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Tóm tắt báo cáo
Bản báo cáo “Đánh giá các
tác động kinh tế và xã hội
của ngành dược phẩm phát
minh đối với Việt Nam”
xem xét các kỳ vọng về
ngành và xã hội của chính
phủ; trong bối cảnh tăng
trưởng hiện tại và tiềm
năng của ngành cùng xu
hướng phát triển của ngành
dược phẩm toàn cầu nhằm
đề xuất các chính sách
thực tiễn hiện thực hóa
tiềm năng phát triển của
Việt Nam.

Giá Trị của ngành Dược Phẩm Phát Minh
Lợi ích bệnh nhân
Tăng cường khả năng tiếp cận: Các dịch vụ y tế và dược phẩm
phát minh
Hỗ trợ bệnh nhân tốt hơn: Tăng việc tiếp cận các chương trình hỗ
trợ bệnh nhân
Cải thiện dịch vụ y tế: Tăng cường các dược phẩm phát minh
nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện hữu

Lợi ích Chính phủ
Hợp tác Công-Tư, CSR: Đảm bảo bền vững của hệ thống tài chính
y tế
Nhân lực/Việc làm: Trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 156.200 378.000 việc làm
Tăng cường nghiên cứu & phát triển trong nước/ chuyên môn
thử nghiệm lâm sàng: Thu hút hơn 2-5% đầu tư nghiên cứu phát
triển từ các công ty dược phầm phát minh
FDI, thuế: Thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài và tăng lượng thuế
thu được từ các công ty nước ngoài
Thử nghiệm lâm sàng: Thúc đẩy GDP thông qua vốn FDI, đồng
thời trở thành trung tâm phát minh trong khu vực thông qua thử
nghiệm lâm sàng

Lợi ích Ngành
Tăng cường năng lực nguồn nhân lực y tế: Thông qua các hoạt
động giáo dục y khoa thường xuyên, bao gồm các phương pháp
điều trị mới
Phát triển ngành dược phẩm trong nước: Tiềm năng đóng góp
thêm 8,7 - 27,6 tỷ USD vào GDP trong năm 2040
Tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp: Tăng số lượng công ty khởi
nghiệp trong nghành
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Hiện Thực Hóa Tiềm Năng Thông Qua Chính Sách
Vai trò chuyên trách của một cơ quan thuộc chính phủ

Sự phối hợp giữa chính phủ và
nghành dược phẩm phát minh

FDI Thành lập cơ quan chuyên
trách thu hút đầu tư

Việt Nam: Tăng cường hợp tác giữa
chính phủ và nghành dược phẩm
trong việc cải thiện tài chính y tế;
hợp tác với cơ quan giáo dục trong
việc nâng cao năng lực nghiên cứu
và phát triển

Việt Nam: Hỗ trợ nhà đầu tư nhằm
hiện thực hóa tiềm năng phát triển
Ví dụ: Cơ quan Phát triển Công
nghiệp Ireland

Đổi mới sáng tạo là yếu tố
quan trọng để tăng năng suất

Ví dụ: Chương trình Áp dụng thực
tiễn và Thử nghiệm Lâm sàng tại
Singapore

Việt Nam: Thúc đẩy phát minh y
khoa thông qua việc hỗ trợ mở rộng
các thử nghiệm lâm sàng

Phát triển năng lực nguồn
nhân lực Y tế được tiến
hành bởi cơ quan giáo dục

Ví dụ: Quỹ Khoa học Ireland, Doanh
nghiệp Nhà nước Hàn Quốc chuyên
Thử nghiệm Lâm sàng

Việt Nam: Tăng giáo dục và huấn
luyện cho nghành y tế
Ví dụ: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y
sinh Quốc gia Ireland

Quản lý an toàn và chất
lượng để gia tăng uy tín và
chất lượng thị trường

Chế độ ưu đãi như quỹ tài
chính, tài trợ và chế độ thuế
quan

Việt Nam: Có khuôn khổ pháp lý và
quy định pháp luật, cùng việc thành
lập các tổ chức chuyên môn cho
việc quản lí chất lượng và bảo đảm
an toàn

Việt Nam: Thiết lập nhiều ưu đãi
nhằm thu hút đầu tư cho nghành
dược phẩm

Ví dụ: Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y
tế Ireland

Ví dụ: Quỹ phát triển dược phẩm
Hàn Quốc, Ủy ban Nghiên cứu Y
tế (Cơ quan Tài trợ thuộc Bộ Y tế
Ireland)

Viễn Cảnh Thành Công
Tăng thêm 8.7-27.6 tỷ USD sản lượng của ngành
dược phẩm phát minh trong năm 2040
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Tổng quan
V

iệt Nam đã đạt được những cải
thiện đáng kể về các chỉ số đo
lường chất lượng y tế cộng đồng, thể
hiện qua mức tuổi thọ trung bình tăng
lên và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm
xuống. Kết quả này phản ánh những
cải cách kinh tế từ những năm 1980
khi hệ thống dịch vụ y tế vốn được sở
hữu toàn phần bởi nhà nước dần cho
phép khu vực tư nhân tham gia nhiều
hơn và tiếp cận dịch vụ y khoa chất
lượng được cải thiện.
Vào năm 1992, Việt Nam bắt đầu các
nỗ lực trong công tác Bảo hiểm Y tế
Toàn dân (UHC) và từ đó trở thành
quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ tham gia
Bảo hiểm Y tế công cộng tại châu Á.
Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này
lên mức 90% vào năm 2020 và 95%
vào năm 2025; cùng lúc duy trì được
khả năng chi trả và đảm bảo tài chính
bền vững.

802 triệu USD, và tạo thêm 7.300 việc
làm.
Trong năm 2018, ngành dược phẩm
phát minh đã đóng góp 571,3 triệu
USD vào GDP của Việt Nam. Con số
này bao gồm 173,47 triệu USD giá
trị được tạo ra trực tiếp, cộng thêm
202,71 triệu USD đóng góp gián tiếp
thông qua các giao dịch giữa các
doanh nghiệp với nhau như chi tiêu
cho nguyên liệu thô, hoạt động hậu
cần, bán hàng và tiếp thị. Khoảng
195,11 triệu USD còn lại được ghi
nhận thông qua các chi tiêu của người
lao động trong ngành này.

Hiện nay, thị trường dược phẩm tại
Việt Nam đang trên đà tăng trưởng
mạnh mẽ với tổng giá trị tăng từ 2,7
tỉ USD trong năm 2015 lên đến 3,6
tỷ USD vào năm 2018 với tỷ lệ tăng
trưởng kép (CAGR) là 10,6% dựa
vào sự tăng trưởng trong giai đoạn
từ 2015 đến 2017. Từ đó cho thấy sự
phát triển lớn mạnh của ngành công
nghiệp dược phẩm, với 44.000 lao
động hiện đang làm việc trong ngành.
Trong đó, ngành dược phẩm phát
minh đóng vai trò quan trọng, ước
tính chiếm đến 22% tổng giá trị thị
trường, mặc dù chỉ chiếm khoảng
3% khối lượng sản phẩm. Trong giai
đoạn 2015 – 2018, tổng giá trị của
ngành này đã tăng trưởng với tốc độ
kép 10,6% từ 594 triệu USD lên đến
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Khi ngành dược phẩm của Việt Nam chuyển sang giai đoạn
phát triển tiếp theo, các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến
quá trình phát triển của ngành bao gồm:
Sức hấp dẫn từ cửa ngõ khu vực ASEAN
Việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định
thương mại thế hệ mới như Hiệp định Đối tác
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt
Nam – Châu Âu (EVFTA) sẽ củng cố vị thế
quốc gia và khiến Việt Nam trở thành một
điểm đến hấp dẫn hơn.
Tăng trưởng đột phá trong nhu cầu về các
sản phẩm dịch vụ y tế chất lượng tại Việt
Nam, bao gồm các loại dược phẩm phát
minh
Việt Nam đang sở hữu tầng lớp trung lưu phát
triển nhanh nhất tại châu Á. Tuy nhiên quá
trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ làm gia
tăng tốc độ già hóa và gia tăng nguy cơ mắc
phải các bệnh không lây nhiễm.
Áp dụng bài học thực tiễn phát triển hiệu
quả nhất từ các quốc gia khác trên toàn cầu
Việt Nam đang ở vị trí tương tự như các nước
khác khi các nước này bắt đầu hành trình phát
triển ngành khoa học đời sống. Do vậy, Việt
Nam có thể tham khảo các chính sách quy
hoạch ngành công nghiệp này từ các quốc
gia khác. Nhiều thị trường tương đương đã
phát triển ngành công nghiệp khoa học đời
sống dưới hình thức thị trường được bảo hộ
nhưng áp dụng các chính sách thu hút đầu
tư từ các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) hàng
đầu. Những khoản đầu tư này đã tạo bệ phóng
cho sự phát triển của ngành dược phẩm phát
minh.
Cộng hưởng lợi ích với các mục tiêu phát
triển chiến lược quốc gia
Những lợi ích chiến lược phát triển kinh tế bao
quát của Việt Nam được cộng hưởng và hỗ trợ
thông qua sự phát triển của ngành khoa học
đời sống.
Những yếu tố trên, kết hợp với xu hướng tăng lên của
thu nhập cá nhân, giúp cho Việt Nam trở thành điểm
đến hấp dẫn cho các công ty dược phẩm toàn cầu
đang tìm cách tận dụng tiềm năng tăng trưởng của thị
trường đang phát triển.

Mục tiêu của báo cáo
KPMG đã thực hiện khảo sát ngành để phân tích các
lợi ích hiện tại và tiềm năng mà ngành công nghiệp
dược phẩm phát minh sẽ mang lại cho Việt Nam. Hoạt
động phỏng vấn các cấp điều hành từ những công ty
đầu ngành giúp KPMG hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng
đến chủ trương đầu tư và quyết định mở rộng hoạt
động trong nước hiện tại và tương lai. Những yếu tố
này, trong phần phân tích ví dụ điển hình, sẽ được
đem ra so sánh với tình hình thực tế của quốc gia khác
để xem xét các chính sách nổi bật có thể nghiên cứu
thêm tại Việt Nam.
Bài nghiên cứu này giúp cung cấp cơ sở cho ngành
dược phẩm và các cơ quan chính phủ tham gia vào
quá trình phân tích dữ liệu trong việc xây dựng chính
sách hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh
vượng hơn. Tất cả thông tin được sử dụng cho nghiên
cứu này đã được ẩn danh và dữ liệu cụ thể của từng
công ty đã được trung bình hóa thành trung bình toàn
ngành.

Cấu trúc báo cáo
Đầu tiên, báo cáo này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan
về hiện trạng ngành khoa học đời sống & dược phẩm
phát minh của Việt Nam và các cơ hội phát triển trong
tương lai. Báo cáo sẽ chỉ ra các yếu tố đang hạn chế sự
phát triển tối ưu của ngành. Ở phần ví dụ điển hình, cơ
chế vận hành của những quốc gia có lộ trình phát triển
kinh tế tương đương sẽ được phân tích kỹ để chỉ ra
các bài học quan trọng về chính sách, quy định có thể
tạo thành khuôn khổ cho các khuyến nghị chính sách
Việt Nam trong tương lai. Những phân tích này sẽ được
tổng hợp để ước tính các đóng góp giá trị kinh tế xã
hội của ngành dược phẩm. Cuối cùng, báo cáo sẽ nêu
lên những đề xuất cho các nhà hoạch định chính sách
và những phương án gợi ý nhằm tối đa hóa giá trị đóng
góp kinh tế xã hội của ngành công nghiệp dược phẩm
phát minh.

