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Ngành Dược Việt Nam hiện nay

Chuyển giao công nghệ có thể đẩy nhanh kết quả cho người bệnh, Chính phủ và ngành Dược

Việt Nam tiếp tục là điểm đến
đầu tư hấp dẫn của ASEAN

Các quốc gia khác phát triển thành công các ngành
khoa học đời sống thông qua việc áp dụng các
chính sách mục tiêu

Lĩnh vực dược phẩm phát minh có thể giúp khai phá
giá trị kinh tế và thúc đẩy các mục tiêu quốc gia

Tăng trưởng mạnh về triển vọng nhu cầu đối với
chất lượng các sản phẩm về sức khỏe và điểm đến đầu tư

Hội nhập sâu rộng hơn 
vào nền kinh tế toàn cầu
thông qua các hiệp định
thương mại tự do 
(CPTTP, EVFTA)

Được thúc đẩy bởi tăng 
trưởng kinh tế mạnh mẽ và
tầng lớp trung lưu gia tăng

Việt Nam có thể học hỏi từ
những sáng kiến chính sách này

Các mục tiêu chiến lược hiện tại của
Việt Nam đối với nền kinh tế, kết quả
chăm sóc sức khỏe và sự phát triển
ngành Dược tạo cơ hội cho ngành
Dược đổi mới, nhằm thực hiện vai 
trqò khai phá tiềm năng của đất
nước

Người bệnh

Ngành Dược

Chính phủ
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Các quốc gia mới nổi và phát triển đã vượt qua những thách
thức trong chuyển giao công nghệ thông qua những quy định, quy
trình phê duyệt và khuyến khích trực tiếp từ Chính phủ

Thách thức đối với chuyển giao công nghệ

Chưa hoàn thiện
quy định về sở

hữu trí tuệ

Quy trình thẩm
định và phê

duyệt phức tạp

Ưu đãi thương 
mại kém hấp

dẫn
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Nhiều quốc gia đã thực hiện các sáng kiến khác nhau để
giải quyết những thách thức này

Bài học và những kinh nghiệm quan trọng từ các quốc gia

Hỗ trợ chính sách tăng cường
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

nhằm tăng tính an toàn, độ tin 
cậy và hiệu quả của hoạt động

đầu tư vào Việt Nam

Bảo hộ
sở hữu trí tuệ

Quy trình thẩm
định và phê

duyệt

Một quy trình nhanh chóng và
thuận tiện, tạo điều kiện chuyển
giao công nghệ thành công và
thúc đẩy quan hệ đối tác chuyển
giao công nghệ lâu dài

Chính sách ưu đãi tạo điều kiện
chuyển giao công nghệ Ưu đãi

thương mại
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Bảo hộ chuyển giao công nghệ mạnh mẽ sẽ thúc đẩy sản
xuất thuốc có thương hiệu phát triển hơn nữa

Bài học và kinh nghiệm chính từ các quốc gia – Nghiên cứu trường hợp Hàn Quốc

Tăng đầu tư nước ngoài
Việc cung cấp khung bảo vệ quyền sở hữu
trí tuệ mạnh mẽ, nhất quán và đáng tin cậy
sẽ tạo niềm tin cho các công ty nước ngoài
đầu tư và thiết lập các cơ sở R&D của họ

trong nước

Hàn Quốc đã sửa đổi luật bằng sáng
chế, bao gồm quy định đối với các sản

phẩm hóa học và dược phẩm.

Chính phủ nới lỏng các quy 
định và hạn chế đối với nhà

đầu tư nước ngoài, cũng như 
tăng ưu đãi về thuế. 

Luật sáng chế 1987
Đạo luật xúc tiến đầu tư nước
ngoài 1998 (sau đó được sửa

đổi vào năm 2012)

Mang lại công nghệ mới và lực
lượng lao động chất lượng

Tăng cường đầu tư nước ngoài với công 
nghệ mới và lực lượng lao động chất
lượng cao để thực hiện nghiên cứu

LợiíchLợiích

HànhđộngHànhđộng

• Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ / bằng sáng chế không rõ ràng và có thể không khuyến khích đầu tư nước
ngoai

• Thiếu sự nhất quán và rõ ràng về quy định thị trường dài hạn cản trở các công ty lập kế hoạch dài hạn
và tự tin trong việc mở rộng kinh doanh và đầu tư.

