Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ dược liệu và sản phẩm y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất năm 2019.

Hi ch Dc liu và các sn phm ca Y dc c truyn toàn quc Ln th I nm 2019 quy t gn 150 gian hàng n t
các a phng, c s trng dc liu sch, doanh nghip sn xut, ch bin, kinh doanh dc liu và các sn phm t dc liu
t khp các tnh, thành ph trong c nc vi các khu gian hàng chính nh: Hi Nam y Vit Nam, Hip hi Dc liu,
Hi ông y, Hip hi Kinh doanh dc; khu gian hàng ca các doanh nghip sn xut, ch bin dc liu và các sn
phm y dc c truyn; khu gian hàng các n v, doanh nghip sn xut, ch bin dc liu và các sn phm y dc c
truyn; khu gian hàng các n v, doanh nghip u mi phân phi dc liu và các sn phm y dc c truyn. c bit
trong hi ch ln này còn có khu thm khám bnh, t vn kin thc v các loi dc liu, thuc c truyn min phí; khu
m thc dc liu.

B trng B Y t Nguyn Th Kim Tin tham d l khai mc Hi ch Dc liu ti ngày 20/3/2019
Ni bt trong hn 150 gian hàng sn phm y dc c truyn ti Hi ch, các sn phm ca Công ty c phn Nghiên cu
& ng dng Thuc dân tc nh: Sn phm tng cng sinh lý nam gii nh Mãnh lc trng xuân, sn phm xng khp
Hot huyt phc ct hoàn, sn phm viên gii ru bia Nosay, Ng v danh trà ã nhn c s thu hút c bit ca gii
chuyên gia, các v khách mi và ngi dân có mt ti hi ch. ây cng là nhng sn phm ã gây c ting vang, làm
nên tên tui và khng nh v th ca ca công ty C phn Nghiên cu & ng dng Thuc dân tc trong thi gian
qua.
Ông Nguyn Quang Hng – Ch tch Hi ng qun tr, Tng giám c Công ty CP Nghiên cu & ng dng Thuc
dân tc cho bit: “Công ty Cp Nghiên cu & ng dng Thuc dân tc chúng tôi có mt ti Hi ch Dc liu và các
sn phm ca Y dc c truyn ln này vi t cách là mt doanh nghip sn xut, ch bin dc liu và các sn phm y dc
c truyn. ây là hi ch v dc liu sch u tiên c t chc vi quy mô ln và ht sc bài bn nh th này. Tham d hi ch
công ty Thuc dân tc rt mong mun s c gp g, giao lu và trao i vi các doanh nghip nuôi trng, khai thác,
ch bin, kinh doanh dc liu, các c s sn xut thuc c truyn, các bnh vin YHCT, Hi ông y các Tnh Thành
ph. ng thi ây cng là mt kênh uy tín chúng tôi có th gii thiu, qung bá các sn phm y dc hc c truyn ca
công ty n gn hn vi ông o qun chúng. Mt khác công ty C phn Nghiên cu và ng dng Thuc dân tc cng
mong mun thông qua Hi ch Dc liu và các sn phm ca Y dc c truyn toàn quc ln này tìm kim gp g các
i tác, trao i v các công ngh bào ch. tác chit và sn xut thuc, mô hình sn xut kinh doanh ngun dc liu m

bo cht lng, t tiêu chun làm thuc, góp phn phát trin và bo tn bn vng ngun dc liu trong nc’’.

Các sản phẩm của Công ty cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng Thuốc dân tộc nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới chuyên
gian cũng và người dân có mặt tại hội chợ.

Thm nhun t tng “Nam dc tr Nam nhân – Dùng Thuc ca ngi Vit tr bnh cho ngi Vit” theo li dy ca i
danh y Thin s Tu Tnh. Công ty Cp Nghiên cu & ng dng Thuc dân tc luôn xác nh ngun dc liu sch, t
tiêu chun cht lng là yu t quan trng hàng u trong hot ng nghiên cu và sn xut các sn phm thuc, chm
sóc sc khe ca công ty trong thi gian ti.
Công ty c phn Nghiên cu và Nghiên cu và ng dng Thuc luôn xác nh tiên phong trong vic chun hóa
các vùng trng Dc liu t khâu trng trt, thu hái theo quy trình GACP – WHO (Thc hành tt trng trt và thu
hái Dc liu sch theo tiêu chun ca T chc Y t Th gii). Hin ti công ty ang s hu 3 vn trng dc liu sch ti Vn c,
Huyn Chí Linh, Tnh Hi Dng, vùng trng dc liu sch tnh Thái Bình, Lâm ng, Gia Lai…m bo cung ng
ngun dc liu sch cho công tác nghiên cu và sn xut ra nhng sn phm y dc cht lng tt nht. m bo s
nghiêm ngt và kht khe nht t ngun nguyên liu u vào, khâu sn xut n khâu óng gói sn phm.
Thông qua hi ch dc liu sch ln này các a phng, c s trng dc liu sch, doanh nghip sn xut, ch bin, kinh
doanh dc liu s có c hi gii thiu, qung bá các sn phm có ngun gc t ngun dc liu sch, an toàn, cht lng t
tiêu chun GACP-WHO, phc v nhu cu mua sm và chm sóc sc khe ca nhân dân trên c nc.
NGUYN QUANG HNG, NHUNG DNG
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