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BAN CỐ VẤN
DS. LÊ VĂN LỚ
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
ThS.CN. NGÔ VĂN CHINH
Trưởng ban kiểm soát
ThS.DS. NGUYỄN BÁ LAI
Phó tổng giám đốc

BAN BIÊN TẬP
DS. ĐẶNG ĐÌNH DỰ
CN. NGUYỄN MINH ĐỨC
DS. BÙI THẢO NGUYÊN
DS. NGUYỄN THỊ HOA
DS. TRỊNH HỒNG THÚY
DS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
CN. NGUYỄN HỒNG HẠNH
ThS.DS. LÊ VIỆT LINH

THIẾT KẾ/ NHIẾP ẢNH
NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG GIANG
LÊ QUỐC HUY
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
LÊ THU TRANG
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MỤC LỤC
LỜI TỰA
THƯ CHÚC MỪNG - ẢNH LỊCH SỬ
I. THÔNG ĐIỆP 50 NĂM
Vững tin nội lực sung sức vượt tầm cao
50 năm xây dựng, phát triển doanh nghiệp
Các bằng khen, giải thưởng
Những mốc son lịch sử
Hình ảnh lãnh đạo qua các thời kỳ
Hình ảnh lãnh đạo đương nhiệm

V. DƯỢC HÀ TÂY TRONG TÔI
Về cơ quan cũ cùng anh
Doanh nhân Lê Văn Lớ - Người Giám đốc của một đơn vị Anh hùng
Cảm nhận
DHT - người Mẹ - ngôi nhà lớn
365 ngày hạnh phúc
Hành trình gắn kết yêu thương
Vị khách người Đà Nẵng
Dược Hà Tây - Nơi ấy không chỉ là tuổi thơ
Chặng đường 20 năm gắn bó
THAY LỜI CẢM ƠN

II. VÀNG SON LỊCH SỬ
Vàng son lịch sử
III. TINH HOA HỘI TỤ
Tự hào và trách nhiệm
Một trong những doanh nghiệp cổ phần hóa đầu tiên của tỉnh Hà Tây cũ
Nhà máy sản xuất - Lịch sử 50 năm phát triển
Phòng kinh doanh - Ngày ấy bây giờ
Một lần ghé thăm - trăm năm vẫn nhớ
Con đường sản phẩm từ nhà máy tới thị trường
IV. VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Dược Hà Tây hành trình vươn tới những tầm cao
Xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP - PIC/S & chiến lược vươn ra thị trường thế giới
Thành lập phòng kinh doanh - bước ngoặt chiến lược thời kì hội nhập
Nhân sự - nền tảng để Dược Hà Tây giữ vững vị trí và bứt phá
Ảnh các phòng ban công ty
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Lời tựa
D ược Hà Tây, ngôi nhà chung của chúng ta, nơi mỗi ngày hàng ngàn con tim và khối óc đang bền bỉ cống hiến công sức và
trí tuệ cùng nhau đem đến cho đời những sản phẩm thuốc, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tên gọi Dược Hà Tây
không chỉ là thương hiệu của một công ty dược phẩm với bề dày 50 năm mà còn là nơi gửi gắm niềm tin và yêu thương của
nhiều thế hệ người lao động.
50 năm - một chặng đường dài, đủ để khẳng định một vị thế, một thương hiệu - đủ để tạo dựng truyền thống tốt đẹp của một
công ty có bề dày lịch sử và những đóng góp lớn lao trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
50 năm - Bao thế hệ đã đi qua, bao thế hệ đang tiếp nối. Nhưng một điều chắc chắn rằng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn còn cháy
mãi không ngừng trong lòng các thành viên của Dược Hà Tây xưa và nay.
Để các thế hệ thành viên Dược Hà Tây cùng giao lưu hội ngộ, ôn cố tri tân. Người trước tìm đồng nghiệp cũ, nhặt bóng mình
xưa. Người nay thấm thía mình đang thừa hưởng một gia tài khổng lồ, vô giá. Nghĩa tình, ký ức, những điều muốn nói là vô
cùng, không thể chuyển tải hết bởi khuôn khổ hữu hạn của một Tập san “50 năm: Vàng son lịch sử - Vững bước tương lai”.
Hy vọng rằng, quý vị sẽ rộng lượng bỏ qua những khiếm khuyết nơi món quà nhỏ hướng tới ngày đại lễ này. Chúng ta - cây
một gốc, con một nhà - hãy cùng lật giở KÝ ỨC THỜI GIAN, cùng nhìn lại, ngẫm suy và vững vàng bước tiếp...
Xin chân thành cảm ơn!

Ban biên tập
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Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội (năm 2015)
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Danh hiệu “Anh hùng lao động” (2006)
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Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa về thăm và làm việc tại công ty (2005)
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Bộ trưởng Bộ y tế Trần Thị Trung Chiến trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” và phát biểu tại buổi lễ đón nhận (2006)
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THƯ CHÚC MỪNG
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

C ông ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Việt Mỹ xin gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến Dược Hà Tây nhân dịp
kỷ niệm 50 năm trưởng thành và lớn mạnh.

