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Hiện thực hóa tiềm năng của ngành dược phẩm 
phát minh tại Việt Nam

Hà Nội, 22 tháng 11 năm 2022

Pharma Group 

Pharma Group đại diện tiếng nói các nhà sản xuất dược phẩm phát minh nước ngoài
(đầu tư trên 10% doanh số hàng năm vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển) và có 22 thành viên từ Hoa Kỳ, 

Châu Âu và Nhật Bản.

Mục tiêu của chúng tôi nhằm đảm bảo người bệnh Việt Nam có thể tiếp cận nhanh chóng và vững bền các 
thuốc mới chất lượng, an toàn thông qua việc hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam.

Pharma Group đại diện tiếng nói các nhà sản xuất dược phẩm phát minh nước ngoài
(đầu tư trên 10% doanh số hàng năm vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển) và có 22 thành viên từ Hoa Kỳ, 

Châu Âu và Nhật Bản.

Mục tiêu của chúng tôi nhằm đảm bảo người bệnh Việt Nam có thể tiếp cận nhanh chóng và vững bền các 
thuốc mới chất lượng, an toàn thông qua việc hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam.
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Các giá trị mang lại cho Việt Nam từ ngành dược phẩm phát minh 

Phát triển ngành dược trong nước
 Chuyển giao công nghệ
 Sản xuất gia công 
 Xây dựng năng lực và nhân lực cho các nhà sản xuất trong nước
 Đầu tư vào sản xuất nội địa
 Phát triển năng lực xuất khẩu

Nghiên cứu và phát triển (R&D) 
trong nước/ phát triển chuyên 
môn về thử nghiệm thuốc lâm 
sàng
 Thu hút FDI cho các hoạt động thử 

nghiệm lâm sàng

Xây dựng năng lực cho nhân 
viên y tế
 Cung cấp đào tạo y khoa liên tục 

(CME) cho nhân viên y tế 
 Dự án/chương trình

Chương trình hợp tác công tư (PPP), 
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
(CSR)
 Cơ sở vật chất bệnh viện
 PPP cho dịch vụ
 Đào tạo cho nhân viên y tế
 Nhận thức về bệnh
 CSR

Khuyến khích khởi nghiệp, hệ sinh thái 
khởi nghiệp
 Khuyến khích văn hoá khởi nghiệp và chuyển giao 

công nghệ để tạo nền tảng cho các công ty khởi 
nghiệp

Phát triển nguồn nhân lực
 Tạo các việc làm mới
 Đào tạo bậc cao/ Đào tạo nghề

Lợi ích Y tế
 Tiếp cận thuốc phát minh của bệnh nhân
 Chương trình hỗ trợ bệnh nhân
 Chương trình hỗ trợ nhân đạo
 Các thuốc phát minh mới nhất cho bệnh hiếm / giải quyết 

nhu cầu chưa được đáp ứng

G

Ngành 
Dược phẩm 
Phát minh

FDI, Thuế 
 Thu hút các dự án FDI
 Đóng góp về thuế

2 31 CHÍNH PHỦ CHO NGÀNH  NGƯỜI BỆNH
• Nâng cao chất lượng điều trị
• Giảm chi phí khám chữa bệnh thông 

qua tiếp cận nhanh hơn với thuốc 
phát minh chất lượng cao

• Tăng trưởng kinh tế và xã hội thông qua các 
khoản đầu tư vào công nghệ cao, đào tạo, và 
nguồn lao động khoẻ mạnh hơn

• Bước tiến quan trọng để nâng cao năng lực 
cạnh tranh, môi trường kinh doanh và pháp lý

• Nâng cao năng lực sản xuất trong nước
• Phát triển năng lực xuất khẩu
• Gia tăng các hoạt động R&D và trở 

thành trung tâm dược phẩm của khu 
vực

Nguồn: KPMG Value of Innovation Report 

Việt Nam có thể hiện thực hóa các giá trị đáng kể mang lại về Kinh tế và Xã 
hội thông qua việc tiếp tục thu hút các đầu tư từ ngành dược phẩm phát 
minh