Luke Treloar
Director – Global Strategy Group
National Head – Healthcare and Life Sciences
Vietnam and Cambodia
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Hiện trạng của ngành
dược phẩm Việt Nam
Tổng quan về ngành dược phẩm
Mục tiêu của chính phủ & chủ
trương chính sách
Theo Chiến lược Quốc gia phát triển
ngành dược Việt Nam giai đoạn đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm
2030 (‘Chiến lược Quốc gia’), chính
phủ Việt Nam đã xác định ngành
dược phẩm là ngành công nghiệp
chủ chốt trong việc phát triển kinh
tế và tạo ra phúc lợi cho người dân
trong tương lai.
Các lĩnh vực trọng tâm trong Chiến
lược Quốc gia bao gồm:

cạnh tranh để lọt vào nhóm 4 quốc
gia hàng đầu ASEAN. Trong ngắn
hạn, các mục tiêu này bao gồm:
1.1

Tăng 5 – 7 hạng trên bảng xếp
hạng Môi trường Kinh doanh
(Ngân Hàng Thế Giới xếp hạng)

2.2

Tăng 3 – 5 hạng trên bảng xếp
hạng Cạnh tranh Kinh tế (Diễn
đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng)

3.
3

Tăng 2 – 3 hạng trên bảng xếp
hạng Chỉ số Đổi mới Toàn cầu
(Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới
xếp hạng)

1.1 Bảo hiểm Y tế Toàn dân (UHC)
2.2 Tiếp cận dược phẩm chất lượng
với giá cả hợp lý của bệnh nhân
3.3 Phát triển ngành công nghiệp
dược phẩm nội địa
Để đạt được những mục tiêu trong
các lĩnh vực trọng tâm trên, chính
phủ đã ban hành nhiều chính sách.
Chính sách này bao gồm các mục
tiêu kinh tế vĩ mô và mục tiêu ngành
(Nghị quyết Số 2), Chiến lược Quốc
gia phát triển ngành dược Việt Nam
giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2030 (Quyết định Số 68),
và Phê duyệt Chương trình Sức khỏe
Việt Nam (Quyết định Số 1092).
Theo Nghị quyết số 02, chính phủ
đặt mục tiêu cải thiện môi trường
kinh doanh trong nước và khả năng
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Về lâu dài, chính phủ đặt mục tiêu
tăng 15 – 20 hạng, 5 – 10 hạng, 5 –
7 hạng trên các bảng xếp hạng theo
thứ tự tương ứng.
Trong Chiến lược Quốc gia về phát
triển ngành dược phẩm, chính phủ
đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào
việc nhập khẩu và tập trung vào hiện
đại hóa để ngành dược Việt Nam
trở nên ngang tầm với các nước bạn
trên thế giới. Trong ngắn hạn (đến
cuối năm 2020), mục tiêu này sẽ
bao gồm:
1.

2.

Đảm bảo nguồn cung kịp thời
cho 100% nhu cầu dược phẩm
dùng trong phòng bệnh và chữa
bệnh
Mở rộng sản xuất nội địa để
đáp ứng được 80% nhu cầu

dược phẩm trong nước (về mặt
giá trị)
Về lâu dài, chính phủ đặt mục tiêu
đáp ứng nhu cầu y tế cơ bản trong
nước qua việc nội địa hóa sản xuất,
đồng thời hướng đến việc sản xuất
các trị liệu cho mục đích chữa bệnh.
Việt Nam cũng đặt mục tiêu xây
dựng năng lực sản xuất vắc-xin và
các sản phẩm sinh học để phòng
chống dịch bệnh, và phát triển hệ
thống xét nghiệm, phân phối thuốc
và thông tin thuốc tương đương với
các quốc gia tiên tiến trong khu vực.
Trong Chiến lược Quốc gia, chính
phủ đặt mục tiêu giải quyết các nhu
cầu y tế của bệnh nhân nhằm tăng
cường sức khỏe, vóc dáng, tuổi thọ
và mức sống của người dân Việt
Nam. Trong ngắn hạn, mục tiêu này
sẽ hướng đến:
1.1 Đảm bảo một chế độ dinh
dưỡng phù hợp và tăng cường
hoạt động thể chất để cải thiện
sức khỏe người dân nói chung
2.2 Nâng cao nhận thức thông qua
giáo dục cộng đồng nhằm thay
đổi hành vi từ đó giảm thiểu các
rủi ro phổ biến liên quan đến
bệnh tật
Về lâu dài, hướng đến việc thực hiện
các chương trình quản lý y tế công
cộng liên tục và dài hạn, tập trung
vào các bệnh lý có thể phòng ngừa
và tình trạng tử vong.

© 2020 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, tất là cả các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
thành lập tại Việt Nam và là thành viên trong mạng lưới các hãng KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Cooperative (“KPMG International”), một tổ
chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Mở rộng việc tham gia Bảo hiểm Y tế toàn dân
Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận về Bảo hiểm Y tế toàn dân trong hai thập kỷ vừa qua và
tiếp tục hướng đến mục tiêu tăng độ bao phủ BHYT với tỷ lệ tham gia ít nhất 90% vào năm 2020 và 95% vào
năm 2025.
Như được thể hiện trong biểu đồ 1, năm 2018, tổng chi tiêu y tế trong tổng GDP là ~6%, tương đối cao khi so
sánh với thông số này của các quốc gia như Malaysia (4%), Singapore (4,5%) và Thái Lan (3,7%). Tuy nhiên, chi
tiêu y tế bình quân đầu người của Việt Nam là 49 USD, khá thấp khi so sánh với các quốc gia trong khối ASEAN
như Malaysia (453 USD), Thái Lan (271 USD) và Singapore (3,244 USD).
Với chi tiêu y tế bình quân đầu người được dự kiến sẽ đạt mức 219 USD trong năm 2025, Việt Nam vẫn còn
cách xa các quốc gia lân cận, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường
Biểu đồ 3
sánh
tiêu
y tế
các
quốc
khu
vực
năm
2018
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Nguồn: Business Monitor International

Cùng với mục tiêu gia tăng chi tiêu y tế bình quân đầu người, chi tiêu dược phẩm bình quân đầu người tại Việt
Nam đạt mức 56 USD trong năm 2017 và được dự kiến sẽ tăng lên 85 USD vào năm 2020 và 163 USD vào
năm 2025. Với các cơ hội được miêu tả trong báo cáo này, sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và ngành công
nghiệp y tế/dược phẩm sẽ giúp thu hẹp khoảng cách chi tiêu y tế/ dược phẩm bình quân đầu người Việt Nam
với các quốc gia ASEAN, đồng thời cũng hiện thực hóa mục tiêu gia tăng tỷ lệ Bảo hiểm Y tế Toàn dân của
Việt Nam.

© 2020 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, tất là cả các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên thành lập tại Việt Nam và là thành viên trong mạng lưới các hãng KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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Bệnh nhân được tiếp cận dược phẩm chất lượng với
giá hợp lý
Chính phủ đã phối hợp với ngành dược, như một phần
của Chiến lược Quốc gia, để thực hiện những bước quan
trọng trong việc tăng cường khả năng tiếp cận của người
dân đến với các sản phẩm dược chất lượng với giá hợp lý.
Các chương trình sau chỉ ra một vài giải pháp đã góp phần
tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân
Việt Nam:
—

Phòng chống kháng kháng sinh (AMR) (từ năm
2018): Bộ Y tế (MOH) và Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) thông qua chương trình Kế hoạch hành động
Quốc gia về Kháng thuốc (AMR) - một hình thức phối
hợp để tối ưu hóa việc sử dụng kháng sinh và giảm
hậu quả bất lợi như kháng kháng sinh.

—

Hỗ trợ bệnh nhân bạch cầu tủy xương mãn tính
(CML) và khối u mô đệm đường tiêu hóa (GIST)
Novartis, Bộ Y Tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
(VSS) đã hỗ trợ 8.000 bệnh nhân được chuẩn đoán
CML và GIST tiếp cận với dược phẩm chất lượng (ví
dụ: thuốc imatinib và nilotinib) miễn phí thông qua
Chương trình Bệnh nhân Imatinib toàn cầu (GIPAP)
và Chương trình Tiếp cận bệnh nhân Việt Nam
(VPAP). Sự hỗ trợ này dành cho cả hai nhóm bệnh
nhân: có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế.

—

Chương trình Lá Phổi khỏe & Phòng chống các
bệnh không truyền nhiễm (NCDs) (2017 – 2020):
Bộ Y Tế đã hợp tác với AstraZeneca Việt Nam trong
việc đào tạo chuyên môn cho các bác sĩ và trong quá
trình nâng cấp thiết bị y tế chẩn đoán để nâng cao
chất lượng tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán bệnh lý và
phòng ngừa bệnh lý hiệu quả của người dân.

—

Phòng chống Vi-rút Papilloma (HPV) và ung thư
cổ tử cung (2019 – 2021): Bộ Y Tế, Quỹ Dân số Liên
hợp quốc (UNFPA), và Merck Sharp & Dohme (MSD)
đang cùng nhau triển khai chương trình tiêm vắc-xin
chống HPV để nâng cao nhận thức & công tác phòng
ngừa bệnh lý ung thư cổ tử cung.

Về hợp tác lâu dài, phía chính phủ và ngành y tế/dược
phẩm đã tiến hành nhiều chương trình phòng ngừa bệnh
lý để tăng cường tính hiệu quả của việc cung cấp dược
phẩm chất lượng với giá hợp lý cho các trường hợp cấp
thiết. Những giải pháp này bao gồm:
—

Phòng chống bệnh cao huyết áp và tiểu đường:
Bộ Y Tế và Servier Việt Nam ra mắt chương trình
“Ngày đầu tiên” (2019 – 2020) với mục đích nâng
cao nhận thức cộng đồng về sự cần thiết trong việc
chẩn đoán sớm bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu
đường trước các biến chứng không thể chữa trị.

—

Ngày Sức khỏe Thế giới: Bộ Y Tế, AstraZeneca Việt
Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đoàn thanh
niên đang phối hợp nâng cao nhận thức về các biện
pháp phòng ngừa để hạn chế các bệnh không lây
nhiễm (NCDs).