Một thập kỷ là đối tác tin cậy của Dược Hà Tây, chúng tôi luôn tin tưởng và đánh giá cao sự hợp tác của quý công ty.
Xuyên suốt quá trình hợp tác này là sự tôn trọng, tin cậy và tin tưởng lẫn nhau của cả hai bên. Đối với những doanh
nghiệp trẻ như chúng tôi, Dược Hà Tây thực sự như một người đỡ đầu, đồng hành và hỗ trợ chúng tôi từ những bước
đầu tiên khi mới bước chân vào thị trường ngành dược cho đến khi có được những thành tựu như ngày hôm nay.
Với uy tín trong lĩnh vực sản xuất, sự hợp tác của quý công ty đối với chúng tôi có thể coi như một sự kết hợp hoàn
hảo dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật, cơ sở vật chất và kinh nghiệm sản xuất với sự nhạy bén và dám nghĩ dám
làm của doanh nghiệp trẻ. Các sản phẩm do Dược Hà Tây sản xuất và Dược Việt Mỹ phân phối như Babysolvan,
Cholinsmax, Podocef, Crondia… đã có chỗ đứng nhất định đối với giới điều trị cũng như người tiêu dùng. Đồng thời,
cũng qua sự hợp tác và phát triển của các doanh nghiệp đối tác như chúng tôi, vị thế của Dược Hà Tây cũng đã được
nâng lên mạnh mẽ, ngày càng có nhiều sản phẩm được biết đến trên thị trường, hứa hẹn nhiều cơ hội hơn nữa cho
quý công ty.
Một lần nữa, chúng tôi xin được chúc mừng quý công ty, chúc cho mối quan hệ giữa Dược Hà Tây và Dược Việt Mỹ luôn
tốt đẹp và bền vững để ngày càng phát triển và vươn xa hơn nữa.
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015
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THƯ CHÚC MỪNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP

N hân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm
Tân An xin gửi lời chúc mừng đến quý công ty, chúc quý công ty ngày càng thành công và phát triển.

Ngay từ ngày đầu thành lập, Dược phẩm Tân An đã là đối tác của Dược Hà Tây. Trải qua 8 năm hợp tác, mối quan hệ
gắn kết giữa đôi bên đang ngày càng lớn mạnh. Đến thời điểm hiện tại, Dược Hà Tây đang là đối tác chính và có thể
nói mối quan hệ với Dược Hà Tây có ý nghĩa sống còn đối với Dược Tân An.
Qua khoảng thời gian khá dài cùng làm việc với Dược Hà Tây, chúng tôi đánh giá rất cao những giá trị mà quý công ty
đem lại. Sự uy tín, chuyên nghiệp thể hiện trong tác phong của từng cá nhân từ tất cả các khâu: nghiên cứu sản phẩm,
đăng ký, sản xuất… Về sự hợp tác trong kinh doanh, quý công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng, hàng hóa
luôn được cung cấp đầy đủ ngay cả trong những trường hợp khó khăn nhất, luôn sẵn sàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, ủy
quyền phân phối khi cần hỗ trợ. Điều quan trọng hơn, Dược Hà Tây luôn giữ thái độ thân thiện và tôn trọng khách hàng,
đảm bảo chính xác những cam kết với đối tác, đây thực sự là điều mà mọi đối tác đều cảm thấy hài lòng.
Trong thời gian tới, chúng tôi hi vọng rằng Dược Hà Tây sẽ đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ gắn kết giữa quý công ty
với các đối tác cũng như là cầu nối giữa các đối tác với nhau nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và cùng nhau phát triển.
Cùng chung vui với quý công ty nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, một lần nữa chúng tôi xin gửi đến quý công ty lời
cảm ơn sâu sắc và chúc Dược Hà Tây thành công hơn nữa trên con đường cống hiến vì sức khỏe Việt.
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015
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THƯ CHÚC MỪNG
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

N hân kỷ niệm 50 năm thành lập công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây, Dược phẩm Vinh Gia xin gửi lời chúc mừng tới
Dược Hà Tây, chúc quý công ty ngày càng lớn mạnh và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia được thành lập từ năm 2005, tiền thân là công ty cổ phần xây dựng và thương mại
ICCI hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm từ năm 2001. Ngay từ khi mới thành lập, Dược Vinh Gia cũng như ICCI đã gắn
bó và đồng hành với Dược Hà Tây từ những sản phẩm đầu tiên làm nên thương hiệu của Dược Vinh Gia như hiện nay.
Qua hơn 14 năm gắn bó trong lĩnh vực sản xuất gia công, chúng tôi đã có sự tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng sản
phẩm và dịch vụ của Dược Hà Tây. Là doanh nghiệp có bề dày lịch sử lâu đời và uy tín trong lĩnh vực sản xuất dược
phẩm, Dược Hà Tây luôn chú trọng tạo ra những sản phẩm với chất lượng tốt nhất đáp ứng cả về mặt tiêu chuẩn kiểm
nghiệm khắt khe lẫn về mặt hiệu quả cho người sử dụng. Đây là một tiền đề vô cùng thuận lợi cho Dược phẩm Vinh
Gia khi truyền thông sản phẩm đến các bác sĩ, dược sĩ cũng như người tiêu dùng. Sản phẩm chất lượng tốt không chỉ
mang lại niềm tin cho người bệnh mà còn xây đắp tình yêu của khách hàng đối với sản phẩm và thương hiệu công ty.
Trên nền tảng chất lượng sản phẩm do Dược Hà Tây sản xuất, Dược Vinh Gia vô cùng tự hào khi đã đóng góp cho thị
trường dược phẩm Việt Nam những cái tên không thể không kể đến như Hadocort D, Hatakan, Vindermen, Vipxacil…
Thành công của dược Vinh Gia hôm nay có sự hợp tác và hỗ trợ rất lớn từ dược Hà Tây. Mong rằng trong tương lai dược
Hà Tây: chất lượng sản phẩm đã tốt sẽ tốt hơn, mẫu mã đã đẹp sẽ đẹp hơn, phong cách chuyên nghiệp sẽ chuyên
nghiệp hơn nữa để Dược Vinh Gia và Dược Hà Tây mãi là đối tác thân thiết và tin cậy của nhau, đồng hành cùng phát
triển lớn mạnh hơn.
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2015
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THÔNG ĐIỆP 50 NĂM

