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~90,000
Nhân viên,

142 quốc tịch (tháng 12 /20)

~100
Quốc gia,  giải 

pháp y tế ~170 quốc gia

~70
Nhà máy sản xuất tại 32  

quốc gia

~20
Trung tâm Nghiên cứu phát 

triển (R&D)

Tại Sanofi, chúng tôi theo đuổi sự kì diệu của công
nghệ để nâng cao đời sống con người

Chăm sóc đặc biệt Y học tổng quát Vắc xin.                    Chăm sóc sức khoẻ 
người tiêu dùng
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Sanofi Viet Nam

Công ty Đa quốc gia với 
dấu ấn mạnh mẽ tại địa 

phương

Từ những năm 1950
Đóng vai trò là một công dân có trách 

nhiệm,  

Sanofi đã có những đóng góp to lớn trong
việc xây dung hệ thống sinh thái y tế tại
địa phương trên cơ sở tuân thủ Chiến lược

Quốc gia của Nhà nước về y tế

27 năm quan hệ đối 
tác chiến lược với

VINAPHARM
*

Được Chủ tịch nước Việt Nam 
trao tặng Bằng khen Thủ 

tướng và Huân chương Lao 
động năm 2010 vì thành công 

trong quá trình hợp tác.

* Vietnam Pharmaceutical Corporation
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Ngành dược phẩm làm lợi cho người bệnh, hệ thống y tế và kinh tế

Người bệnh trên toàn thế giới
có thể sống lâu hơn, khoẻ hơn
và cuộc sống có ích hơn

Ngành dược phẩm giúp hệ
thống y tế phát triển bền vững
hơn nhờ giảm nhu cầu đối với
các dịch vụ đắt đỏ hơn

Ngành dược phẩm sinh học
giúp tạo việc làm, đầu tư R&D 
và các dược phẩm giúp nâng
cao năng suất cho người lao
động

Người bệnh Hệ thống y tế Kinh tế
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Ngành Dược phẩm sinh học là ngành tài trợ lớn nhất cho
hoạt động R&D trên toàn thế giới
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Từ sáng chế thuốc tới cấp phép, phát triển một dược phẩm mới mất thời gian từ
10 đến 15 năm, chi phí 2,6 tỉ đô

source: PHRMA, McKinsey

1 trong 10,000
Sản phẩm tiềm năng để

Trở thành một loại dược phẩm

1/3
Đáp ứng được kỳ vọng 

của thị trường

Nghiên cứu
Cơ bản

Sáng chế
thuốc

Tiền lâm sàng

Thử nghiệm lâm sàng

Giai đoạn I Giai đoạn II Giai đoạn III

CÁC DƯỢC PHẨM MỚI CÓ TIỀM NĂNG

FDA thẩm
định

Giai đoạn IV

Ng/cứu sau cấp
phép và giám sát

SỐ LƯỢNG TÌNH NGUYỆN VIÊN

1 dược
phẩm

được FDA 
cấp phép



Năng lực Sản xuất Dược phẩm [sinh học] Quốc gia
Các quốc gia khác nhau, các cấp khác nhau

Các nhà lãnh đạoCác quốc gia mới nổiNgười phụ thuộc

Chính sách ExportCấp phép & Kiểm duyệt 
chất lượng

Nhân sựHạ tầng cơ sở R&D

Bệnh tật mới

Ưu tiên chiến lược
Cải tiến &  
Môi trường đầu tưChính sách
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Xuất khẩu



Tại sao các quốc gia cần phấn đấu xây dựng ngành dược phẩm 
nội địa?

Công nghệ tiên tiến,
Sản phấm sinh học Giá trị gia tăng cao

Giảm phụ thuộc vào nhập 
khẩu, hỗ trợ xuất khẩu

Bí quyết

Nhân lực chất lượng cao

An toàn 
sinh học

Được tiếp cận 
với nguồn thuốc 
chất lượng cao

Đảm bảo nguồn cung

Động cơ về kinh tế

Động cơ về y tế
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Cải tiến và Môi trường Đầu tư:
Các điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực sản xuất quốc gia

Trường đại 
học

Cơ quan cấp bằng   
sáng chế

Các chương 
trình hỗ trợ

Giải thưởng 
sáng kiến

Các biện 
pháp khuyến 
khích, kích 

thích kinh tế

Quy định 
bảo vệ 

quyền sở 
hữu trí tuệ

Viện 
nghiên 
cứu quốc 
gia

Khu công nghệ cao

Rõ ràng – Minh bạch – Thực hiện

Nhân sự

Hạ tầng cơ sở

PPP

Năng lực 
mua sắm 

công

Hội nghị chuyên đề



Mục tiêu, chính sách dài hạn
Các chương trình thường xuyên, tiến bộ và thực tế 

Chuyển giao công nghệ

Nhu cầu của 
quốc gia TÍNH KHẢ THICác dự án gia tăng,  

giám sát

Vận dụng 
năng lực

Nhu cầu 
nội địa Xuất 

khẩu

Bối cảnh và cạnh tranh toàn cầu

HÔM NAY +2
năm

+5
năm

+7
năm
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Hoặc hơn nữa.. ..



Thị trường 
nội địa có 
tiềm năng 
và tiếp cận 
được

Ổn định 
chính trị

Quản lý 
kinh tế

Rõ ràng, 
minh bạch, 
thực hiện

Lao 
động có 
trình độ

Quyền sở 
hữu trí tuệ

Quan điểm Chuyển giao công nghệ của một công 
ty đa quốc gia

Uỷ ban
Đầu tư

Toàn cầu

Xác định và đáp 
ứng được các bộ 

tiêu chí

Quốc gia cuối 
cùng được lựa 
chọn để đầu tư
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Chặng đường phát triển 11 năm của Sanofi Viet Nam

2009 2012 2015 2016 2017 2020

Thẩm định và ra 
quyết định cấp 
toàn cầu

Chọn và xây 
dựng nhà máy

Thẩm định 
chất lượng và 
sản xuất

Chứng nhận “Thực 
hành sản xuất tốt” 
của Bộ Y tế

Được cấp chứng 
nhận quản lý hàng 
hoá trị liệu (TGA)

Cấp chứng 
nhận cho Hàn 
Quốc

2021, hỗ trợ thị trường Việt  
Nam và 9 sản phẩm xuất 
khẩu đi 11 thị trường (AU, 
HK, TW, PH, TH, ID, MY,
SG, KH) – và lên kế hoạch 
mở rộng trong tương lai

Khu công 
nghệ cao 
Sài Gòn

20212012
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Từ thành công của dự án cho tới một xã hội dựa trên hiểu biết

Tất cả vì con người
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Xin cảm ơn
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Chi phí phát triển thuốc đã tăng gấp hơn hai lần trong vòng 30 năm qua

Chi phí để phát
triển một loại
thuốc mới được
cấp phép – bao 
gồm cả chi phí thất
bại

Quy trình

Tiêu chí lựa chọn

Thẩm tra nhà máy

Thu thập điểm dữ liệu

Điểm cuối

Mức tăng
Độ phức tạp
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Khoa học phức hợp và các thị trường khó gia tăng dẫn tới giảm tỉ suất hoàn vốn đầu tư 
nghiên cứu

Tỉ suất hoàn vốn nội bộ của hoạt động đầu tư cho nghiên cứu phát triển (R&D), 2010-2019

12 công ty sinh dược lớn 4 công ty chuyên về sinh dược nhỏ hơn