—

Chương trình sức khỏe thanh thiếu niên Việt
Nam (2019 – 2021): AstraZeneca Việt Nam, Plan
International Việt Nam, Trung tâm Phòng chống
Bệnh tật Hà Nội và Đoàn Thanh niên phối hợp tổ
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chức các chương trình y tế cho giới trẻ về việc phòng
ngừa các bệnh không lây nhiễm.
Phát triển ngành dược phẩm nội địa
Là một cốt trụ trong ba lĩnh vực trọng tâm của Chiến lược
Quốc gia, cơ quan chính phủ đã hợp tác với các tổ chức
quốc tế, trường đại học và các công ty dược phẩm đa
quốc gia trong công tác xây dựng năng lực cho các bác sĩ
y khoa tại Việt Nam.
Theo Quyết định số 2992/QĐ-BYT, chính phủ đã miêu tả
kế hoạch phát triển năng lực khám chữa bệnh và phòng
chống dịch bệnh của lực lượng y khoa tại Việt Nam nhằm
tạo nên một hệ thống bài bản về cả số lượng lẫn chất
lượng. Một số giải pháp như sau:
—

Chương trình “Cùng Sống Khỏe” (từ năm 2012):
Tập huấn cho 18.000 chuyên gia y tế và và tiếp cận
hơn 1,1 triệu người tại 1.400 trạm y tế công cộng
trên 19 tỉnh. Chủ đề trung tâm của các buổi tâp huấn
bao gồm công tác nâng cao nhận thức, phòng ngừa
dịch bệnh và năng lực chẩn đoán các bệnh lý như sốt
xuất huyết, tiểu đường, cao huyết áp và các bệnh hô
hấp.
Các bên liên quan: Sở y tế tỉnh và Novartis

—

Chương trình thử nghiệm lâm sàng (từ năm
2011): Áp dụng cho các lĩnh vực bệnh lý như ung thư,
hô hấp, da liễu và các bệnh lưu hành như sốt rét. Với
mô hình tập trung vào các thử nghiệm lâm sàng được
đăng ký quốc tế, những chương trình này đang thu
hút các khoản đầu tư lớn với số lượng tăng lên hằng
năm, có tổng giá trị hàng trệu USD.
Các bên liên quan: Các trung tâm thử nghiệm, Bộ Y
Tế và Novartis

—

Chương trình i-StepD (Giai đoạn 2014-2016, Giai
đoạn 2017-2018): Được thiết kế để cải thiện năng
lực chẩn đoán và kỹ năng theo dõi bệnh tiểu đường
cho hơn 2.000 bác sĩ đa khoa và bác sĩ nội khoa.
Các bên liên quan: Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ
(ADA), Hội Nội Tiết và Đái Tháo Đường Việt Nam
(VADE), Đại học Y Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện
Nội tiết Trung ương, và Sanofi Aventis Việt Nam

—

Hệ thống quản lý tiêm chủng: Được thiết kế để
tăng cường việc tham gia tiêm chủng ở cấp cơ sở
quốc gia. Hệ thống đã có 10 triệu người đăng ký
tham gia. Hệ thống này giúp các chuyên gia theo dõi
chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và lịch tiêm chủng
của phụ nữ mang thai, giảm thiểu thời gian cần thiết
để ghi nhận và báo cáo dữ liệu, và đảm bảo chất
lượng và sự sẵn có nguồn cung của vắc-xin.
Các bên liên quan: Tổ chức PATH, Bộ Y Tế và GSK

—

Chương trình Giáo dục y tế trực tuyến (2017—
2020): Được thiết kế để tăng cường hiểu biết y khoa
cho các bác sĩ ở nông thôn, nhằm cải thiện sức khỏe
cộng đồng.
Các bên liên quan: Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh
TPHCM, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, MSD.
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Thương mại và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư
nước ngoài, thể hiện qua lượng vốn FDI đạt mức 15,5 tỷ USD
trong năm 2018 với tốc độ tăng trưởng kép 5 năm là 10,4%.1
Xét về tỷ lệ tổng vốn FDI giữa các nước ASEAN, Việt Nam
đứng thứ ba sau Singapore (77,6 tỷ USD) và Indonesia (21,9
tỷ USD); và trên Thái Lan (13,2 tỷ USD), Philippines (9,80 tỷ
USD) và Malaysia (8,1 tỷ USD).2
Tính đến năm 2018, ngành dược Việt Nam đã chứng kiến
năm mươi dự án FDI đăng ký thành lập với tổng số vốn
khoảng 500 triệu USD. Trong số các dự án này, khoảng 60%
là dự án sản xuất thuốc, 20% thuộc công tác hậu cần và lưu
trữ dược phẩm và 20% còn lại thuộc các loại dự án khác. Các
điều kiện đầu tư kinh tế vĩ mô của Việt Nam được kỳ vọng
tiếp tục diễn ra tích cực với sự hội nhập thương mại mở rộng
thông qua các hiệp định quốc tế như Hiệp định thương mại tự
do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA).

1. HSBC Global Research: ASEAN Perspectives, (2018),
‘ASEAN: Investing in ASEAN 2019-2020’, available at:
https://asean.org/?static_post=investing-asean-2018-2019.
2. ASEAN Statistics, ‘Flows of Inward Foreign Direct
Investment (FDI) by Host Country and Source Country
(in million US$)’, accessed 20 September 2019, available at:
https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources.
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Những thách thức trọng yếu trong việc hiện thực hóa tiềm năng tăng
trưởng trong tương lai
Hầu hết các lãnh đạo công ty trong ngành dược phẩm
được phỏng vấn cho dự án này đều cho rằng việc đầu tư
vào thị trường Việt Nam có triển vọng tích cực. Tuy nhiên,
một số cấp quản lý điều hành khi được phỏng vấn đã cho
rằng việc thiếu tầm nhìn rõ ràng về sự phát triển ngành
và một khuôn khổ nhất quán hoạt động tầm quốc gia đã
khiến việc thuyết phục nhà đầu tư (và các bên liên quan)
về các cơ hội mở rộng hoạt động và đầu tư tại Việt Nam
thêm khó khăn.
Một điểm lưu ý quan trọng là tất cả các đơn vị được
phỏng vấn đều bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác với
chính phủ để tạo ra thị trường tốt nhất cho ngành dược
Việt Nam. Một số hoạt động trọng tâm được đề cập đến
như sau:
Thử nghiệm lâm sàng
Các thử nghiệm lâm sàng sẽ củng cố sự tiến bộ của
nền y tế và có thể đem lại những kết quả kinh tế xã hội
hữu hình ở cấp địa phương/quốc gia/khu vực. Ngoài lợi
ích kinh tế trực tiếp của các thử nghiệm, một quy trình
thử nghiệm lâm sàng hợp lý và hiệu quả có thể thúc đẩy
phát triển năng lực của nguồn nhân lực và năng lực công
nghiệp trên diện rộng, giúp thúc đẩy thực hiện những
mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Nếu các thử nghiệm được thực hiện hiệu quả, Việt Nam
có tiềm năng trở thành trung tâm phát triển dược phẩm
phát minh trong khu vực. Để thực hiện mục tiêu này, lãnh
đạo quốc gia cần phải nỗ lực phối hợp liên bộ để vượt qua
một số rào cản đã được xác định trong ngành.
Thông tư số 29/2018/TT-BYT về thử thuốc trên lâm sàng
nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ trong việc tạo điều
kiện phát triển thử nghiệm thuốc lâm sàng. Văn bản này
hợp pháp hóa việc thực hiện các thử nghiệm lâm sàng và
thiết lập các quy tắc chi tiết về phê duyệt thử nghiệm lâm
sàng và nghĩa vụ của những người tổ chức thực hiện. Dựa
trên bước tiến nền tảng này, chính phủ có thể xem xét
cung cấp thêm các chính sách và khuyến khích nhằm tinh
giản thủ tục cũng như mở rộng sự phát triển của các thử
nghiệm lâm sàng.
Theo các phỏng vấn với những lãnh đạo các công ty trong
ngành y tế và dược phẩm, mối lo ngại chung liên quan
đến thử nghiệm lâm sàng được ghi nhận là việc thủ tục
nộp đơn xin giấy phép cho thử nghiệm đi kèm với Thông
tư số 29 còn phức tạp và tốn thời gian. Việc đơn giản hóa
quá trình này sẽ khuyến khích đầu tư cho các thử nghiệm
nhiều hơn, từ đó sẽ thúc đẩy sự phát triển năng lực của
nguồn nhân lực y khoa trong nước. Các nước láng giềng
ASEAN trong khu vực, chẳng hạn như nước Philippines,
cũng xác định đây là yếu tố trọng yếu và đã nỗ lực phối
hợp nhằm tinh giản các quy trình xin giấy phép cho thử
nghiệm.
Bên cạnh những quan ngại về thủ tục xin giấy phép, các
công ty đầu nghành cũng nêu ra các yếu tố ảnh hưởng

đến quá trình thực hiện thử nghiệm lâm sàng cần được
giải quyết song song:

1 Đánh giá từ chuyên gia: Cấu trúc lệ phí xét duyệt
cho việc nghiên cứu hồ sơ trong lần nộp ban đầu
hiện đang còn chưa đầy đủ, dẫn đến việc bộ phận
chuyên gia xét duyệt bị hạn chế và hệ quả là sự
chậm trễ kéo dài

2 Trung tâm thử nghiệm lâm sàng: Hiện đang thiếu
các trung tâm nghiên cứu tập trung

3 Đối tác hợp tác: Hiện đang thiếu sự ủy quyền và các
tổ chức đủ điều kiện để tổ chức huấn luyện an toàn
GCP/ICH đúng chuẩn

4 Hợp tác với các trường đại học: Cấp đại học đang
thiếu nguồn lực nghiên cứu lâm sàng và phát triển
ngành dược

5 Hiệp hội thử nghiệm lâm sàng trung ương: Chưa
có hiệp hội nào đại diện cho các thử nghiệm lâm
sàng tại Việt Nam mà có thể đứng ra kết nối tất cả
các công ty liên quan để làm việc cùng nhau
Tài chính y tế
Việc tỷ lệ chi phí ngoài bảo hiểm y tế (OPP) tương đối cao
trong cơ cấu tài chính y tế ở Việt Nam có thể làm cho tài
chính y tế thiếu sự bền vững trong dài hạn, do dân số cả
nước đã bước vào ‘thời kỳ lão hóa’ và khiến Việt Nam trở
thành một trong những quốc gia già hóa nhanh nhất thế
giới từ năm 2017.3 Trong khi các chi phí này có thể được
giảm thiểu, các chính sách nên cân đối giữa chi phí và các
ưu đãi thị trường.
Chi phí ngoài bảo hiểm y tế (OOP) tại Việt Nam chiếm
khoảng 45% trong tổng chi tiêu y tế trong năm 2016,
cao hơn các quốc gia trong khu vực như Indonesia (37%),
Malaysia (38%) và Singapore (31%). Mặc dù vậy, phí bảo
hiểm xã hội trên đầu người ở Việt Nam vẫn thấp ở mức
khoảng 50 USD/người/năm. Ngoài ra, viện trợ từ bên
ngoài cho hệ thống y tế Việt Nam cũng được dự đoán sẽ
tiếp tục giảm khi Việt Nam chuyển dịch sang nền kinh tế
mới nổi.
Điều này có nghĩa là Hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
phải giải quyết thách thức về quản lý chi tiêu trong thời
gian tới. Ví dụ như việc áp dụng thêm bảo hiểm y tế tư
nhân có thể giảm bớt gánh nặng ngân sách hạn chế của
chính phủ, trong khi vẫn duy trì mức phí bảo hiểm xã hội
bình quân đầu người ở mức tương đối thấp.
Việc tiếp cận dược phẩm phát minh
Tính theo thị phần sản lượng, Việt Nam là một trong các
nước có tỷ lệ sản phẩm thuốc gốc thấp nhất tại châu Á,
ở mức thấp hơn 4%. Trong khi đó, các sản phẩm thuốc
không kê đơn (non-Rx) chiếm 70% thị phần, và sản phẩm
thuốc generic (có thương hiệu hoặc không có thương

