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THÔNG TIN CÔNG TY

● Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM
GOOD VIỆT NAM CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY (GOOD VN ., JSC)

● Trụ sở chính

Số 50B Mai Hắc Đế - P. Nguyễn Du – Q. Hai Bà Trưng – Hà nội

+ Văn phòng Hà Nội

Tầng 7 Tòa nhà HLT - Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN

+ Văn phòng Đà Nẵng

75 Lý Thái Tông - Thanh Khê - Đà Nẵng

+ Văn phòng Sài Gòn

Số 366/7F Chu Văn An – P.12 – Q. Bình Thạnh – Hồ Chí Minh

● Giám đốc công ty

Ông Nguyễn Đỗ Sơn

● Ngày thành lập

17 tháng 03 năm 2015

● Điện thoại

0945.001.005 – 024.22.31.5555

● Email

info@chungnhanquocgia.com / chungnhanquocgia.com@gmail.com

● Mã số thuế

0106.793.165 Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

● Phạm vi hoạt động

Phạm vi hoạt động trên toàn quốc

● Địa chỉ website

www.chungnhanquocgia.com – www.goodvietnam.vn
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Giới thiệu
GOOD VN tự hào là một tổ chức chứng nhận độc lập, chuyên nghiệp và
đủ năng lực tiến hành các hoạt động đánh giá chứng nhận phù hợp. Tổ
chức được thành lập dựa trên cơ sở ý tưởng của các chuyên gia, nhà
khoa học, kỹ sư đầu ngành trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tại
Việt Nam. Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận.
GOODVN là đơn vị được chỉ định bởi Bộ Khoa học Công nghệ trong lĩnh
vực đánh giá chứng nhận sản phẩm. GOODVN hoạt động theo Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 2975/TĐC-HCHQ ngày
19 tháng 10 năm 2018 và chứng nhận số 339/TĐC-HCHQ ngày 31
tháng 01 năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
GOODVN có trụ sở chính tại Hà Nội – Việt Nam và có chi nhánh tại
Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Hải phòng đảm bảo phục
vụ khách hàng trên phạm vi cả nước với dịch vụ chứng nhận được tín
nhiệm như nhau trên toàn Việt Nam.
Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ ->
Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, GOOD VIỆT
NAM là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất
chứng chỉ thông qua mã QR code, để đảm bảo mọi khách hàng và đối
tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực
của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại
thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức
chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và
có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.
Giấy chứng nhận được công nhận Quốc tế
Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính
pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!
Dịch vụ của GOODVN bao gồm:
1. CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ( Chứng nhận ISO | Chứng nhận
VietGAP )
2. Chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa.
3. Thử nghệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
4. Dịch vụ kiểm định và giám định.
5. Các dịch vụ giấy phép con; công bố thực phẩm
6. FDA | CE Mark
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Hotline: 0945001005
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CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG
CHẤT LƯỢNG
Đối với chúng tôi, chất lượng dịch vụ và uy tín là yếu tố quyết định của sự sống còn
của công ty. Sự thỏa mãn của khách hàng được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn
xem việc đảm bảo tiến độ chất lượng dịch vụ là mục tiêu chiến lược của Công ty.
Mục tiêu của GOODVN là mang đến sự tối ưu hóa về kinh tế cho khách hàng

SÁNG TẠO
GOODVN không ngừng học hỏi, cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như
đổi mới khả năng cung ứng dịch vị để có thể mang tới trải nghiệm tốt nhất cho
khách hàng của chúng tôi.Không có bất kỳ khó khăn nào có thể mang lại những
giá trị tiện ích nhất, phù hợp nhất với khách hàng.

CHUYÊN NGHỆP
Dịch vụ của GOODVN được vận hành bởi đội ngũ nhân sự tuyển dụng chuyên
nghiệp với nhiều năm. kinh nghiệm. Các chuyên gia của GOODVN luôn thể hiện
tác phong chuyên nghiệp và tinh thần tận tâm.
Tất cả các nhân sự của GOODVN luôn duy trì tinh thần phục vụ chuyên nghiệp
nhất đối với khách hàng trên toàn quốc.

