolio, we can guarantee products of superior 
quality. The raw materials we use are imported and 
purchased from approved manufacturers and tested 
rigorously by our quality control laboratory. Excellent 
quality and diverse product range: all these helped gain 
the trust and approval of breeders and customers 
nationwide and abroad. We export our products to 26 
countries in Asia Pacific, Middle East and Africa.
At Bio-Pharmachemie, we always put all our effort in 
improving products and services to satisfy the needs 
and the requirement of our patrons with exceptional 
value. 

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996 đến nay 
Bio-Pharmachemie đã không ngừng phát triển mạnh 
mẽ, khẳng định được thương hiệu của mình và trở thành 
một trong những công ty sản xuất và kinh doanh thuốc 
thú y & thuốc thuỷ sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Là 
công ty sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO GMP (Thực hành 
sản xuất tốt theo tiêu chuẩn của WHO) với máy móc, 
trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ tiên tiến và 
đội ngũ chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm chất lượng 
sản phẩm của Bio-Pharmachemie luôn được đảm bảo. 
Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất được nhập từ các 
công ty nước ngoài có uy tín. Các nguyên liệu này trước 
khi đưa vào sản xuất và các thành phẩm trước khi đóng 
gói đều được kiểm tra chất lượng chặt chẽ. Nhờ chất 
lượng vượt trội cùng sự đa dạng về mẫu mã, sản phẩm 
của Bio-Pharmachemie ngày càng chiếm được niềm tin 
của người chăn nuôi trên khắp mọi miền đất nước . Hơn 
thế nữa, sản phẩm của công ty còn được xuất khẩu sang 
26 nước trên thế giới thuộc các khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương, Trung Đông, Châu Phi ... Bio-Pharmachemie 
luôn nỗ lực phấn đấu để  hoàn thiện và đáp ứng tốt nhất 
mọi yêu cầu của khách hàng, xứng đáng là người bạn 
đồng hành tin cậy của mọi nhà chăn nuôi.  

GIỚI THIỆU
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Being certificated Establishment license
Được cấp phép thành lập.31/10/1994

Officially commencing operation
Chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.12/04/1996

Exporting first order to Malaysia
Xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Malaysia. 12/03/1997

Being granted the Labour medal, 3rd class by the State President of Vietnam
Được chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng Ba. 16/08/2001

Being certified ISO & GMP certifications
Phòng thử nghiệm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
Được chứng nhận đạt WHO GMP. 

5/3/2002

2/7/2002

Being certified “Vietnamese High quality goods” for the first time
Được chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao lần đầu tiên. 2004

Extend the company’s area twice bigger
Mở rộng diện tích công ty tăng gấp đôi.2008

Build new Premix facility increasing the production capacity to 3 times
Xây mới phân xưởng Premix với công suất tăng gấp 3.2009

Upgrade warehouse systems for Raw material, Packaging and Finished products
Nâng cấp hệ thống kho Nguyên liệu, Bao bì, Thành phẩm.2010

Develop global market and export BIO products to 24 countries in the world
Phát triển thị trường xuất khẩu. Sản phẩm BIO được xuất sang 24 nước trên thế giới. 2012

Continuously achieve “Vietnamese High quality goods” for 10 years at top position 
in veterinary & aquaculture
10 năm liên tiếp đạt HVNCLC dẫn đầu Top ngành hàng thuốc thú y.2014

Build new Beta lactam facility; new QC laboratory and R&D laboratory
Xây mới xưởng Beta Lactam. Xây mới phòng kiểm nghiệm và NCPT.2015

CÁC MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG
CORPORATE MILESTONES



QUALITY
CHẤT LƯỢNG
Bio-Pharmachemie guarantees complete traceability of 
our products.

Công ty BIO cam kết cung cấp những sản phẩm có chất 
lượng tốt, ổn định và hàm lượng đúng như ghi nhãn.

HONESTY
TRUNG THỰC
Being integrity in the corporate operations, work 
behaviors as well as any of our published information 
and data.