3. World Bank, (2019) ‘The World Bank In Vietnam’, accessed 20 September 2019, available at: https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview.
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hiệu) chiếm 26% thị phần còn lại. So sánh thị phần dược
phẩm phát minh với các quốc gia trong khu vực như Thái
Lan (8%) và Singapore (14%), mức độ tiếp cận dược
phẩm phát minh của Việt Nam còn tương đối thấp.
Trên thực tế, tỷ lệ thâm nhập thấp đồng nghĩa với nhiều
người dân Việt Nam không được tiếp cận với các loại
dược phẩm cần thiết, tạo ra các ảnh hưởng kinh tế và xã
hội quan trọng đến toàn bộ nền kinh tế. Điều này giới hạn
khả năng của chính phủ trong việc đạt được các mục tiêu
của Chiến lược Quốc gia (như được nêu ở trang 8).
Các nhà sản xuất nội địa và việc chuyển giao
công nghệ
Các chính sách và ưu đãi nội địa chưa rõ ràng được xem là
một thách thức tiềm ẩn đối với các doanh nghiệp trong
ngành khi xem xét việc thiết lập hoặc mở rộng sản xuất tại
nội địa và các chương trình chuyển giao công nghệ tại Việt
Nam. Một số công ty lưu ý rằng ngành dược cần các ưu
đãi rõ ràng hơn, chẳng hạn như trong việc đấu thầu hay
chỉ tiêu hạn ngạch cần thiết để phát triển. Về mặt kỹ
thuật, nên ban hành các hướng dẫn kiểm tra chất lượng
yêu cầu cho một số sản phẩm được sản xuất tại nội địa
trước khi kế hoạch đó được thực hiện. Hiện nay, các chính
sách và ưu đãi cho sản xuất dược phẩm trong nước chưa
rõ ràng có thể hạn chế khả năng đạt được mục tiêu phát
triển ngành dược nội địa của chính phủ (như được nêu ở
trang 10).
Hợp tác công tư
Tại Việt Nam, nhiều công ty đầu nghành dược phẩm bày
tỏ sự quan tâm đến Hợp tác công tư (PPCs) , nhưng cho
rằng việc thiếu khuôn khổ pháp lý hoặc hệ thống khuyến
khích rõ ràng đang ngăn họ tìm hiểu thêm hoặc mở rộng
hoạt động kinh doanh ra ngoài những hoạt động hiện hữu.
Các lãnh đạo công ty trong ngành vẫn cho rằng những quy
định và ưu đãi PPC tại Việt Nam đang phù hợp hơn với các
dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, và như dự thảo hiện nay, chưa
được áp dụng cho các ngành khác bao gồm ngành dược
phẩm.
Mặc dù tồn tại những thách thức nêu trên, hầu hết các
công ty đều chia sẻ mong muốn đóng góp trong việc cải
thiện tình hình y tế Việt Nam thông qua quan hệ hợp tác.
Các lĩnh vực hợp tác phổ biển bao gồm mở rộng tiếp cận y
tế cho người dân và giáo dục y khoa.
Đăng ký thành lập pháp nhân
Hầu hết các lãnh đạo công ty trong ngành được phỏng vấn
đều thể hiện mong muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam.
Tuy nhiên, về mặt thay đổi quy trình đăng ký kinh doanh,
nhiều giám đốc điều hành nhận thấy các yêu cầu chuyển
đổi từ Văn phòng đại diện sang Doanh nghiệp đầu tư nước
ngoài (FIE) khó hiểu và tốn thời gian, nhưng cho rằng tình
hình đang dần được cải thiện khi các hướng dẫn đã được
ban hành.
Bên cạnh đó, hầu hết những người được phỏng vấn đều
cho rằng việc thay đổi đăng ký thành lập pháp nhân cho
việc mở rộng đầu tư đang bị đình trệ, trong khi các tổ chức
đang mong muốn hiểu rõ hơn về tác động của sự thay đổi
này đối với hoạt động kinh doanh trong nước.

Theo Nghị định 54, các nhà nhập khẩu nước ngoài được
yêu cầu phải duy trì và kiểm soát việc lưu trữ thuốc, thiết
bị lưu trữ và việc vận chuyển của mình. Điều này làm gia
tăng các chi phí tuân thủ và vận hành, dẫn đến việc có
thể tăng giá thành sản phẩm cho người tiêu dùng cuối
cùng.
Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực
Việt Nam đang đối mặt với một số thách thức về việc
đảm bảo giáo dục y tế được cập nhật liên tục cho các bác
sĩ và nhân viên y khoa, cũng như cải thiện nhận thức còn
hạn chế của người dân về các loại bệnh lý. Cần có sự hợp
tác giữa các bệnh viện, hiệp hội y khoa và các trường đại
học để cung cấp các chương trình giáo dục. Các cấp điều
hành khi được phỏng vấn cũng lưu ý đây là một nút thắt
quan trọng đối với Việt Nam, nhưng cũng cho thấy cơ hội
của sự hợp tác tiềm năng.
Chương trình hỗ trợ bệnh nhân
Hầu hết các công ty dược phẩm phát minh đang hoạt
động tại Việt Nam đều có một số chương trình hỗ trợ
bệnh nhân (PSP) và nhiều bên đang bày tỏ sự quan tâm
đến việc mở rộng hoạt động này trong những năm tới.
Những chương trình như vậy có thể giúp ích rất nhiều
trong việc giảm gánh nặng tài chính y tế của Việt Nam,
đặc biệt đối với các loại dược phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, để
mở rộng hoạt động này, một số vấn đề quan trọng sau
đây trước tiên cần được giải quyết:

1 Ưu đãi thuế cho các dược phẩm cấp phát miễn

phí hoặc chiết khấu: Các chi phí phát sinh do mức
thuế áp dụng cho các dược phẩm được sử dụng
trong những chương trình hỗ trợ

2 Đa dạng hóa chương trình: Các hình thức mở rộng
của chương trình hỗ trợ bệnh nhân chỉ hỗ trợ các
hình thức miễn phí hoặc chia sẻ chi phí trong khi ở
khác quốc gia khác có hơn năm mô hình hỗ trợ khác
nhau), dành thời gian cho các chương trình hỗ trợ
bệnh nhân mới và đã được phê duyệt, các chương
trình nên được mở rộng đến nhiều bệnh viện mới
khác

3 Các ưu đãi cho chương trình: Hiện đang thiếu các
ưu đãi rõ ràng cho việc khuyến khích tổ chức các
chương trình, như hỗ trợ chi phí cho các sản phẩm
dược dùng trong việc tặng/chiết khấu trong chương
trình

4 Tính nhất quán trong cách tiếp cận: Hiện đang
thiếu sự thỏa thuận giữa các bệnh viện và công
ty dược phẩm trong việc tài trợ và điều hành các
chương trình hỗ trợ bệnh nhân

Giải quyết những thách thức trọng yếu này sẽ hỗ trợ
chính phủ đạt được mục tiêu của Chiến lược Quốc gia.
Những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt
không phải là duy nhất và đã được các quốc gia khác
trải qua ở các giai đoạn phát triển tương tự trên khắp thế
giới. Phần sau đây sẽ nêu chi tiết những thách thức này
và các mô hình chính sách khác nhau được các quốc áp
dụng phát triển.
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Bài học từ các quốc
gia khác
Tổng quan về ngành dược phẩm phát minh tại các quốc gia khác
Trên toàn cầu, một số nước
với mức thu nhập trung bình
đã ưu tiên phát triển ngành
dược như một phần của
chiến lược phát triển quốc
gia. Các quốc gia này phần
lớn được phân thành hai
nhóm chính dựa vào nguồn
vốn sử dụng cho việc phát
triển: nhóm “Dựa trên nguồn
lực trong nước” và nhóm
“Dựa trên vốn FDI”. Dựa trên
nghiên cứu của chúng tôi
trong dự án này, Việt Nam
được đánh giá là có những
đặc điểm tương tự như các
quốc gia thuộc nhóm “Dựa
trên FDI”. Từ đó, chúng tôi
chọn ra các quốc gia thuộc
nhóm trên để phân tích
trong phần này.
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Các thị trường “Dựa trên vốn FDI” thành công thường có những đặc
tính chung như sau:
Tầm nhìn quốc gia: Ưu tiên ngành công nghiệp dược phẩm
trong lộ trình phát triển quốc gia
Khuôn khổ pháp lý nhất quán: Có khuôn khổ pháp lý, quy
định chung và các tổ chức chuyên ngành để thu hút đầu tư
nước ngoài và đảm bảo kiểm soát chất lượng
Cơ chế tài trợ trung ương: Cung cấp vốn để hỗ trợ nghiên
cứu & phát triển để cải tiến ngành y tế
Thành lập các cụm tổ chức và tăng cường hợp tác: Thúc
đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp tư
nhân, các tổ chức nghiên cứu và giáo dục đại học
Giáo dục đào tạo liên tục: Tăng cường kiến thức cho đội ngũ
dược sĩ và nguồn nhân lực lành nghề để tăng cường năng lực
trong nước
Trong phần này, chúng tôi chọn ra ba quốc gia có thị trường dược phẩm
phát triển, bao gồm Singapore, Hàn Quốc và Ireland. Chúng tôi cho
rằng các quốc gia này có những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có
thể tham khảo áp dụng cho việc phát triển ngành dược nội địa một
cách vượt bậc.
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Dữ liệu 1: Tổng quan về quá trình phát triển ngành dược phẩm phát minh tại các quốc gia khác
Ireland

Dựa trên vốn FDI

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

Dựa trên nguồn lực
trong nước
Trường hợp không
thành công

Nga
Chính sách
Chính
sách dược
dược phẩm
phẩm đến
đến
2020: Phát
phát triển
triển mô
mô hình
hìnhphát
phát
2020:

triển mới
mớicho
chonghành
ngành sản
triển
sản xuất
xuất
dượcphẩm
phẩmNga
Nga
dược

Hàn Quốc
nhìn công
công nghệ
Tầm nhìn
nghệ 2016:
2016: mục
Mục
tiêu
tiêu cải
cải thiện
thiệnthứ
thứhạng
hạngHàn
HànQuốc
Quốc
và
và trở
trở thành
thànhnước
nướchàng
hàngđầu
đầuvềvề
công
côngnghệ
nghệsinh
sinhhọc
học
Sáng
Đầu tư
tư 59 tỷ USD
Sáng kiến 577: đầu
cho
choR&D
R&D

China
Chính sách
Chính
sách trọng
trọng tâm
tâm quốc
quốc gia
gia
phát minh
minh dược
về phát
dược phẩm:
phẩm: đầu
Đầu
244triệu
triệuUSD
USDcho
choR&D
R&Dvà
vàthử
thử
tư 244
nghiệmlâm
lâmsàng
sàng.
nghiệm
Mục
Đầu
Mục tiêu
tiêu Trung
Trungvà
và Dài
Dài hạn: đầu
cho R&D,
R&D,ưu
ưutiên
tiênnghiên
nghiêncứu
cứuvề
tư cho
công
nghệ
sinhsinh
học học
về công
nghệ

Malaysia
Chính sách
Chính
sách Công
Công nghệ
nghệ sinh
sinh
học Quốc
Quốc gia:
gia: Đưa
đưa lĩnh
vực
học
lĩnh vực
công
nghệ
sinh
học
lên
tầm
công nghệ sinh học lên tầm
quốctế
tế
quốc
IMP3: Sản
sản xuất
thuốcsinh
sinh
IMP3:
xuất thuốc
họcvà
vàcác
cácthuốc
thuốcgenerics
generics
học
cao
cấp
cao cấp

Brazil

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

mới sáng tạo

Nam Phi
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 thức

Ấn Độ
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

Indonesia
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

Singapore
mạnh phát
phát triển mảng
Đẩy mạnh
mảng
khoa học
học đời
đời sống:
sống: xếp
khoa
Xếp hạng
toàn cầu
4hạng
toàn4cầu
Không có chính sách quốc
gia cụ thể

Mức độ thực thi thành công
Ghi chú:

Các vị dụ thành công
Tiềm năng cao và thực thi tốt
Tiềm năng cao
Thành công ít
Không thành công
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Ví dụ điển hình:

Singapore

Singapore đã trở thành trung tâm dược phẩm trong hai thập kỷ vừa qua
Ngành công nghiệp dược phẩm của Singapore
bắt đầu bùng nổ từ năm 2000, khi chính phủ đưa
ra chiến lược phát triển Khoa học Y sinh (BMS) và
ưu tiên ngành dược phẩm ở cấp chính sách quốc
gia. Mục tiêu của chiến lược BMS giai đoạn 1 là
làm tăng gấp đôi sản lượng sản xuất hằng năm
của ngành BMS lên 7 tỷ USD vào năm 2005. Kết
quả là, cuối năm 2005, sản lượng thành phẩm đã
tăng lên đến 18 tỷ SGD (11 tỷ USD), vượt 50% chỉ
tiêu đề ra.4 Giai đoạn 2 của chiến lược này tiếp tục
đầu tư vào cải tiến cơ sở hạ tầng của ngành dược
phẩm cũng như năng lực nghiên cứu & phát triển.