$8.7 tỷ - $27.6 tỷ giá trị gia tăng đến 2040

15% to 20% tăng trưởng tiềm năng trên ngưỡng so sánh 
đến 2040

30,800 đến 143,100 vị trí công việc mới trong ngành dược 
phẩm phát minh đến 2040

$100 tỷ đầu tư toàn ngành đến 2040

8.7-13% gia tăng năng suất lao động so với 7% xu thế hiện 
tại.

Source: KPMG Value of Innovation Report 
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Các quốc gia khác đã triển khai các chính sách nhằm phát triển ngành 
dược phẩm chú trọng vào nghiên cứu và phát minh

Source: KPMG Value of Innovation Report 

Dựa trên vốn FDI

Dựa trên nguồn lực
trong nước

Chính sách dược phẩm
đến 2020: Phát triển mô
hình phát triển mới cho
ngành sản xuất dược
phẩm Nga

Profarma: Phát triển đổi
mới sáng tạo trong
ngành dược phẩm
PACTI 2007-2010: Phát
triển khoa học, công
nghệ, và đổi mới sáng
tạo

Chính sách trọng tâm quốc gia
về phát minh dược phẩm: Đầu
tư 244 triệu USD cho R&D và thử
nghiệm lâm sàng
Mục tiêu Trung và Dài hạn: Đầu
tư cho R&D, ưu tiên nghiên cứu
về công nghệ sinh học

Luật Đổi mới Sáng tạo 
Quốc gia 2008: Ưu đãi tài 
chính cho các hoạt động 
R&D, ưu đãi thuế gián tiếp 
và trực tiếp cho các Khu 
vực Công nghệ cao; xây 
dựng nền tảng cho việc 
thương mại hóa các phát 
minh trong khu vực tư nhân 
cũng như thông qua hợp tác 
Công-Tư

Brazil

Ấn Độ

Nga

Trung Quốc

Tầm nhìn công nghệ: 
Mục tiêu cải thiện thứ
hạng Hàn Quốc và trở
thành nước hang đầu về
công nghệ sinh hc5 
Sáng kiến 577: Đầu tư 59 
tỷ USD cho R&D

Hàn QuốcFDI trở thành mục tiêu 
chiến lược chính: Các 
ưu đãi cho công ty nước 
ngoài tại 
Đầu tư vào giáo dục
Chào đón và tận dụng 
năng lực nghiên cứu 
của các công ty đa quốc 
gia

Chiến lược Công nghệ 
sinh học Quốc gia: Hỗ trợ 
thuế, tạo trung tâm nghiên 
cứu quốc gia và cơ sở hạ 
tầng cho các thử nghiệm lâm 
sàng
Đổi mới sáng tạo hướng 
đến nền kinh tế tri 

Nam Phi

Chính sách Công nghệ
sinh học Quốc gia: Đưa
lĩnh vực công nghệ sinh
học lên tầm quốc tế
IMP3: Sản xuất thuốc
sinh học và các thuốc
generics cao cấp

Malaysia

Đẩy mạnh phát triển
mảng khoa học đời
sống: Xếp hạng 4 toàn
cầu

Singapore

Ireland 

Chiến lược 15 năm: Tập 
trung vào chuyển giao công 
nghệ và R&D để hỗ trợ và ra 
mắt các sản phẩm được sản 
xuất nội địa
Sửa đổi luật FDI để khuyến 
khích vốn đầu tư nước
ngoài

Indonesia

Trường hợp không
thành công

Các chiến lược và chính sách ưu đãi quốc gia là tiên quyết   

Việt Nam đang ở trong một bối cảnh tương tự các quốc giá 
tương thích khi phát triển ngành dược. Việt Nam có thể 
tham khảo mô hình phát triển của các nước khác khi xây 
dựng các chính sách liên quan.