NỖ LỰC
Dịch vụ của GOODVN được vận hành bởi đội ngũ nhân sự tuyển dụng chuyên
nghiệp với nhiều năm. kinh nghiệm. Các chuyên gia của GOODVN luôn thể hiện
tác phong chuyên nghiệp và tinh thần tận tâm.
Tất cả các nhân sự của GOODVN luôn duy trì tinh thần phục vụ chuyên nghiệp
nhất đối với khách hàng trên toàn quốc.
Chúng tôi tin rằng với tập thể đoàn kết, vững mạnh cùng sự tin tưởng của
khách hàng. GOODVN sẽ hướng tới những thành công hơn nữa trong tương lai
để có thể cùng mang lại những thành công cho những khách hàng đồng hành
cùng với GOODVN
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GIÁ TRỊ

CỐT LÕI
Để phát triển và đạt được những thành công nhất định thì có 4 yếu tố giúp tạo nên giá trị
bền vững cho CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM

1

TÔN TRỌNG

Phát triển bền vững
Coi trọng chữ tín và lấy chữ tín làm vũ khi cạnh tranh
Lấy khách hàng làm trung tâm

3

CHỮ TÍN

KHÁCH HÀNG

Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn
Tuân thủ phát luật và kỷ luật

06

Tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo
Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận
nhiệm vụ khi có đủ khả năng

2

Lấy khách hàng làm trung tâm
Coi trọng chất lượng sản phẩm và dịch vụ

TẬP THỂ

4

Hotline: 0945001005

Web: goodvietnam.vn

LĨNH VỰC

KINH DOANH
CHỨNG NHẬN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
HỢP CHUẨN/HỢP QUY
TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

CHỨNG NHẬN
VIETGAP – HỮU CƠ
CHỨNG NHẬN
CE – FDA – TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CÔNG BỐ SẢN PHẨM
MỸ PHẨM – THỰC PHẨM
GIẤY PHÉP CON – GIẤY PHÉP SẢN XUẤT

KIỂM ĐỊNH – GIÁM ĐỊNH – THỬ NGHIỆM
KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG – CHỨNG CHỈ ATLĐ

DỊCH VỤ PHÁP LÝ: SỞ HỮU TRÍ TUỆ; MSMV;
TEM CHỐNG HÀNG GIẢ…
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CHỨNG NHẬN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ
>>> GOODVN là tổ chức chứng nhận được chỉ định của Bộ

Khoa học công nghệ đối với các lĩnh vực chứng nhận hệ thống
quản lý: ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 13485; ISO
45001; GMP; ISO 22716 và các loại ISO khác.

>>> GOODVN là tổ chức có thể thực hiện chứng nhận các
Công cụ quản lý như: 5S; Kaizen…

>>> GOODVN là đơn vị được ủy quyền và công nhận của các

Tổ chức quốc tế trong việc đánh giá chứng nhận các Tiêu
chuẩn toàn cầu. GOODVN được ủy quyền bởi IFC GLOBAL;
MSCERT; EUROCERT.