Dược phẩm, ngành thuộc BMS, cũng đã phát triển
nhanh chóng trong 18 năm qua, đưa Singapore trở
thành trung tâm sản xuất, nghiên cứu và phát minh
dược phẩm trong khu vực. Sản lượng dược phẩm đã
tăng từ 2,8 tỷ USD trong năm 2000 lên đến 15,7 tỷ
USD trong năm 2018 với tốc độ tăng trưởng kép là
10,0%. Số lượng việc làm cũng tăng trưởng ổn định
ở mức 8,2%. Tổng giá trị gia tăng cũng tăng trưởng
với tốc độ kép tương ứng là 9,7%, từ 1,7 tỷ USD lên
9,3 tỷ USD, và GDP toàn quốc tăng từ 1,81% lên
2,55% cùng kỳ.

4. Rai, S. (2006), ‘Singapore Biotechnology Boom Indicators: Overview of the BMS Industry’, Asia Biotech.
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Biểu đồ 2: Kết quả sản lượng (tỷ USD) và số lượng cơ sở Khoa học Y sinh
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Nguồn: Cục thống kê Singapore
Ghi chú: Khoa học y sinh bao gồm dược phẩm và công nghệ y tế. Số liệu được chuyển đổi từ SGD sang USD dựa trên tỷ giá của Ngân
hàng Thế giới.

Biểu đồ 3: Số lượng việc làm (‘000), năng suất (triệu USD/lao động) và tổng giá trị gia tăng (tỷ USD) của ngành
công nghiệp dược phẩm Singapore
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Nguồn: Cục thống kê Singapore
Ghi chú: Số liệu được chuyển đổi từ SGD sang USD dựa trên tỷ giá của Ngân hàng Thế giới.

Năng suất quốc gia tương đối không cải thiện đáng
kể do việc tăng lên của giá trị gia tăng đi đôi với sự
gia tăng của tỷ lệ việc làm. Tuy nhiên, vào giai đoạn
2000 – 2007, ngành dược phẩm đã chứng kiến sự
tăng trưởng vượt bậc với tổng giá trị gia tăng nâng
lên gấp 5 lần, đạt mức 8,5 tỷ USD, tương ứng với
việc năng suất lao động tăng hơn gấp đôi từ 900
nghìn USD/lao động lên 2,3 triệu USD/lao động.

Giá trị ngành dược phẩm suy giảm lần thứ nhất
trong năm 2008 do suy thoái kinh tế toàn cầu.
Ngành dược phẩm hồi phục trong giai đoạn 2010 2012 trước khi suy giảm lần thứ hai vào năm 2013
do nhu cầu sản xuất hàng xuất khẩu của Singapore
bị giảm sút. Sự sụt giảm năng suất kể từ năm 2013
chủ yếu đến từ sự đình trệ kinh tế.

© 2020 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, tất là cả các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên thành lập tại Việt Nam và là thành viên trong mạng lưới các hãng KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

17

Xuất khẩu dược phẩm đã tăng trưởng ổn định trong giai đoạn này
Sự gia tăng sản lượng dược phẩm đã làm tăng năng suất xuất khẩu hàng hóa (kể cả xuất khẩu nội địa và tạm nhập
tái xuất) từ 1 tỷ USD trong năm 2000 lên 9,7 tỷ USD trong năm 2018 với tốc độ tăng trưởng kép là 13,3%. Theo
đó, tỷ trọng xuất khẩu trong tổng sản lượng sản xuất đã tăng từ 36,4% lên 61,6%. Sự tăng trưởng chủ yếu được
đóng góp bởi ngành xuất khẩu nội địa, tăng từ 56% lên 79% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa so với cùng kỳ.
Biểu đồ 4: Xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu thiết bị y tế & dược phẩm (tỷ USD)
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Nguồn: Cục thống kê Singapore
Ghi chú: Số liệu được chuyển đổi từ SGD sang USD dựa trên tỷ giá của Ngân hàng Thế giới. Giá trị nhập khẩu được thể hiện dướng dạng số liệu
âm chỉ để phục vụ mục đích trình bày.

Bài học kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách
Chính sách đối với ngành dược phẩm
Chính phủ Singapore liên tục hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành thông qua một số chính sách và sáng kiến.
Bảng 1: Chính sách và sáng kiến trọng yếu của Singapore
Năm

Chính sách

Miêu tả

Tác động

1999

Quỹ Bio*One

Quỹ Bio*One là bộ phận đầu tư
thuộc Ban phát triển kinh tế (EDB).

Dành riêng để thúc đẩy và quản lý các
khoản đầu tư trong lĩnh vực khoa học y
sinh.

2000

Sáng kiến Khoa học
Y sinh (BMS)

Ưu tiên ngành dược phẩm ở cấp
chính sách quốc gia và thúc đẩy khoa
học y sinh trở thành trụ cột thứ tư
của nền kinh tế. Kế hoạch có nhiều
giai đoạn, với mỗi giai đoạn thực hiện
trong 5 năm.

Có tầm nhìn bao quát và khuôn khổ phát
triển ngành dược phẩm; phân bổ nguồn
vốn của quỹ để xây dựng năng lực y khoa
trong nước; chỉ định các cơ quan và tổ
chức chịu trách nhiệm thực hiện các sáng
kiến.

2001

Công viên Y sinh
Tuas

Trung tâm sản xuất đạt chất lượng
quốc tế; lưu trữ quy trình phát triển
và hoạt động sản xuất của các công
ty dược phẩm lớn.

Dành riêng để cung cấp cơ sở hạ tầng
cho sản xuất dược phẩm và sinh học; có
tác động đến ngành công nghiệp.

Được thành lập bởi Cơ quan Khoa
học Công nghệ và Nghiên cứu
(A*STAR) nhằm cung cấp không gian
nghiên cứu & phát triển cho ngành
khoa học y sinh.

Không gian dành riêng để khuyến khích
nghiên cứu & phát triển thông qua việc
liên kết các cộng đồng y khoa khác nhau
từ các viện nghiên cứu sinh học phân
tử, nghiên cứu gene, tin - sinh học, công
nghệ sinh học, công nghệ xử lý sinh học
và hóa học.

(Tuas Biomedical
Park)
2003

Trung tâm Sinh học
(Biopolis Hub)
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Năm

Chính sách

Miêu tả

Tác động

2006

Chương trình Áo
dụng thực tiễn và
Thử nghiệm Lâm
sàng (TCR)

Được thành lập với mục tiêu xây
dựng Singapore trở thành quốc gia
tiên phong trong một số lĩnh vực
bệnh lý chiến lược. Chương trình
được thực hiện bằng cách tận dụng
những giáo trình hiện hữu có tính
cạnh tranh cao. Từ đó tạo ra nền
tảng có năng suất vượt trội để hợp
tác với các tổ chức nghiên cứu và
công nghiệp hàng đầu ở nước ngoài.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức
nghiên cứu và công nghiệp trong và
ngoài nước; xây dựng đội ngũ đông đảo
các nhà nghiên cứu xuất sắc trong năm
lĩnh vực trị liệu được lựa chọn.

2008

Học viện Thực hành
Công nghiệp Đầu
ngành Singapore

Được thành lập trong khuôn khổ Đại
học Quốc gia Singapore, là thành
quả của nỗ lực hợp tác giữa chính
phủ và các công ty đa quốc gia.
Giảng viên được tuyển chọn từ các
học viện, cơ quan y tế và các doanh
nghiệp lớn trong ngành dược phẩm
từ khắp nơi trên thế giới.

Hợp tác công tư để tăng cường chất
lượng giáo dục và việc cung cấp nhân
tài (ít nhất 500 chuyên gia mỗi năm) cho
ngành y sinh; kết hợp các tiêu chuẩn
quốc tế với các thực hành ngành dược
phẩm trong nước.

2011

Quỹ Hợp tác Mở
(OCF)

Quỹ có trị giá 590 triệu SGD (tương
đương 469 triệu USD) được sử dụng
cho việc thúc đẩy những hợp tác lớn
giữa các nhà nghiên cứu cơ bản và
các nhà khoa học lâm sàng để hỗ trợ
tính tích hợp những hoạt động trong
cộng đồng nghiên cứu BMS.

Cung cấp kinh phí cho việc tích hợp toàn
bộ chuỗi giá trị của nghiên cứu y sinh; tăng
tốc việc xây dựng nền kinh tế tri thức thông
qua việc tăng năng lực lao động và chuyển
giao tri thức; thúc đẩy sự cạnh tranh của
ngành dược phẩm.

2013

Tài trợ hợp tác Thử
nghiệm Lâm sàng

Khoản tài trợ cho các thử nghiệm
lâm sàng theo hình thứ hợp tác: hỗ
trợ 30% tổng chi phí dự án (đã bao
gồm 20% chi phí gián tiếp). Không
có hạn mức tài trợ và thời gian tài trợ
có thể kéo dài đến 5 năm.

Các hình thức tài trợ hợp tác sẽ cung cấp
đầu vào (quỹ hỗ trợ, trí tuệ chuyên gia)
cho các thử nghiệm lâm sàng. Kết quả
của những thử nghiệm là các sản phẩm
y tế mới hoặc các ứng dụng y khoa cho
những chỉ định mới.

2013

Thử nghiệm Lâm
sàng Thẩm định

Khoản tài trợ cho các thử nghiệm
lâm sàng thẩm định, giới hạn ở mức
1,5 triệu SGD (1,2 triệu USD) cho
từng dự án (đã bao gồm 20% chi
phí gián tiếp). Thời gian tối đa của
các thử nghiệm là 3 năm, các thử
nghiệm kéo dài hơn 3 năm sẽ phải
được xem xét kỹ lưỡng từng trường
hợp một.

