
TÊN ĐƠN VỊ
PHẠM VI 

CHỨNG NHẬN

TIÊU CHUẨN 

ÁP DỤNG
ĐỊA ĐIỂM

Công ty cổ phần nội thất Hoà Phát

Thiết kế, sản xuất và kinh doanh các

mặt hàng nội thất bao gồm nội thất

phục vụ trong gia đình, văn phòng,

trường học, bệnh viện, thể thao và

nơi công cộng

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Hà Nội

Hưng Yên

TP.Hồ Chí Minh

Công ty CP Hanel xốp nhựa Sản xuất và Cung cấp xốp và nhựa

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

HACCP

Hà Nội

Công ty CP công nghiệp thương mại

Sông Đà

Sản xuất và cung ứng bao bì nhựa

bằng PP, PE, KP, KPK và giấy Kraft
ISO 9001:2015 Hà Nội

Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Việt

Nam

Sản xuất, lắp đặt, bảo hành và bảo trì

hệ thống khí trong y tế và hệ thống

vô trùng áp lực dương; Tổng thầu thi

công, bảo hành, bảo trì, kinh doanh

trang thiết bị ngành y tế

ISO 9001:2008 Hà Nội

Công ty TNHH chế tạo máy và thiết bị

công nghiệp CIE2

Sản xuất và lắp đặt các thiết bị cơ

điện tử phục vụ cho ngành chế tạo

máy & thiết bị công nghiệp, vỏ máy

biến áp, kết cấu thép chất lượng cao.

ISO 9001:2015 Hà Nội

Công ty TNHH nội thất Đại Dương

Sản Xuất và Kinh doanh các mặt

hàng Nội Thất bao gồm: Nội Thất

phục vụ trong Gia đình, Văn phòng,

Khách sạn, Trường học, Bệnh viện,

Thể thao và nơi Công cộng từ nhiều

chất liệu khác nhau

ISO 9001:2008 Hà Nội

Công ty cổ phần giải pháp hệ thống

thông tin Việt Nam

Thiết kế phát triển phần mềm ứng

dụng cho bệnh viện
ISO 9001:2008 Hà Nội

Công ty TNHH thương mại và công

nghệ Hồng Phát

Thiết kế, sản xuất thiết bị y tế như

nồi hấp, tủ sấy, tủ ấm, máy hút dịch,

máy lắc máu, máy sắc thuốc đông y;

Lắp đặt và kinh doanh thiết bị y tế.

Thiết kế, sản xuất, lắp đặt và kinh

doanh thiết bị xử lí môi trường như

thiết bị xử lí nước thải và thiết bị xử

lí rác thải rắn

ISO 13485:2003

ISO 14001:2004
Hà Nội

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ
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Công ty TNHH điện tử y tế Hanokyo

Thiết kế, lắp ráp nồi hấp tiệt trùng,

tủ sấy tiệt trùng, lò đốt rác thải y tế,

máy lắc máu, thiết bị sắc thuốc đông

y, hệ thống xử lý nước thải y tế.

Kinh doanh thiết bị y tế.

ISO 9001:2008 Hà Nội

Công ty TNHH điện tử y tế Hanokyo

Lắp đặt và kinh doanh thiết bị y tế.

Thiết kế, sản xuất, lắp đặt và kinh

doanh thiết bị xử lý môi trường như

thiết bị xử lý nước thải và thiết bị xử

lý rác thải rắn. Thiết kế, sản xuất nồi

hấp tiệt trùng, tủ sấy tiệt trùng, lò đốt

rác thải y tế, thiết bị sắc thuốc đông 

ISO 14001:2004 Hà Nội

Công ty TNHH đầu tư công nghệ

Minh Phú
Sản xuất và cung cấp các thiết bị y tế ISO 9001:2015 Hà Nội

Công ty TNHH kỹ thuật quốc tế Thế

Long

Tư vấn, thiết kế, sản xuất, lắp đặt

thiết bị phòng sạch
ISO 9001:2008 Hà Nội

Nhà máy - Công ty cổ phần dược

phẩm quốc tế Thăng Long
Sản xuất thực phẩm chức năng ISO 22000:2005 Hà Nội

Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì Sản xuất sứ vệ sinh ISO 14001:2015 Hà Nội

Công ty TNHH thương mại và sản

xuất hóa chất Việt Thái
Pha chế và kinh doanh hóa chất

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
Hà Nội

Công ty CP vật tư thiết bị môi trường

13 - Urenco 13

Xử lý chất thải y tế; Kinh doanh

thiết bị vật tư ngành môi trường.

ISO 9001:2015 

 ISO 14001:2015
Hà Nội

Công ty TNHH Sản xuất và XNK Bao

bì Hà Nội
Sản xuất bao bì

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
Hà Nội

Công ty TNHH Diawintech Vina Sản xuất khay
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
Bắc Ninh

Công ty TNHH ESD Work Vina Sản xuất tray, túi và silicon
ISO 9001:2015

 ISO 14001:2015
Bắc Ninh

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ

kỹ thuật Việt Thái

Sản xuất và cung ứng giường bệnh

nhân và monitor theo dõi bệnh nhân
ISO 13485:2003 Hưng Yên

Công ty CP môi trường đô thị và Công

nghiệp 11 - URENCO 11

Thu gom, vận chuyển, xử lý chất

thải ( Đốt, chôn lấp, hóa rắn, hóa lý,

hóa sinh, tái chế)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Hưng Yên

Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
Sản xuất và cung cấp khay nhựa, bao

bì carton, nhãn mác.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
Hưng Yên
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Công ty TNHH công nghiệp chính xác

Việt Nam 1 (VPIC1)

Sản xuất linh kiện giường bệnh viện

và giá đỡ bệnh nhân.
ISO 13485:2016 Vĩnh Phúc

Công ty TNHH công nghiệp chính xác

Việt Nam 1 (VPIC1)

Sản xuất cung ứng thiết bị, linh kiện

dùng cho công nghiệp ô tô, xe máy

thiết bị y tế và hàng dân dụng

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH
Chăn nuôi bò tơ và bò sữa, vắt sữa

và cung cấp sữa tưoi nguyên liệu

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2005

Nghệ An

Công ty TNHH Sato Iken Việt Nam Sản xuất thiết bị y tế
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
Bình Dương

Công ty cổ phần dược phẩm TV.

Pharm

Sản xuất và cung cấp:

+ Thuốc không chức kháng sinh

nhóm B-lactam  

Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén 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

+ Thuốc chứa kháng sinh nhóm

Cephalosporin

Viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc

bột pha tiêm

+ Thực phẩm chức năng

Viên nén, viên nang cứng, viên nang

mềm, viên bao đường, viên bao

phim, bột, cốm, kẹo ngậm.

ISO 9001:2008 Trà Vinh

Công ty TNHH Dụng cụ y tế

Sản xuất bộ dây truyền dịch, bộ dây

truyền cánh bướm, dụng cụ thông

khí đường miệng, đĩa nuôi cấy vi

sinh, dây thở oxy, kẹp rốn trẻ sơ sinh

và các dụng cụ y tế bằng nhựa khác.

ISO 13485:2012 Long An

Công ty TNHH Bình Việt Đức

(BIVID)

Nhập khẩu, lưu trữ và kinh doanh

các thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe

và dược phẩm

ISO  9001:2008

ISO 13485:2003
Hồ Chí Minh