QUY TRÌNH

CHỨNG NHẬN
1

2

>>>

7

>>>

08

>>>

>>>

ĐÁNH GIÁ
QUAN SÁT ĐỊNH KỲ

3
ĐÁNH GIÁ
TÀI LIỆU

>>>
>>>

4

ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC
LẤY TÀI LIỆU

>>>

ĐÁNH GIÁ
CHỨNG NHẬN LẠI

>>>

XEM XÉT HỢP ĐỒNG
VÀ LẬP KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ

ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN

8

>>>

>>>

>>>

>>>

6

>>>
>>>

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
HIỆU LỰC 3 NĂM

5
THẨM XÉT
HỒ SƠ

Hotline: 0945001005

Web: goodvietnam.vn

CHỨNG NHẬN

SẢN PHẨM
>>> Văn phòng Chứng nhận Quốc gia

GOOD VIỆT NAM là tổ chức chứng nhận hợp
chuẩn cho tất cả các sản phẩm. Tiêu chuẩn
sử dụng để chứng nhận có thể là tiêu chuẩn
quốc gia Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước
ngoài (như JIS của Nhật, BS của Anh, ASTM
của Mỹ, GB của Trung Quốc…) hay các tiêu
chuẩn quốc tế (ISO, IEC…). Điều này tạo
thuận lợi cho các nhà sản xuất trong việc
xuất khẩu sản phẩm của mình tới nhiều
nước và khu vực khác nhau.

>>> Ngoài ra, GOODVN là tổ chức thực hiện

chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm,
hàng hóa nhóm II bắt buộc phải đạt chứng
nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam.

>>> Với đội ngũ chuyên gia trên toàn quốc
và đội ngũ dịch vụ khách hàng chuyên
nghiệp, GOODVN hỗ trợ các thủ tục liên
quan tới Công bố chất lượng sản phẩm cho
các Doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN VIETGAP
CHỨNG NHẬN HỮU CƠ
VIETGAP là viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices.
Nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam.
Hiện tại chuẩn mực chứng nhận VietGAP trồng trọt là TCVN 11892-1:2017

Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam hiện tại được quy định trong các tiêu chuẩn dưới đây:
TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ
TCVN 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ

GOODVN là đơn vị có nhiều chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp và kinh nghiệm
trong lĩnh vực tư vấn, chứng nhận VietGAP; Chứng nhận Hữu cơ
GOODVN đã triển khai được hàng loạt dự án với quy mô lớn, nhiều loại cây trồng trên khắp cả
nước. Đồng thời là đơn vị chứng nhận đồng hành với Doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong
các Dự án OCOP – “Mỗi xã một sản phẩm” tại Việt Nam
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TƯ VẤN

ĐÀO TẠO
>>> Với đội ngũ chuyên viên dày dạn kinh nghiệm, được đào

tạo chuyên sâu bằng những kỹ năng, trình độ chuyên môn của
mình chúng tôi sẽ làm hài lòng khách hàng về dịch vụ tư vấn
của GOOD VIỆT NAM.

>>> Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo nhằm giúp
Doanh nghiệp có thể áp dụng các hệ thống quản lý ISO 9001;
ISO 14001; ISO 22000/HACCP; OHSAS 18001, SA 8000, ISO
45001, ISO 13485; IOS 27001 và các công cụ quản lý khác
nhu 5S; KAIZEN
>>> GOODVN còn thực hiện đào tạo về an toàn lao động; đào
tạo về các khóa học liên quan tới nâng cao và cải tiến năng
suất
>>> GOOD VIỆT NAM luôn đưa ra các khóa học ở nhiều dạng
khác nhau nhằm phù hợp với từng Doanh nghiệp và lịch trình
bận rộn của Doanh nghiệp.
>>> Để giúp Doanh nghiệp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và năng lực quản trị nhằm thực hiện tốt
hơn nữa việc kiểm soát rủi ro trong các lĩnh vực năng suất chất lượng, môi trường, an toàn thực
phẩm, an toàn nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. GOOD VIỆT NAM thường xuyên tổ chức các
khóa đào tạo tìm hiểu và chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000/HACCP; OHSAS 18001, SA 8000, ISO 45001 và các công cụ quản lý khác như 5S, KAIZEN

CHỨNG NHẬN
CE MARKING - FDA
>>> CE là chữ viết tắt của “Conformité Européenne” có tên gọi >>>
đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking
cho biết sản phẩm có tuân theo pháp luật của Liên minh Châu
Âu hay không và cho phép sản phẩm đó lưu thông tự do trong
thị trường EU.