Những thách thức chính
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Quy trình thẩm định và phê duyệt nhanh chóng để tạo thuận lợi cho 
quá trình chuyển giao công nghệ thông qua sản xuất tại địa phương

Kinh nghiệm và bài học quan trọng từ các quốc gia – nghiên cứu trường hợp Úc

Nâng cao điều kiện phát triển kinh tế của
đất nước

Thúc đẩy cả sự phát triển của thuốc lâm sàng
và quan trọng nhất là lĩnh vực sản xuất trong 
nước thông qua chuyển giao công nghệ các

loại thuốc tiên tiến

Cần có những cải tiến đáng kể về thời gian đánh giá và đường dùng của thuốc và công 
nghệ y tế trong bối cảnh khối lượng thuốc gia tăng đáng kể

Mang lại lợi ích cho kết quả sức khỏe
của bệnh nhân

Quy trình được tiêu chuẩn hóa tránh phân 
mảnh và giảm thiểu nhu cầu tạo đánh giá
riêng, hỗ trợ tiếp cận nhanh hơn và công 
bằng hơn và cải thiện kết quả sức khỏe

cho tất cả người dân Úc

Những thách thức chính

Việc phân loại hệ thống quản lý thuốc
(Thuốc có nguy cơ cao và nguy cơ thấp) 
nhằm giảm thời gian đánh giá trung bình

từ 182 xuống 162 ngày làm việc

Các quy trình Đánh giá Công nghệ Y tế
đang tiếp tục được rà soát và cải thiện

để giảm thời gian của các quy trình
niêm yết xuống trung bình 3,5 tháng

Các quy định quản lý thuốc
Hệ thống đánh giá công nghệ

y tế và thuốc

LợiíchLợiích

HànhđộngHànhđộng
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Cung cấp các ưu đãi để thu hút các công ty công nghệ tư 
nhân hàng đầu đẩy nhanh tham vọng y tế kỹ thuật số

Kinh nghiệm và bài học quan trọng từ các quốc gia – nghiên cứu trường hợp Ireland

“Xương sống” kỹ thuật số
mạnh mẽ, đáng tin cậy

Nền tảng vững chắc ngay từ
đầu để giúp tăng tốc cả lĩnh

vực R&D và sản xuất

Sử dụng kết hợp thuế suất
thấp và trợ cấp ưu đãi. Khoản
trợ cấp tối đa cho các công ty 

lớn giảm xuống 15% trong
giai đoạn 2011-13 từ 30% 
trong giai đoạn 2007-10

Thuế suất doanh nghiệp 12,5% 
của Ireland rất hấp dẫn đối với
các công ty công nghệ. Mức
thuế suất này cũng cung cấp

chế độ tín dụng R&D 25% cho
chi tiêu đủ điều kiện

đưa ra mức thuế 6,25%, tức là khi 
R&D dẫn đến các phát minh được
cấp bằng sáng chế và phần mềm
có bản quyền, lợi nhuận từ việc
quản lý và khai thác phần mềm
được hưởng lợi từ mức 6,25%.

Ưu đãi thuế cho 
doanh nghiệp công 

nghệ cao

Thuế suất doanh nghiệp
hấp dẫn thu hút các công

ty công nghệ
Hộp kiến thức

Thiếu chính sách khuyến khích hấp dẫn để thúc đẩy đầu tư từ các công ty công nghệ vào
ngành dược phẩm sáng tạo

Tăng đầu tư trực tiếp nước
ngoài

Đầu tư nhiều hơn và sự hiện
diện của các công ty công nghệ
hàng đầu sẽ mang lại lợi ích cho 

nền kinh tế

Nâng cao lợi thế cạnh tranh
Tiếp xúc với công nghệ tiên 
tiến nhất, hỗ trợ đất nước

chuyển đổi dễ dàng hơn sang 
sức khỏe kỹ thuật số và nâng 

cao lợi thế cạnh tranh

LợiíchLợiích

Những thách thức chính

HànhđộngHànhđộng
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Giá trị của ngành Dược phẩm sáng tạo: Xây dựng thương 
hiệu chất lượng cho Việt Nam

Cơ hội tiềm năng cho ngành Dược

Phát triển ngành dược địa phương
• Chuyển giao công nghệ
• Sản xuất có thu phí
• Xây dựng năng lực cho nhà sản xuất địa phương, lực lượng

lao động
• Đầu tư sản xuất trong nước
• Phát triển năng lực xuất khẩu

R&D trong nước / phát triển
chuyên môn về thử nghiệm
lâm sang
• Thu hút FDI cho thử nghiệm

lâm sàng

Nâng cao năng lực Cung cấp dịch vụ y khoa
 Cung cấp giáo dục y tế thường xuyên cho nhà

cung cấp DV y khoa
 Dự án/ Chương trình

Hợp tác công tư, CSR  
 Cơ sở vật chất bệnh viện

 PPC dựa trên dịch vụ
 Đào tạo cho nhà cung cấp dịch vụ Y Khoa (HCP)

 Nhận thức về bệnh tật
 CSR

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi
nghiệp
• Thúc đẩy văn hóa doanh

nghiệp và chế độ chuyển giao
công nghệ thúc đẩy thành lập
mới các công ty khởi nghiệp