Source: KPMG Value of Innovation Report 

Các chính sách hiện tại một phần cho phép sự phát triển của 
ngành dược phẩm đạt đến giai đoạn Chuyển giao công nghệ, 
nhưng cũng giới hạn nó trong giai đoạn đó.
Lợi ích:

Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất trong nước
Lực lượng lao động / Nhân lực và đào tạo
Đào tạo nâng cao năng lực bác sỹ, dược sỹ và các nhân viên y 
tế
FDI, Thuế từ các Doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài

Các chính sách hiện tại sẽ thúc đẩy sự phát triển của
ngành dược phẩm phát minh

11

Với khuôn khổ pháp lí và mô hình hoạt động khả thi mang tính bền
vững, thị trường sẽ thu hút sự đầu tư của nhiều công ty đa quốc
gia, và góp phần phát triển ngành dược phẩm phát minh
Lợi ích:

PPP trong lĩnh vực phát triển y tế
Ấn phẩm
Tiếp cận nhanh chóng với các dược phẩm phát
minh mới

Phát triển năng lực lâm sàng trong nước và R&D dựa trên FDI

8
9

10

Thị trường thu hút vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI)
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Mục tiêu của Chính phủ là phát triển các chiến lược nhằm tăng
cường năng lực nghiên cứu, ví dụ như các trung tâm nghiên
cứu và hợp tác học tập được tài trợ thông qua PPP.
Lợi ích:

Lợi ích sức khỏe
Các trung tâm nghiên cứu /Phát minh thuốc/Bảo hộ
trí tuệ
Ươm mầm khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp

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

3

1

2



4

So sánh với các thị trường khác trong ASEAN, Việt Nam có cơ hội trong 
việc xây dựng chiến lược phát triển ngành

Source: KPMG Value of Innovation Report 

Việt Nam có cơ hội nhận diện một chiến lược tập trung nghiên cứu và 
phát triển nhằm tạo ra các đột phá và hiện thực hóa các tiềm năng

Source: KPMG Value of Innovation Report 
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Hợp tác nhằm nâng cao tính cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam
thông qua việc phát triển ngành dược lấy người bệnh và tính phát minh làm 
trọng tâm

TẦM NHÌN 

Việt Nam nhự một điểm đến được lựa chọn 
trong ASEAN cho các đầu tư ngành dược phẩm phát minh

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA & 
CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO ĐẦU TƯ

Thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ, với sự tham gia của các Bộ ngành, Hiệp hội và các bên 
liên quan trong lĩnh vực Y tế để: 
• Xây dựng chiến lược, lộ trình triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư vào năng lực 

Nghiên cứu và Phát triển, sản xuất giá trị cao và các hình thức đầu tư mang lại giá trị 
gia tăng.

• Giám sát quá trình triển khai  
• Thường xuyên tổ chức các đối thoại giải quyết các vấn đề có thể cản trở tầm nhìn

NỀN TẢNG: MỘT MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI VÀ VỮNG BỀN CHO VIỆC TIẾP CẬN CỦA BỆNH NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

• Cải thiện tốc độ tiếp cận các thuốc mới: Các chính sách về đăng ký và chi trả hòa hợp với thế giới đồng thời thực thi có hiệu quả
• Đảm bảo an ninh Y tế: Tránh gián đoạn nguồn cung bằng việc bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết
• Gầy dựng niềm tin trong môi trường đầu tư thông qua các chính sách mua sắm mang tính dự báo và khả thi
• Tăng cường năng lực hệ thống: Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý, phát triển trên nền tảng hạ tầng Y tế số

Pharma Group cam kết đồng hành cùng Chính phủ và tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực Y tế xuyên suốt các 
giai đoạn trên nhằm hiện thực hóa tầm nhìn cho Việt Nam.   

Trân trọng cảm ơn 