>>> Chứng nhận CE được coi như “hộ chiếu thương mại” để
sản phẩm vào thị trường EU.
>>> FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa

Kỳ) là một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
( HHS )
>>> FDA Hoa Kỳ yêu cầu các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng
gói hoặc lưu trữ dược phẩm thực phẩm và thiết bị y tế được
bán tại Hoa Kỳ phải đăng ký với FDA. Do đó, các nhà sản xuất
dược phẩm và thiết bị phải liệt kê cơ sở của họ và liệt kê các
sản phẩm. Các công ty phải gia hạn đăng ký và niêm yết hàng
năm.
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Việc đăng ký FDA được thực hiện
tại
https://www.fda.gov.
Doanh
nghiệp chỉ được bán sản phẩm tại Mỹ
khi đã thực hiện thủ tục Đăng ký FDA.

>>>

GOODVN với đội ngũ luật sư và
các chuyên gia nhiều năm kinh
nghiệm trong việc tư vấn chứng nhận
FDA, CE Marking. GOODVN có các
Cộng sự và Đối tác trên toàn cầu như
CMC (Tây Ban Nha); Willow Glen
(USA); Eurocert..

Hotline: 0945001005

Web: goodvietnam.vn

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

GOOD VN CUNG CẤP

CHỨNG NHẬN CO / CQ

KIỂM ĐỊNH
GIÁM ĐỊNH - THỬ NGHIỆM

DỊCH VỤ PHÁP LÝ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ; MSMV
TEM CHỐNG HÀNG GIẢ…

KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG
CHỨNG CHỈ ATLĐ

CÔNG BỐ
SẢN PHẨM –MỸ PHẨM – THỰC PHẨM

GIẤY PHÉP CON – GIẤY PHÉP SẢN XUẤT

KIỂM ĐỊNH
GIÁM ĐỊNH – THỬ NGHIỆM
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DANH SÁCH

CHUYÊN GIA CAO CẤP
TIẾN SĨ HOÀNG HỮU THÁM
CỐ VẤN CAO CẤP

LUẬT SƯ NGUYỄN ĐỖ SƠN
GIÁM ĐỐC CHỨNG NHẬN

CHUYÊN GIA DƯ HOÀNG PHI
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

THẠC SĨ MAI KHÔI HOA
GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

THẠC SĨ DAISY NGUYỄN
CHUYÊN GIA TƯ VẤN CE – FDA

NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÓ
CÁC CHUYÊN GIA
THẠC SĨ DƯƠNG THANH QUÂN
THẠC SĨ NGUYỄN THU THUỶ
THẠC SĨ NGUYỄN PHƯỢNG
THẠC SĨ NGUYỄN NGỌC CÔNG MINH
MARIA NHIỆM - CHUYÊN GIA CE MARK
LUẬT SƯ LƯU THỊ NGA
LUẬT SƯ NGUYỄN THẢO
CHUYÊN GIA DƯƠNG ĐÌNH HAI
CHUYÊN GIA TRẦN VĂN DƯƠNG
CHUYÊN GIA NGUYỄN HUY BÌNH
CHUYÊN GIA NGUYỄN TOÀN
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Hotline: 0945001005