Các thử nghiệm thẩm định cho các phát
minh đều sẽ được thực hiện bởi các bác
sĩ lâm sàng và các bên liên quan như
các đơn vị sản xuất dược, đơn vị cung
cấp thiết bị y tế. Kết quả của những thử
nghiệm là các sản phẩm y tế mới hoặc
các ứng dụng y khoa cho những chỉ định
mới.

2014

Trung tâm phát triển
Chẩn đoán (DxD)

Một trung tâm được thành lập để
đẩy nhanh việc chuyển đổi các máy
móc hiện hữu thành các thiết bị
chẩn đoán được chứng nhận lâm
sàng, chuẩn bị cho việc tiếp nhận thị
trường tương lai; tận dụng thế mạnh
kinh tế của Singapore, năng lực của
các bác sĩ lâm sàng và các tập đoàn
y tế hàng đầu.

Phát triển các giải pháp chẩn đoán phù
hợp với các bệnh lý chủ yếu được tìm
thấy ở châu Á; cấp phép công nghệ
chẩn đoán cho các tập đoàn đa quốc gia,
doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty khởi
nghiệp; hoàn thành hợp đồng thương
mại, thu hút đồng tài trợ trong ngành và
hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp khởi
nghiệp trong và ngoài nước.

2016

Hệ thống Tăng
cường trình độ
nguồn nhân lực
Singapore (Process
WSQ)

Chương trình đào tạo bốn cấp của
cơ quan Phát triển nguồn nhân lực
Singapore, giúp nguồn nhân lực có
thể sở hữu các chứng chỉ cao hơn
của WSQ về Công nghệ xử lý (Sản
xuất dược phẩm).

Đào tạo nhân lực về các kỹ năng và năng
lực cần thiết trong thực hiện công việc
trong ngành sản xuất dược phẩm.

2016

Kế hoạch Nghiên
cứu Đổi mới Doanh
nghiệp 2020 (RIE)

Nỗ lực ở cấp quốc gia trong việc kiến
tạo Singapore trở thành trung tâm
nghiên cứu và phát triển toàn cầu
trong các lĩnh vực quan trọng khác
nhau, bao gồm cả ngành sản xuất
dược phẩm từ năm 2016 đến 2020.

Có một lộ trình bao quát để phát triển
ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm;
cung cấp tài trợ để phát triển năng lực công
nghệ; tận dụng các khoản đầu tư nghiên
cứu & phát triển công cộng để phát triển
năng lực của ngành dược phẩm.
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Cách tiếp cận xây dựng cụm tổ chức để hình thành hệ sinh thái dược phẩm
Vào những năm đầu phát triển, Công viên Y sinh Tuas (Tuas Biomedical Park) và Trung tâm Biopolis đã được
xây dựng và đóng vai trò như hình mẫu cho việc thiết lập các cụm tổ chức hỗ trợ việc phát triển ngành dược ở
Singapore. Trong đó, Tuas Biomedical Park là trung tâm sản xuất đạt chất lượng quốc tế, chuyên lưu trữ quá trình
triển khai và hoạt động sản xuất của các công ty dược phẩm lớn. Biopolis Hub là một không gian nghiên cứu và
phát triển chuyên ngành dành cho nhiều cộng đồng nghiên cứu y tế khác nhau.
Hiện nay, có hơn 100 công ty khoa học y sinh toàn cầu đang tận dụng năng lực khoa học và sản xuất của
Singapore để kết nối với các thị trường châu Á khác. Ngoài ra, các công ty nghiên cứu và sản xuất phát minh
cũng đặt trụ sở khu vực tại Singapore để hưởng lợi từ hệ sinh thái kinh doanh và năng lực quản lý của quốc gia
này.5
Hoạt động nghiên cứu có giá trị gia tăng cao, thu hút các nhà sản xuất dược phẩm và công nghệ sinh
học
Kể từ khi ngành công nghiệp dược phẩm tăng trưởng bùng nổ, chính quyền Singapore đã nhận thức được tầm
quan trọng của việc đầu tư vào hoạt động nghiên cứu & phát triển. Tổng chi tiêu quốc gia cho hoạt động này
tăng từ 80 triệu USD trong năm 2000 lên đến 1,31 tỷ USD trong năm 2016 với mức tốc độ tăng trưởng kép
18,7%. Nếu tính theo GDP quốc gia thì chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu & phát triển tăng từ 0,09% lên 0,41%
trong cùng thời kỳ.
Biểu đồ 5: Chi tiêu nghiên cứu phát triển cho ngành y sinh & các ngành khoa học khác so sánh với sản
lượng sản xuất của ngành (tỷ USD)
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Cơ quan Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu (A*STAR) được thành lập năm 1991 (thuộc Bộ Thương mại và
Công nghiệp Singapore) nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học y sinh. Năm 2003, A*STAR
khánh thành Biopolis Hub để cung cấp không gian nghiên cứu & phát triển cho các hoạt động khoa học y sinh
và khuyến khích sự hợp tác giữa các viện nghiên cứu giáo dục chính phủ, tư nhân và giáo dục đại học.
Bên cạnh cơ quan A*STAR, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Quốc gia (NMRC) thuộc Bộ Y tế đã tài trợ cho nhiều
mảng của lĩnh vực khoa học y sinh như công tác nghiên cứu, nguồn nhân lực, cơ quan thẩm quyền, cơ sở hạ
tầng và phát triển tài năng. Một hoạt động đáng chú ý là Chương trình Áp dụng thực tiễn và Thử nghiệm Lâm
sàng với mục đích đưa Singapore trở thành quốc gia tiên phong trong nhiều lĩnh vực bệnh lý chiến lược. Việc
này xây dựng nền tảng cho sự hợp tác giữa Singapore với các tổ chức nghiên cứu công nghiệp hàng đầu ở
nước ngoài.

5. Mercurio, B. and Kim, D. (2015) ‘Foreign Direct Investment in the Pharmaceutical Industry: Why Singapore and not Hong Kong’ 12 Asian
Journal of Comparative Law 1-23.
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Tận dụng các khoản đầu tư tư nhân trong và ngoài nước để xây dựng năng lực nội địa
Bên cạnh các chương trình tài trợ từ ngân sách chính phủ, ngành dược Singapore cũng được nhận hỗ trợ từ các
nguồn quỹ tư nhân trong quá trình phát triển. Bio*One Capital, quỹ đầu tư doanh nghiệp của Ban phát triển kinh
tế, được thành lập để thúc đẩy và quản lý các khoản đầu tư vào lĩnh vực khoa học y sinh. Vào năm 2012, quỹ đã
tăng trưởng đáng kể và nắm giữ danh mục đầu tư ước tính hơn 790 triệu SGD (632 triệu USD).6
Ngoài ra, trong những năm qua, nhiều ưu đãi đã được triển khai để thu hút đầu tư nước ngoài cho ngành dược
phẩm. Một ví dụ là Chương trình ‘Tín dụng Năng suất lao động & Đổi mới (PIC)’, theo đó lên tới 400% các khoản
khấu trừ thuế được dành cho các chi phí mua lại hoặc xin cấp phép Quyền sở hữu trí tuệ; chi phí đăng ký bằng
sáng chế và các hoạt động nghiên cứu & phát triển của doanh nghiệp.7
Biểu đồ 6: Lượng vốn FDI cho ngành công nghiệp dược phẩm (tỷ USD)
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Tăng số lượng chứng nhận thử nghiệm lâm sàng và số lượng bệnh nhân tham gia thử nghiệm.
Trong những năm qua, Singapore đã được phê duyệt ít nhất 130 thử nghiệm lâm sàng mỗi năm. Số chứng nhận
thử nghiệm lâm sàng (CTC) được cấp đã tăng từ 99 lên 264 từ năm 1998 đến năm 2017 với tốc độ tăng trưởng
kép là 5,3%. Điều này cho thấy phạm vi bao phủ ngày càng lớn của các thử nghiệm ở Singapore. Trong năm
2015, tỷ lệ được cấp bằng cho các thử nghiệm giai đoạn I, II, III và IV lần lượt là 25%, 29%, 33% và 14%. Dựa
trên dữ liệu từ Viện nghiên cứu lâm sàng Singapore (SCRI), số bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng cũng
tăng từ 5.442 lên 13.638 trong khoảng thời gian 2014 - 2017 với tốc độ tăng trưởng kép là 35,8%.8
Biểu đồ 7: Số lượng các thử nghiệm lâm sàng được chấp thuận thực hiện và đã được cấp giấy chứng nhận
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lượng CTC được cấp nhiều hơn số lượng thử nghiệm lâm sàng được phê duyệt.

6. Elsevier Business Intelligence (2012), Singapore’s Bio*One Capital Eyes Services, Data and Devices in Investment Push’ accessed 2
October 2019, available at: https://www.edbi.com/docs/default-source/default-document-library/singapores-bio-one-capital-eyes-servicesdata-and-devices-in-investment-push.pdf?sfvrsn=0.
7. Inland Revenue Authority of Singapore (2019), ‘Productivity and Innovation Credit Scheme’, accessed 2 October 2019, available at:
https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/Businesses/Productivity-and-Innovation-Credit-Scheme/.
8. Singapore Clinical Research Institute (SCRI) (2017), ‘Annual Report 2017 / 2018: Broadening Our Horizon’, accessed 2 October 2019,
available at: https://www.scri.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/AR-2017.pdf.
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Ví dụ điển hình:

Hàn Quốc

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành dược phẩm trong 30 năm qua
Ngành công nghiệp dược phẩm Hàn Quốc bắt đầu
phát triển vượt bậc vào những năm 1980, khi chính
phủ lần đầu tiên dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với các
loại thuốc có thể được sản xuất trong nước.9 Điều này
khiến các công ty dược phẩm trong nước phải cạnh
tranh với những đối thủ nước ngoài.
Trong những năm 1980 và 1990, chính phủ đã tăng
cường hỗ trợ ngành dược phẩm và công nghệ sinh học
trong nước. Năm 1994, Bộ Khoa học và Công nghệ
(MOST) đã thành lập chương trình Công nghệ Sinh
học 2000 (Biotech 2000), cùng lúc Bộ Thương mại,
Công nghiệp và Năng lượng (MOCIE) thành lập Tầm
nhìn Ngành Sinh học 2000 (Bioindustry 2000), với mục
tiêu phát triển ngành công nghệ sinh học Hàn Quốc
nhằm ngang tầm với các quốc gia tiên tiến.10 Điều này
bao gồm việc tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng và

nguồn nhân lực chuyên môn cần thiết cho sự phát triển
của ngành, cũng như tăng cường vốn đầu tư của chính
phủ vào hoạt động nghiên cứu & phát triển.
Thị trường dược phẩm đã phát triển mạnh mẽ trong
những thập kỷ qua. Số lượng việc làm trong ngành đã
tăng từ 27.200 trong năm 1999 lên đến 41.600 vào
năm 2017 với tốc độ tăng trưởng kép là 2,4%. Tổng
giá trị gia tăng của ngành cũng tăng từ 2,4 tỷ USD lên
10,1 tỷ USD; và có đóng góp ổn định ở mức 0,6% của
GDP quốc gia. Sự sụt giảm giá trị trong giai đoạn 2007
- 2010 chủ yếu đến từ việc đồng Won mất giá cùng sự
gia tăng chi phí sản xuất dược phẩm. Sự đình trệ của
ngành dược phẩm chủ yếu xuất phát từ việc chính phủ
tiếp tục kiểm soát giá thuốc và các công cuộc tái cấu
trúc ngành trong những năm gần đây.

