
Ra đời và phát triển trong cuộc Kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước
1/4/1965, Xưởng Dược Trung Trung Bộ (mật 
danh K25) chính thức được thành lập với mục 
đích sản xuất thuốc phục vụ cho cán bộ, bộ đội 
ở chiến khu, đồng bào ở các vùng giải phóng.
Mười năm chiến tranh, Xưởng đã tồn tại và 
phát triển sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm để 
phục vụ cho cán bộ, đồng bào vùng giải phóng. 
Trong thời kỳ này, Xưởng đã sản xuất được 
khoảng 20 mặt hàng, thuốc viên có Vitamin 
B1, viên chữa ho, chữa sốt các loại; thuốc 
tiêm có Long não nước, Novocain, Quinin, 
Strychnin; nấu các loại cao xương : hổ, voi, 
gấu…
Với những thành tích đã đạt được trong việc 
xây dựng và phát triển sản xuất, đóng góp cho 
việc chăm sóc sức khỏe cán bộ, đồng bào vùng 
giải phóng, Xưởng Dược K25 đã được Chính 
phủ CMLT CH Miền Nam VN tặng thưởng 
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng II. 

1976 – 1986: Hoàn thành nhiệm vụ trong 
thời kỳ bao cấp
Sau giải phóng, Xưởng dược trải qua rất nhiều 
lần thay tên đổi họ, chia cắt và sát nhập:
Năm 1976, Xưởng sát nhập với Xưởng Dược 
Quảng Nam, Xưởng Dược Quảng Đà và 
Xưởng Dược Trung Trung bộ, lấy tên là Xí 
nghiệp Dược phẩm Quảng Nam – Đà Nẵng.  
Năm 1980, Xí nghiệp sáp nhập với Công 
ty Dược liệu Quảng Nam - Đà Nẵng với tên 
gọi vẫn được giữ nguyên và được giao thêm 
nhiệm vụ nuôi trồng, thu mua Dược liệu.
Năm 1982, Xí nghiệp Dược phẩm QN-ĐN sát 
nhập với Công ty Dược phẩm Tỉnh QN-ĐN 
thành một đơn vị, có tên mới là Xí nghiệp Liên 
hợp Dược Tỉnh QN – ĐN và chính thức hoạt 
động từ ngày 01/01/1983.

Danapha được thành lập từ năm 1965, với tiền thân là xưởng Dược Trung Trung Bộ phục vụ cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua hơn 50 năm phấn đấu, vượt qua những ngày tháng 
chiến tranh gian khổ, thời kỳ bao cấp khó khăn và những năm tháng trì trệ của nền kinh tế, kể từ 
năm 2007 sau khi cổ phần hóa, Danapha đã chuyển mình đổi mới và bước qua một giai đoạn phát 
triển vượt bậc cùng với sự tiến lên của đất nước. 

Năm 1987: Xí nghiệp tiếp tục sát nhập với 
Trạm Nghiên cứu Dược liệu thuộc Sở Y tế và 
vẫn giữ tên cũ.
Trong thời kỳ nền kinh tế hoạt động theo mô 
hình bao cấp, Xí nghiệp luôn hoàn thành các 
chỉ tiêu do Ủy ban kế hoạch Tỉnh xem xét và 
giao xuống. Đặc biệt, năm 1979,  Xí nghiệp 
được Tổng Công ty Dược giao nhiệm vụ sản 
xuất Cao Sao vàng xuất khẩu cùng với 4 xí 
nghiệp khác trên tòan quốc và luôn hoàn 
thành chỉ tiêu xuất khẩu. Ngoại trừ Cao sao 
vàng thì cơ cấu sản phẩm sản xuất trong thời 
kỳ này chủ yếu là các sản phẩm từ Dược liệu 
đơn giản, có giá trị sử dụng thấp, chỉ tiêu thụ 
được nhờ có cơ chế bao cấp trong tiêu thụ. 
Tuy vậy, trong thời gian này, Xí nghiệp vẫn có 
nhiều sáng kiến, cải tiến trong sản xuất, đặc 
biệt ở lĩnh vực Cơ, Điện và là một trong những 
lá cờ đầu trong địa phương và đã được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng III.

1986 – 2006: Hai mươi năm chuyển mình 
và phát triển
Từ 1985 đến 1990 là thời kỳ khó khăn nhất 
của nền kinh tế đất nước. Trong bối cảnh đó, 
Xí nghiệp vẫn quyết tâm phục hồi sản xuất. 
Hai giải pháp lớn là đầu tư và tinh giảm biên 
chế được thực hiện đã giúp sản xuất phục hồi 
tốt và bắt đầu tăng trưởng liên tục. 
Tháng 10 năm 1992, Xí nghiệp Liên hợp 
được tách ra làm hai đơn vị: Công ty 
Dược phẩm Quảng Nam - Đà Nẵng và 
Xí nghiệp Dược phẩm Đà Nẵng. 
Năm 1997, Xí nghiệp gia nhập Tổng công ty 
Dược Việt Nam và có tên mới là Xí nghiệp 
Dược phẩm Trung ương 5 – Đà Nẵng. 
Năm 2005, Xí nghiệp hoàn tất việc xây dựng 
nhà xưởng mới với các thiết bị sản xuất, 
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kiểm tra chất lượng đầy đủ và tốt nhất. Cũng 
trong năm này, Xí nghiệp được cấp Chứng chỉ 
GMP-WHO.

2006 – 2017:  Cổ phần hóa và tiếp tục 
phát triển
Ngày 30/10/2006, Xí nghiệp tiến hành Đại 
hội Đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần 
Dược Danapha, có vốn điều lệ là 33,5 tỷ VNĐ 
(Nhà nước sở hữu 51%) và chính thức hoạt 
động từ ngày 01/01/2007.
Năm 2010, công ty đã khánh thành Nhà máy 
Đông dược mới, đạt GMP-WHO, xây dựng 
Trung tâm Nghiên cứu-Phát triển, đưa hoạt 
động này vào nề nếp. 
Năm 2015, công ty được Sở Khoa học công 
nghệ TP Đà Nẵng chứng nhận là Doanh nghiệp 
Khoa học công nghệ. 
Năm 2016, công ty được cấp giấy chứng nhận 
đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng với 
dự án “Nhà máy sản xuất Dược phẩm với công 
nghệ Nano, công nghệ sinh học và Trung tâm 
nghiên cứu - phát triển công nghệ cao”. Tổng 
giá trị đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng trên diện 
tích đất 7,7 ha, sử dụng trong vòng 50 năm.

Với những cố găng liên tục trong nhiều năm 
liền, Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chượng Lao động hạng I (2006 ) và Huân 
chương Độc Lập hạng III (2012), Cờ thi đua 
Chính phủ 2009, Sao vàng Đất Việt 2008 - 
2015, Ngôi sao thuốc Việt 2014, Thương hiệu 
quốc gia 2016, ... cùng nhiều Bằng khen và Cờ 
thi đua xuất sắc.