Trung thực trong mọi hoạt động, hành vi ứng xử, trong 
công việc và về các số liệu, thông tin công bố.

RESPONSIBILITY
TRÁCH NHIỆM
We always consider customers’ satisfaction as our 
performance index to build good corporate image.

Lấy mực độ hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu 
quả công việc; luôn ý thức xây dựng hình ảnh tốt của BIO 
trong tâm trí khách hàng.

ATTITUDE
HÀNH VI & THÁI ĐỘ
Since Bio-Pharmachemie most appreciates collective 
solidarity, our staff at all levels are always in unity for the 
corporate’s common interests and strength and 
continuously enrich our working knowledge and skills.

Bio-Pharmachemie là một tập thể đoàn kết, từ cấp nhân 
viên đến lãnh đạo; cùng nhau đồng sức, đồng lòng thực 
hiện công việc vì lợi ích chung của công ty.

Học hỏi, tiếp thu cái mới nhằm phục vụ cho công việc 
cũng như góp phần nâng cao tầm vóc công ty, hòa nhập 
vào sự phát triển và tiến bộ của xu thế chung là trách 
nhiệm của tất cả thành viên BIO.

MISSION & VISION
SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

Maintaining a top position as leading manufacturer in 
Vietnam veterinary and aquaculture medicines market.
Luôn duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường thuốc thú y, 
thuốc thủy sản Việt Nam.

“Bringing highest outcomes to veterinary and 
aquaculture breeders” is our ultimate objective.”
“Mang lại hiệu quả cao cho nhà chăn nuôi và nuôi trồng 
thủy sản”

SỨ MỆNH TẦM NHÌN
MISSION VISION

CORE VALUE
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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PRODUCTION
SẢN XUẤT
Bio’s factory is designed to conform with WHO GMP 
standard and satisfy that‘s requirement of a vital 
element to products’ quality.

Most machines equipments are selectively imported 
from most technologically advanced countries as 
Japan, Germany, the U.S, Taiwan… The applying 
automatic production line helps increasing product 
volume and limit risks that may encounter during the 
manufacturing process.

Các phân xưởng sản xuất được thiết kế theo tiêu chuẩn 
WHO GMP, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vệ sinh 
nghiêm ngặt, là yếu tố quan trọng quyết định đến chất 
lượng của sản phẩm.

Hầu hết các máy móc dùng trong sản xuất đều được 
nhập khẩu từ các nước có công nghệ sản xuất tiên tiến 
như Nhật, Đức, Mỹ, Đài Loan… Việc sử dụng các dây 
chuyền sản xuất tự động đã giúp nâng cao sản lượng và 
hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất.

RESOURCE & OPERATING
NGUỒN LỰC & HOẠT ĐỘNG

RESOURCE & OPERATING
NGUỒN LỰC & HOẠT ĐỘNG
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FACILITIES
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Located on 20.000 m2 in total area, Bio is known as a 
modern company with fresh air environment and a 
convenient internal road system that help us deliver the 
products to the farmers easily. Our warehouse system 
consists of Raw material warehouse, Packaging ware-
house and Finished-product warehouse designed in 
accordance with GSP requirements.

Thanks to the international working condition with 
hi-tech equipment such as computer system with 
integrated ERP application, all the departments and 
sections in the company can work well together. 

Cơ sở vật chất của công ty được đầu tư vững chắc, hiện 
đại. Toàn bộ văn phòng và nhà xưởng công ty được xây 
dựng trên một khuôn viên có diện tích hơn 20.000 m2, có 
môi trường sạch sẽ, cây xanh thoáng mát và hệ thống 
đường nội bộ rộng rãi, đảm bảo cho việc lưu thông, giao 
nhận hàng hóa dễ dàng. Hệ thống các kho của công ty 
gồm: Kho nguyên liệu, Kho Bao bì, Kho thành phẩm đều 
được thiết kế và bố trí đảm bảo điều kiện lưu kho đạt tiêu 
chuẩn GSP.