9. Kim, D., McGuire, A., Kyle, M. (2015) ‘Korea pharmaceutical industry policy: lessons for Korea’, 37 LSE Research Reports pp. 1-109.
10. Lim, D. (2009), ‘Biotechnology Industry, Statistics and Policies in Korea’, 11 Asian Biotechnology and Development Review 2, pp 1-27.
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Biểu đồ 8: Số lượng việc làm (‘000), năng suất (nghìn USD/ lao động) và tổng giá trị gia tăng (tỷ USD) của
ngành dược phẩm Hàn Quốc
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Ghi chú: Dữ liệu dựa trên các công ty có quy mô nhân sự trên 10 người. Số liệu được chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ Hàn Quốc sang USD dựa trên
tỷ giá của Ngân Hàng Thế Giới

Xuất khẩu dược phẩm đã tăng trưởng ổn định
lên 19,1% trong năm 2017, cho thấy khả năng
cạnh tranh toàn cầu đáng gờm của dược phẩm
Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc liên tục hỗ trợ ngành dược
phẩm và công nghệ sinh học, với ngành y tế đóng
vai trò là một trong những ‘động lực tăng trưởng’
của quốc gia. Năm 1999, Viện Phát triển Ngành Y
tế Hàn Quốc (KHIDI) được thành lập để cải thiện
mức tăng trưởng và tính cạnh tranh trong ngành.

Trong những năm gần đây, Đạo luật đặc biệt nhằm
Hỗ trợ và Phát triển chuyên ngành Dược phẩm ra
đời năm 2011 đã giúp đơn giản hóa các quy trình
quản lý trong ngành, hỗ trợ cho sự phát triển và
mở rộng nhanh chóng của ngành. Hơn nữa, Lộ
trình Dược phẩm Hàn Quốc 2020 được khởi xướng
năm 2012 cũng khuyến khích các công ty trong
nước tăng cường cải tiến và mở rộng hoạt động ra
nước ngoài.

Từ năm 1999 đến 2017, sản lượng dược phẩm đã
tăng liên tục từ 4,4 tỷ USD lên 16,9 tỷ USD với tốc
độ tăng trưởng kép ở mức 7,8%. Kim ngạch xuất
khẩu cũng đã tăng đáng kể từ 300 triệu USD năm
1999 lên đến 3,8 tỷ USD trong năm 2018, với tốc
độ tăng trưởng kép là 14,3%. Tỷ trọng xuất khẩu
trong tổng sản lượng sản xuất cũng tăng từ 6,8%

Biểu đồ 9: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu dược phẩm (tỷ USD)
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Ghi chú: Tổng giá trị gia tăng và sản lượng được tính dựa trên các công ty có quy mô nhân sự trên 10 người. Sản lượng cho năm 2018 được ước
tính dựa trên tốc độ tăng trưởng kép từ năm 2013 đến 2017. Số liệu được chuyển đổi từ WON sang USD dựa trên tỷ giá của Ngân hàng Thế giới.
Thặng dư xuất khẩu được thể hiện dưới dạng số liệu âm chỉ nhằm phục vụ mục đích trình bày.
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Bài học kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách
Chính sách đối với ngành dược phẩm
Chính phủ Hàn Quốc liên tục hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành thông qua một số chính sách và sáng kiến.
Những chính sách quan trọng bao gồm:
Bảng 2: Chính sách và hoạch định trọng yếu của Hàn Quốc
Năm

Chính sách

Miêu tả

Tác động

1980s

Hủy bỏ lệnh cấm
nhập khẩu dược
phẩm

Hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu dược
phẩm đối với các loại thuốc có thể
sản xuất trong nước.

Các doanh nghiệp trong nước có động
lực để tăng cường cạnh tranh với những
đối thủ nước ngoài.

1985

Viện Nghiên cứu
Khoa học Sinh học
và Công nghệ Sinh
học Hàn Quốc
(KRIBB)

Thành lập KRIBB để thực hiện
nghiên cứu & phát triển các dự án về
khoa học sinh học & công nghệ sinh
học, cùng với các viện nghiên cứu và
doanh nghiệp khác.

Chuyên trách phát triển lĩnh vực sinh học
và công nghệ sinh học; gia tăng hợp tác
giữa các tổ chức liên quan; phổ biến kết
quả nghiên cứu để tăng cường lợi ích
chung.

1987

Luật sáng chế

Một dự luật toàn diện để sửa đổi luật
sáng chế, bao gồm việc bảo hiểm và
bảo vệ sáng chế cho các hóa phẩm
và dược phẩm.

Khuyến khích nghiên cứu & phát triển
dược phẩm trong nước; thu hút các công
ty đa quốc gia đầu tư vào Hàn Quốc khi
luật sáng chế giúp bảo vệ quyền sở hữu
trí tuệ tốt hơn cho các công ty.

1994

Công nghệ Sinh học
2000 (Biotech 2000)

Hoạch định tổng thể đầu tiên của
chính phủ nhằm thúc đẩy ngành
công nghệ sinh học tại Hàn Quốc.

Tăng cường vốn đầu tư vào ngành công
nghệ sinh học.

1998

Đạo luật Xúc tiến
Đầu tư Nước ngoài

Giảm bớt những quy định hạn chế
đầu tư nước ngoài, đồng thời gia
tăng ưu đãi thuế.

Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Hàn
Quốc, bao gồm việc thu hút các công ty
đa quốc gia vào ngành dược phẩm.

2004

Trung tâm khu vực
về Thử nghiệm lâm
sàng (RCTC)

Trung tâm RCTC đầu tiên được thành
lập để thiết lập ngành công nghiệp
thử nghiệm lâm sàng Hàn Quốc.

Nâng cao năng lực chuyên môn về thử
nghiệm lâm sàng tại Hàn Quốc; tuân thủ
các tiêu chuẩn toàn cầu.

2006

Tầm nhìn Ngành
Sinh học 2016 (BioVision 2016)

Dựa vào tình hình công nghệ toàn
cầu và bài học kinh nghiệm từ
Biotech 2000, tầm nhìn 2016 này
hướng đến việc phát triển Hàn Quốc
thành quốc gia ‘có đời sống khỏe
mạnh và nền công nghiệp sinh học
thịnh vượng’, trở thành một trong
bảy cường quốc công nghệ sinh học
hàng đầu thế giới vào năm 2016.

Không ngừng mở rộng cơ sở hạ tầng cho
ngành dược phẩm và tăng cường sở hữu
các công nghệ cạnh tranh để thúc đẩy
phát triển công nghệ sinh học của quốc
gia lên vị trí hàng đầu thế giới; tập trung
đầu tư hoạt động nghiên cứu phát & triển
và năng lực nguồn nhân lực.

2007

Doanh nghiệp Thử
nghiệm lâm sàng
Quốc gia của Hàn
Quốc (KoNECT)

Một tổ chức phi lợi nhuận được
thành lập bởi Bộ Y tế và Phúc lợi để
phát triển năng lực thử nghiệm lâm
sàng.

Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn
nhân lực cho việc thử nghiệm lâm sàng;
giúp việc truy cập thông tin thông qua
các hệ thống tích hợp trở nên dễ dàng.

2011

Quỹ Phát triển Dược
phẩm Hàn Quốc

Quỹ Phát triển Dược phẩm Hàn
Quốc được thành lập với ngân sách
1 tỷ USD, do Bộ Khoa học và CNTT,
Bộ Thương mại, Công nghiệp và
Năng lượng, và Bộ Y tế và Phúc lợi
điều hành.

Tài trợ các dự án phát triển dược phẩm
mới; gia tăng đầu tư vào ngành ở tất cả
các giai đoạn trong quá trình phát triển
dược phẩm.

11. Pharma Boardroom (2018), ‘Korea: An Up and Coming Pharma Industry’, accessed 2 October 2019, available at:
https://pharmaboardroom.com/ articles/koreas-up-and-coming-pharma-industry/.
12. Korea Drug Development Fund (2017), ‘Why “Korea” is the best place for new drug development”, accessed 2 October 2019, available at:
https://www.khidi.or.kr/fileDownload?titleId=259069&fileId=1&fileDownType=C&paramMenuId=MENU01847.
13. Ribbink, K. (2015), ‘South Korea: From Strength to Strength’, Pharma Voice, accessed 2 October 2019, available at:
https://www.pharmavoice.com/article/south-korea/.
14. Korean Pharmaceutical Innovators’ Group (2019), ‘Overview of Korean Pharmaceutical Industry’, Korea Drug Research Association, accessed 2 October
2019, available at: http://www.kdra.or.kr/english/03web01.php.
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Năm

Chính sách

Miêu tả

Tác động

2012

Trung tâm Toàn cầu
về Thử nghiệm lâm
sàng (GCE)

Năm hiệp hội của các trung tâm thử
nghiệm lâm sàng đã được cấp vốn
để phát triển các công nghệ và cơ
sở hạ tầng cho việc thử nghiệm lâm
sàng, đặc biệt là trong các lĩnh vực
chuyên biệt.

Tăng khả năng cạnh tranh quốc tế của
ngành công nghiệp thử nghiệm lâm sàng
Hàn Quốc.

2012

Lộ trình Dược phẩm
Hàn Quốc 2020

Tạo lập tầm nhìn và hướng đi cho
ngành và các doanh nghiệp dược
phẩm Hàn Quốc; bao gồm hỗ trợ
phát triển dược phẩm phát minh
và mở rộng các doanh nghiệp Hàn
Quốc ở nước ngoài.

Sở hữu một quỹ đầu tư cho hoạt động
nghiên cứu & phát triển, khấu trừ thuế
cho hoạt động nghiên cứu & phát triển;
tăng cường hỗ trợ việc đào tạo nguồn
nhân lực.

2013

Các bệnh viện
chuyên trách mảng
nghiên cứu

Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định và
giao trọng trách tập trung nghiên cứu
cho mười bệnh viện.

Thúc đẩy nghiên cứu & phát triển công
nghệ y tế trong các bệnh viện thuộc đại
học y khoa.

2018

Khu phức hợp Sinh
học Osong

Khu phức hợp công nghệ sinh học
duy nhất ở Hàn Quốc do chính phủ
khởi xướng để thúc đẩy sự phát triển
của ngành dược phẩm.

Cơ sở hạ tầng chuyên dụng để phát triển
các loại dược phẩm mới và thiết bị y tế
tiên tiến; khu phức hợp còn giúp hỗ trợ
tất cả các giai đoạn sản xuất sinh học,
từ giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và phê
duyệt đến hoạt động sản xuất và bán lẻ.