Web: goodvietnam.vn

LÝ DO ĐỂ BẠN CHỌN GOOD VN

LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH!
GOOD VN là tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động độc lập theo luật doanh nghiệp Việt
Nam. GOOD VN cung cấp dịch vụ đánh giá chung nhận chất lượng sản phẩm tại Việt
Nam. Sứ mệnh của GOOD VN giúp bạn biết thế nào là đánh giá gia tăng giá trị.
Bằng tính chuyên nghiệp cao, GOOD VN không ngừng mở rộng lĩnh vực hoạt động và
nâng cao chất lượng các dịch vụ của mình nhà cung cấp các cơ hội cải tiến mang lại nhiều
giá trị gia tăng nhất cho khách hàng của GOOD VN trên nguyên tắc: “Chính xác, trung
thực, kịp thời, công bằng, bảo mật, khách quan và hợp tác".
Lý do để bạn chọn GOOD VN là đối tác chính là những dịch vụ đa dạng và chất lượng tốt
nhất, với đội ngũ chuyên gia đánh giá nhiều kinh nghiệm và đều có chứng chỉ chuyên gia
đánh giá trưởng Lead Auditor.
Đặc biệt hơn GOOD VN luôn có các dịch vụ hỗ trợ sau chứng nhận rất phong phú. Với tất
cả những dịch vụ và năng lực mà GOOD VN đang sở hữu chúng tôi tin rằng các bạn sẽ
không phải suy nghĩ nhiều khi quyết định chọn GOOD VN là đối tác lâu dài và tin cậy.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Chủ Đầu tư
CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR
CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ FOSI
CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH OCEANLAW D&T VIỆT NAM
VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN KEM BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN
CÔNG TY TNHH BAGU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH SEOSIN ELECTRONICS VINA
CÔNG TY TNHH INZI VINA
CÔNG TY TNHH SUNSHINE ELECTRONICS (VIETNAM)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN VIVALAW VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH AAA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONY
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH KHATRACO
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 19-5, BỘ CÔNG AN
CÔNG TY TNHH NAM&CO LONDON
CÔNG TY TNHH GREENFARM ASIA
CÔNG TY TNHH MTV 76
CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV MINEXCO TERRAZZO NHA TRANG
Cùng với 3000 + Khách hàng đã được chứng nhận
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Web: goodvietnam.vn

THE BEST SERVICES
DỊCH VỤ TỐT NHẤT
ính thưa Quý khách hàng,
Thay mặt Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC GIA
GOOD VIỆT NAM , xin trân trọng cảm ơn Quý
khách đã dành thời gian quan tâm đến Hồ Sơ
Năng Lực của chúng tôi. GOOD VIỆT NAM luôn
mong muốn có cơ hội hợp tác và cung cấp những
dịch vụ của chúng tôi tới quý khách hàng. Chúng
tôi luôn cam kết cung cấp cho quý khách những
dịch vụ chất lượng tốt nhất với mức giá hợp lí
nhất, thỏa mãn tối đa nhu cầu của Quý khách.
GOOD VIỆT NAMluôn mong muốn có nhiều cơ
hội hợp tác và mở rộng hợp tác với quý khách
hàng và đối tác trong tương lai. Chúng tôi rất
mong nhận được sự quan tâm đóng góp và sự
phản hồi từ phía Quý khách.
Kính chúc Quý khách có nhiều sức khỏe và
thành công.
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC
Địa chỉ: Lô C2, 11, Đường Trần Nhân Tông, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Lĩnh vực: ISO 22000
Giới thiệu công ty: Công ty TNHH Thực Phẩm Sáng Ngọc được thành lập theo quyết
định của Sở Kế hoạch Đầu tư thánh phố Đà Nẵng cấp ngày 10/10/2009, có trụ sở chính
tại Lô C2-11 Đường Trần Nhân Tông, KCN Dịch vụ Thủy Sản Đà Nẵng, Phường Thọ
Quang, Quân Sơn Trà, Đà nẵng với các lĩnh vực, ngành nghề chính như sản xuất, chế
biến và nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm từ các nước trên thế giới để phân phối cho
thi trường Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, công ty đã từng bước củng cố lại cơ cấu
hoạt động kinh doanh dịch vụ, cũng như chú trọng cải tiến công tác, cách thức làm việc
đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Website: www.5tfoods.com