Lực lượng lao động / Nguồn nhân lực & đào tạo
• Tạo việc làm mới (tức là giảm tỷ lệ thất nghiệp) 

và
• Giáo dục cấp cao hơn / Đào tạo nghề

Lợi ích về y tế
 Bệnh nhân tiếp cận với các loại thuốc tiên tiến

 Chương trình hỗ trợ bệnh nhân
 Hỗ trợ sử dụng

 Các loại thuốc cải tiến mới nhất cho bệnh hiếm gặp / giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng

Ngành
dược tiên

tiến

G
FDI, Thuế
 Thu hút nhiều dự án FDI 

vào Việt Nam 
 Đóng góp thuế

• Cải thiện kết quả điều trị

• Giảm chi phí tổng thể thông qua 
việc tiếp cận nhanh hơn với các
loại thuốc tiên tiến, chất lượng cao

• Tăng trưởng kinh tế và xã hội thông qua 
đầu tư công nghệ cao, đào tạo nghề và lực
lượng lao động tốt hơn

• Nhấn mạnh các giải pháp nâng cao năng 
lực cạnh tranh, môi trường pháp lý và kinh 
doanh

• Tăng cường sản xuất trong nước

• Phát triển khả năng xuất khẩu

• Đẩy mạnh hoạt động R&D, trở thành
trung tâm của ngành dược

2 LỢI ÍCH ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ 3 LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC 1 LỢI ÍCH 
ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH
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Các sáng kiến của Chính phủ rất quan trọng trong việc
phát triển ngành dược Việt Nam

Cơ hội tiềm năng cho ngành Dược

Các chính sách hiện tại cho phép ngành dược phẩm phát triển đạt 
đến giai đoạn Chuyển giao công nghệ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở 
giai đoạn đó.
Lợi ích:

Đầu tư vào sản xuất trong nước
Lực lượng lao động / nguồn nhân lực & đào tạo
Đào tạo năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ y khoa
FDI, Thuế

Các chính sách hiện hành thúc đẩy
phát triển ngành dược tiên tiến

11

Với sự bền vững, khung khổ pháp lý và một mô hình có khả năng
vận hành, ngày càng nhiều công ty đa quốc gia sẽ tham gia vào
thị trường và tạo cơ hội đột biến trong đầu tư. Điều này sẽ góp
phần phát triển ngành.
Lợi ích:

Hợp tác công tư trong nghiên cứu
Xuất bản
Nhanh tiếp cận với các loại thuốc cải tiến mới
Hoạt động R&D trong nước / Phát triển năng lực nghiên
cứu lâm sàng

8

9

10

Sự hấp dẫn của thị trường thu hút nguồn vốn FDI tự tài trợ

6

7

4

5

Chính phủ cần xây dựng chiến lược nâng cao năng lực nghiên
cứu như các trung tâm nghiên cứu và cơ chế cộng tác phối
hợp giữa các học viện trên cơ sở nguồn vốn hợp tác công tư.
Lợi ích:

Lợi ích về y tế
Các trung tâm có nền móng về nghiên cứu
Khuyến khích khởi nghiệp, hệ sinh thái doanh nghiệp

Chiến lược của chính phủ nhằm phát
triển năng lực nghiên cứu

2

3

Việt Nam đang ở trong vị thế tương tự như các thị trường so sánh khi
mới bắt đầu phát triển ngành dược. Việt Nam có thể học hỏi kinh

nghiệm phát triển ngành từ các nước có điều kiện tương tự để xây
dung chính sách cho ngành dược

1

Chuyển
giao công

nghệ

Thử
nghiệm

lâm sàng

G
iá

tr
ịc

ả
it

iế
n

7

4

5

9

6

8

GDP đầu người / lần

3

2

Government-
led 

development 
for IP creation

1

VN

Tiềm năng tang 
trưởng của Việt Nam 

với sự hỗ trợ từ chính
sách khuyến khích

của Nhà nước

Sản xuất tại
địa phương
(Cải tiến quy

trình)

Hàn Quốc
30,016 USD

Vietnam
2,307 USD

Ireland
68,886 USD

Ireland
685.6 USD

Hàn Quốc
158.24 USD

10

11

Úc
59,934 USD

Australia
1,1810.6 USD
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Rà soát lại các giai đoạn phát triển Khoa học Đời sống truyền thống, 
chúng tôi đã xác định chuyển giao công nghệ là một cấu phần bao 
trùm trong chiến lược “đột phá” của Việt Nam nhằm đẩy nhanh sự 
phát triển của ngành dược phẩm.

Các cơ hội tiềm năng đối với ngành dược phẩm

Giá trị thị trường gia tăng của ngành dược phẩm tiên tiến – tiềm năng trong tương lai
(tỉ USD)

Nguồn: IQVIA, KPMG’s forecast

Xu hướng
hiện tại

Tăng trưởng tiềm năng trong tương lai
(thấp hơn 20%)

Tăng trưởng tiềm năng trong tương lai
(thấp hơn 15%)

Tới năm 2045, sản lượng ngành dược phẩm sẽ tăng 26.8 tỉ USD so 
với mức 99.3 tỉ
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