Tại công ty, các phòng ban đều được cung cấp đầu đủ 
các điều kiện làm việc hiện đại với hệ thống hơn 50 máy 
vi tính nối mạng nội bộ và sử dụng hệ thống phần mềm 
tích hợp ERP, nhờ đó các bộ phận trong công ty có thể dễ 
dàng kết hợp làm việc một cách hiệu quả.
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RESOURCE & OPERATING
NGUỒN LỰC & HOẠT ĐỘNG

QUALITY CONTROL
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

To ensure product traceability, Bio-Pharmachemie has 
invested heavily in modern laboratories devices such as 
HPLC (high-pressure liquid chromatography), LCMS
(Liquid chromatography-mass spectrometry) or ICP 
(Inductively coupled Plasma) … for rapid and accurate 
experiment results.
With sufficient facilities and skilled drug testing qualifi-
cation; BIO laboratory system was granted ISO/ IEC 
17025 since 2002 and became a member of Vinalab 
association.

Trên cơ sở đảm bảo chất lượng, Bio-Pharmachemie đã 
đầu tư cho phòng kiểm nghiệm nhiều trang thiết bị và 
máy móc hiện đại nhất gồm nhiều máy phân tích sắc ký 
lỏng cao áp thế hệ mới (HPLC, LCMS), máy quang phổ 
phát xạ Plasma, máy quang phổ hồng ngoại, máy phân 
tích khoáng..vv.. nhờ đó có thể đáp ứng được các yêu 
cầu kiểm nghiệm một cách chính xác và nhanh chóng.
Với cơ sở vật chất đầy đủ và năng lực thử nghiệm thành 
thạo, phòng kiểm nghiệm của BIO đã được cấp chứng 
nhận ISO/IEC 17025 từ năm 2002 và là thành viên của 
hội các phòng thí nghiệm Vinalab.
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RESOURCE & OPERATING
NGUỒN LỰC & HOẠT ĐỘNG
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RESOURCE & OPERATING
NGUỒN LỰC & HOẠT ĐỘNG
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To satisfy domestic and global market demands, 
Bio-Pharmachemie has focused on researching to 
launch new high-quality products which are controlled 
by foreign experts, are facilitated lasted high-tech 
instruments that ideally serve any researches.
Over years, Bio-Pharmachemie has successfully studied 
and developed several superior, e� ective products, 
particularly injection products that gains customer’s 
trust and favor.

Để bắt kịp xu hướng phát triễn của thị trường trong nước 
và thế giới, Bio-Pharmachemie luôn chú trọng đến việc 
đầu tư nghiên cứu để cho ra đời nhưng sản phẩm mới 
chất lượng cao, thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng. 
Phòng nghiên cứu và phát triển do các chuyên gia nước 
ngoài phụ trách, được trang bị đầy đủ các máy móc, thiết 
bị hiện đại phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển. Trong 
những năm qua công ty đã nghiên cứu và phát triển 
được nhiều sản phẩm có hiệu quả vượt trội, được khách 
hàng rất ưa chuộng, tin dùng, đặt biệt là các sản phẩm 
thuốc tiêm.

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
RESEARCH & DEVELOPMENT
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PRODUCT RANGES
CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Injection (solution, suspension, powder) / Thuốc tiêm (dung dịch, hỗn dịch, bột pha tiêm) 

Oral (solution, suspension) / Thuốc uống (dung dịch, hỗn dịch)

Water soluble powder / Thuốc bột hòa tan

Feed Additive powder / Thuốc bột trộn

Premix / Premix

Disinfectant / Thuốc sát trùng

Products for pets / Sản phẩm cho thú cưng

Tablets / Thuốc viên

Beta-Lactam / Hỗn dịch tiêm, bột pha tiêm, bột uống
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THỊ  TRƯỜNG CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU 
THE MARKET OF EXPORT COUNTRIES
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THÀNH TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN
ACHIEVEMENTES & RECOGNITIONS
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