CÔNG TY CỔ PHẦN VISACO
Địa chỉ : Khu C, Khu Công Nghiệp Lễ Môn - Thành phố Thanh Hóa
Lĩnh vực: ISO 22000
Giới thiệu Công ty: Công ty cổ phần VISACO tiền thân là công ty Muối Thanh Hóa; theo quyết
định số 497/BNN-TCCB ngày 01/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công
ty Muối Thanh Hóa (Doanh nghiệp Nhà nước) tiến hành cổ phần Hóa thành công ty cổ phần. Ngày
22/12/2005 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập công ty cổ phần Muối và Thương mại
Thanh Hóa và ngày 7/02/2006 được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh lần đầu; đến tháng 4/2010 công ty cổ phần muối và Thương mại Thanh Hóa
đổi tên thành công ty cổ phần VISACO;
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: Đầu tư sản xuất muối nguyên liệu sạch tại
các đồng muối trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; sản xuất chế biến muối sạch xuất khẩu; các loại muối
thương phẩm tiêu dùng trực tiếp cung cấp cho thị trường trong nước; muối nguyên liệu sạch sử
dụng trong công nghiệp chế biến mỳ tôm, bột canh, nước chấm, dược dụng vv …; và các sản
phẩm bột canh , muối tiêu, muối ớt, hạt súp nêm vv …;
Website: www.visaco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM ÂU LẠC
Trụ sở: Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Lĩnh vực: ISO 22000/ HACCP - Công bố thực phẩm
Giới thiệu Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Thực Phẩm Âu Lạc là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực
sản xuất, phân phối nhóm hàng thực phẩm chế biến. Sản phẩm của Thực phẩm Âu Lạc đã và đang phủ
rộng khắp Hà Nội cũng như hầu hết các tỉnh phía bắc, đồng thời trở thành lựa chọn tin cậy hàng đầu
trong bữa ăn của các gia đình Việt Nam.
Thực phẩm Âu Lạc đã và đang phấn đấu hoàn thiện mình, trở thành đối tác cung cấp thực phẩm truyền
thống đáng tin cậy, trách nhiệm nhất của người tiêu dùng nhờ khả năng cung ứng sản phẩm một cách
thuận tiện, nhanh chóng, an toàn và chăm sóc khách hàng tốt nhất.
Website: www.thucphamaulac.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Địa chỉ: Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Lĩnh vực: ISO 22000 - ISO 9001
Giới thiệu Công ty: Logistics Thăng Long là nhà cung cấp dịch vụ Logistics tổng thể hàng đầu Việt
nam có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Công ty cung cấp các giải pháp Logistics hoàn
chỉnh từ vận tải nội địa, vận chuyển quốc tế đường biển và đường hàng không đến các dịch vụ kho bãi,
phân phối vả thủ tục hải quan. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận vận tải kết hợp với
cơ sở hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và dịch vụ chuyên nghiệp cho phép Công ty cung cấp một
chuỗi cung ứng hiệu quả cho tất cả khách hàng.
Dự án có tổng diện tích gần 3 ha bao gồm hệ thống kho tổng hợp, kho đông lạnh và kho mát; được trang
bị hệ thống khung kệ chứa hàng 8 tầng, hệ thống kiểm soát độ ẩm, hệ thống camera 24/7, hệ thống
PCCC đạt tiêu chuẩn, phần mềm quản lý hiện đại. Hệ thống Kho đạt chuẩn ISO, HACCP, CT-PAT và
các
tiêu
chuẩn
khác
theo
quy
định;
Website: www.tll.com.vn
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG TY TNHH TM & DV GĂNG TAY HTC
Địa chỉ: Lô E3, Khu B4, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Lĩnh vực: ISO 9001 - ISO 13485
Giới thiệu công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GĂNG TAY HTC được thành lập và
đi vào hoạt động ngày 19/08/2014. Chuyên kinh doanh các loại găng tay cao su y tế dùng trong ngành
y khoa, nha khoa, thực phẩm, công nghiệp, hoá chất và bảo hộ lao động.
Ngoài ra còn có các mặt hàng bảo hộ y tế như: Khẩu trang y tế, mũ phẫu thuật, áo phẫu thuật, tạp dề
phẫu thuật, bao chân phẫu thuật, ống xét nghiệm các loại.
Thị trường xuất khẩu chủ yếu tại các nước ở USA, EU, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia...
Với khẩu hiệu " Best Solution For Your Safety". HTC mong muốn mang lại giải pháp trọn vẹn và tối ưu
trong Bảo hộ Y Tế và Bảo Hộ Lao Động với những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng quốc tế và giá thành
hợp
lý.

Website: www.htcgloves.com

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Lĩnh vực: ISO 50001 - ISO 45001 Lĩnh vực sản xuất Giấy và sản phẩm từ giấy

Giới thiệu Công ty: Thành lập từ năm 1997 đến nay, Giấy Sài Gòn tự hào là công
ty sản xuất giấy tiêu dùng và giấy công nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Giấy Sài Gòn mang đến cho thị trường những sản phẩm giấy tiêu dùng gồm khăn
ăn, khăn giấy lụa, khăn bỏ túi, khăn bếp, khăn y tế và giấy vệ sinh tiện dụng, an toàn
sức khỏe và thân thiện môi trường thông qua hai nhãn hiệu hàng đầu Bless You
(thuộc phân khúc cao cấp) và SaiGon (thuộc phân khúc phổ thông). Ngoài ra, Giấy
Sài Gòn còn cung cấp các sản phẩm giấy công nghiệp như chipboard, chipboard
lưng xám, coreboard, medium, testliner phục vụ nhu cầu sản xuất bao bì carton với
chất lượng cao nhất và nhất quán nhất tại Việt Nam.
Website: https://www.saigonpaper.com

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN
Địa chỉ: Đường số 3, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền. H. Trảng Bom, T. Đồng Nai
Lĩnh vực: ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 - ISO 22716

Giới thiệu công ty: EBC PHARMA với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành
nghiên cứu, sản xuất mỹ phẩm & đáp ứng nhu cầu thị trường làm đẹp, chúng
tôi am hiểu thị trường mỹ phẩm và không ngừng sáng tạo, nghiên cứu các
nhu cầu, sản phẩm nhằm đi đầu trong việc dẫn dắt thị trường này.
Nhà máy sản xuất đạt chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm CGMP-ASEAN” do Bộ Y tế cấp và Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Hệ Thống
Quản Lý Môi Trường, Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp
của nhà máy được chứng nhận là Phù hợp với Tiêu Chuẩn ISO 9001, ISO
14001 & OHSAS 18001 luôn mang lại cho khách hàng những giải pháp tốt
nhất.
Website: http://www.ebcpharma.vn/

CÔNG TY CỒ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD
Nhà máy sản xuất :
Lô Y01 - 02A Đường Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM

Lĩnh vực: ISO 13485 - FDA - CE
Giới thiệu Công ty: Vào những năm 50, TENAMYD PHARMA với phòng nghiên cứu và nhà máy sản
xuất dược phẩm với đội ngũ hơn 1000 nhân viên do Dược sĩ Bùi Đình Nam sáng lập và điều hành,
TENAMYD là một trong những công ty Dược phẩm lớn nhất tại Miền Nam Việt Nam với quy mô tầm cỡ
lớn trong khu vực Đông Nam Á.
Từ một công ty Gia Đình, TENAMYD đã vươn mình trở thành một công ty cổ phần (Tên công ty cổ phần
mới: TENAMYD PHARMA CORPORATION ) với nhiều cổ đông là các công ty, các tập đoàn lớn có kinh
nghiệm sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Dược – Mỹ Phẩm.

Website: tenamydpharma.com/

Website: www.chungnhanquocgia.com
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HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG:
HOTLINE: 0945.001.005 - 024.2231.5555

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM
● Trụ sở chính

Số 50B Mai Hắc Đế - P. Nguyễn Du - Hà Nội

+ Văn phòng Hà Nội

Tầng 7 Tòa nhà HLT - Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN

+ Văn phòng Đà Nẵng

75 Lý Thái Tông - Thanh Khê - Đà Nẵng

+ Văn phòng Hồ Chí Minh
● Email

Số 366/7F Chu Văn An - Phường 12 - Quận Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh
info@chungnhanquocgia.com
chungnhanquocgia.com@gmail.com