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu & phát triển thông qua việc tài trợ các dự án
phát triển thuốc mới
triển khai dược phẩm sáng chế trong nước vào năm 1999
(thuốc trị ung thư Sunpla bởi SK Chemical).11 Năm 2011,
chính phủ đã ra mắt Quỹ phát triển Dược phẩm Hàn Quốc
với ngân sách 1 tỷ USD để tài trợ cho nghiên cứu phát
minh thuốc mới.12 Tương tự, Lộ trình Dược phẩm Hàn Quốc
2020 đặt ra mục tiêu tăng số lượng dược phẩm phát minh
nhằm phản ánh nỗ lực chính phủ trong việc đổi mới sáng
tạo. Sự hỗ trợ của chính phủ dành cho nghiên cứu & phát
triển còn được thể hiện nổi bật qua việc chỉ định và giao
trọng trách tập trung nghiên cứu cho mười bệnh viện vào
năm 2013.13 Ngoài ra, còn có khoảng 150 trường đại học
và 6 viện công lập lớn tham gia phát triển dược phẩm tại
Hàn Quốc.14

Chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên đẩy mạnh hoạt động
nghiên cứu & phát triển ngành dược phẩm và công nghệ
sinh học vào giữa những năm 1980. Năm 1985, Viện
Nghiên cứu Khoa học Sinh học và Công nghệ Sinh học
Hàn Quốc (KRIBB) được thành lập. Đến năm 1987, chính
phủ bắt đầu công nhận và cấp bằng sáng chế.
Tổng chi tiêu trong nước cho hoạt động nghiên cứu &
phát triển khoa học y sinh đã tăng liên tục từ 800 triệu
USD vào năm 2005 lên đến 7,1 tỷ USD vào năm 2014.
Doanh nghiệp và trường đại học là hai đơn vị chủ chốt thực
hiện công tác nghiên cứu & phát triển; mỗi đơn vị chiếm
khoảng 40% tổng chi tiêu.
Tính đến năm 2017, đã có 29 loại thuốc mới được phát
triển tại Hàn Quốc kể từ thành công đầu tiên trong việc

Biểu đồ 10: Tổng chi tiêu trong nước cho hoạt động nghiên cứu & phát triển
của ngành y tế so với tổng sản lượng của ngành (tỷ USD)
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Hàng loạt các ưu đãi được đưa ra ở giai đoạn ban đầu để thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Chính phủ đã đưa ra các ưu đãi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc. Hơn thế nữa, từ năm 1987
chính phủ đã bắt đầu công nhận và cấp bằng sáng chế, giúp tăng cường bảo vệ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ, và
khuyến khích các công ty nước ngoài gia nhập ngành dược phẩm Hàn Quốc. Tiếp theo sau đó, Đạo luật Xúc tiến
Đầu tư Nước ngoài được ban hành năm 1998 (được sửa đổi vào năm 2012)15 đã giảm bớt giới hạn đầu tư bằng
vốn nước ngoài, cũng như thiết lập các ưu đãi thuế và thành lập khu vực dành riêng cho dự án FDI. Chính phủ
cũng đã cam kết bổ sung các nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cần thiết cho ngành dược phẩm 16, thêm phần thu
hút vốn đầu tư từ các công ty đa quốc gia.
Hiện nay, các ưu đãi dành cho doanh nghiệp FDI bao gồm việc giảm thuế cho doanh nghiệp, thuế thu nhập, thuế
nội địa cũng như thuế hải quan. Những ưu đãi này đặc biệt dành cho các dự án công nghệ thuộc nhóm “động
lực thúc đẩy tăng trưởng mới” và những doanh nghiệp sản xuất tại khu dành riêng cho doanh nghiệp FDI hoặc
khu kinh tế tự do. Bên cạnh đó, các các trung tâm sản xuất và nghiên cứu phát triển với tối thiểu 30% vốn đầu tư
nước ngoài còn được trợ cấp tiền mặt để mua đất, hỗ trợ chi phí thuê mướn và đào tạo huấn luyện . Hơn thế nữa,
chính phủ còn hỗ trợ chi phí mặt bằng tại các khu công nghiệp cho các công ty nước ngoài khi cần thiết.17
Trong ngành dược phẩm, lượng vốn FDI đã tăng từ 460 triệu USD trong năm 1999 lên tới 6,1 tỷ USD trong năm
2017, với phần lớn nguồn vốn được đầu tư trong những năm gần đây.
Biểu đồ 11: Giá trị FDI trong ngành dược phẩm (tỷ USD)
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Nguồn: OECD; Dịch vụ Thông tin Thống kê Hàn Quốc
Ghi chú: Dữ liệu dựa trên các cơ sở có quy mô nhân sự trên 10 người. Số liệu được chuyển đổi từ WON sang USD dựa trên tỷ giá của Ngân
hàng Thế giới.

15. Republic of Korea Ministry of Legislation, Foreign Investment Promotion Act 2012.
16. Kim, D., McGuire, A., Kyle, M. (2015) ‘Korea pharmaceutical industry policy: lessons for Korea’, 37 LSE Research Reports pp. 1-109.
17. Invest Korea (2017), ‘Investment Guide: FDI Incentives’, accessed 2 October 2019, available at: http://m.investkorea.org/_res/en/etc/Incentives_for_FDI_eng_2017.pdf; see also Nicholas, F., Thomsen, S., Bang, M.H. (2013), ‘Lessons from Investment Policy Reform in Korea’, OECD Working
Papers on International Investment 2013/02, OECD Publishing: . http://dx.doi.org/10.1787/5k4376zqcpf1-en.
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Các quy trình thử nghiệm lâm sàng được đơn giản hóa giúp Hàn Quốc trở thành địa điểm phổ biến cho
các chương trình thử nghiệm lâm sàng
Để thúc đẩy mảng thử nghiệm lâm sàng tại Hàn Quốc, chính phủ đã khởi xướng các chương trình như Trung
tâm khu vực về Thử nghiệm lâm sàng (RCTC), Trung tâm Toàn cầu về Thử nghiệm lâm sàng (GCE) và Doanh
nghiệp Thử nghiệm lâm sàng Quốc gia của Hàn Quốc (KoNECT).
Trong năm 2004, trung tâm RCTC đầu tiên được thành lập, và đến năm 2016 con số này đã tăng lên thành 15
trung tâm. Tương tự, Hàn Quốc đã phát triển từ 1 trung tâm GCE đầu tiên được hình thành vào năm 2012 đến
5 trung tâm GCE vào năm 2016.18 Thêm vào đó, KoNECT được thành lập vào năm 2007 để phát triển năng
lực thử nghiệm lâm sàng của quốc gia và tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin trong toàn ngành. Hiện tại,
Hàn Quốc có khoảng 163 cơ sở thử nghiệm lâm sàng được công nhận và 19 tổ chức thử nghiệm tiền lâm sàng
trong cả nước.19
Hàn Quốc hiện đang là điểm đến cho các chương trình thử nghiệm lâm sàng do các quy trình tổ chức được
đơn giản hóa. Các chương trình thử nghiệm lâm sàng tại Hàn Quốc chỉ mất 30 ngày để được chấp thuận, với
thời gian khởi động trung bình là 152 ngày – thuộc những quốc gia với thời gian khởi động trung bình ngắn
nhất thế giới. 20 Trong giai đoạn từ năm 2002-2017, số chương trình thử nghiệm lâm sàng trong nước đã tăng từ
55 lên 658. Năm 2013, 58,6% các chương trình thử nghiệm lâm sàng được phê duyệt tại Hàn Quốc là từ các
doanh nghiệp và đơn vị trong nước. 21
Vào năm 2007, sau khi Hàn Quốc áp dụng hướng dẫn của Hội nghị Quốc tế về Hài hòa hóa các thủ tục đăng
ký dược phẩm sử dụng cho con người (ICH) cho thử nghiệm lâm sàng, quốc gia này đã vươn lên đứng thứ bảy
trên toàn cầu về các phác đồ thử nghiệm lâm sàng22, với Seoul là một trong những thành phố hàng đầu trên
thế giới. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng cho thị phần toàn cầu của các địa điểm thử nghiệm lâm sàng Hàn
Quốc là 9,34%. 23
Biểu đồ 12: Số lượng các chương trình thử nghiệm lâm sàng trong nước
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Nguồn: OECD; Novotech; Business Korea
Ghi chú: Số lượng chương trình thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn 2004-2006 và 2009-2010 không có sẵn, và do đó được ước tính dựa trên tốc
độ tăng trưởng CAGR trong giai đoạn này.

18. Invest Korea (2016), ‘Korea’s Clinical Trial Industry in the Global Market’, accessed 2 October 2019, available at: investkorea.org/en/world/bio.do.
19. Korean Pharmaceutical Innovators’ Group (2019), ‘Overview of Korean Pharmaceutical Industry’, Korea Drug Research Association, accessed 2
October 2019, available at: http://www.kdra.or.kr/english/03web01.php.
20. Miseta, E. ‘Why South Korea is the Hottest Growth Spot for Clinical Trials’, Novotech CRO, accessed 2 October 2019, available at: https://novotech-cro.com/news/why-south-korea-hottest-growth-spot-clinical-trials.
21. Ribbink, K. (2015), ‘South Korea: From Strength to Strength’, Pharma Voice, accessed 2 October 2019, available at: https://www.pharmavoice.
com/article/south-korea/.
22. Pacific Bridge Medical (2014), ‘Korea Offers Many Opportunities and Advantages for Clinical Trial Research’, accessed 2 October 2019, available
at: https://www.pacificbridgemedical.com/publication/korea-offers-many-opportunities-and-advantages-for-clinical-trial-research/.
23. Invest Korea (2016), ‘Korea’s Clinical Trial Industry in the Global Market’, accessed 2 October 2019, available at: investkorea.org/en/world/bio.do.
23. Korean Pharmaceutical Innovators’ Group (2019), ‘Overview of Korean Pharmaceutical Industry’, Korea Drug Research Association, accessed 2
October 2019, available at: http://www.kdra.or.kr/english/03web01.php.
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Ví dụ điển hình:

Ireland

Sự phát triển ổn định của ngành dược phẩm Ireland từ những năm 1970
Ngành dược phẩm ở Ireland bắt đầu bùng nổ vào
những năm 1970, khi chính phủ nhận định rằng dược
phẩm là một trong những ngành phát triển chủ chốt.
Từ đó, ngành dược phẩm đã có sự tăng trưởng đều
đặn, gia tăng năng suất lao động và việc làm trong
ngành cùng với giá trị gia tăng của ngành.
Số lượng việc làm của ngành dược đã đều đặn tăng
với tốc độ phát triển 4,2%, từ 18.500 người trong năm
1998 lên đến 42.300 người vào năm 2018. Sự tăng
trưởng này vẫn được duy trì ngay cả khi các mức tăng
trưởng của các ngành sản xuất khác bị suy giảm. Do
đó, tỷ trọng việc làm của ngành dược phẩm trên tổng
ngành sản xuất đã tăng từ 6,2% lên 18,3% (1998 –
2018), phản ánh tầm quan trọng của ngành dược phẩm
trong nền kinh tế Ireland.

Từ năm 2002 đến 2014, tổng giá trị gia tăng của ngành
dược giảm nhẹ, dẫn đến năng suất tương đối ổn định
của ngành ở mức khoảng 500.000 USD/lao động,
nhiều hơn gấp đôi năng suất trung bình của mảng sản
xuất nói chung.
Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp dược phẩm
Ireland phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính
phủ, khuôn khổ pháp lý và quy định rõ ràng, nguồn
nhân lực có năng lực, lợi thế trong việc tiếp cận thị
trường châu Âu, cũng như quan hệ đối tác công tư
mạnh mẽ trong ngành.24

24. Irish Pharmaceutical Healthcare Association (2019), ‘Contribution to the Irish Economy’, accessed 20 September 2019, available at:
https://www.ipha.ie/About-the-Industry/Contribution-to-the-Irish-Economy.
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Biểu đồ 13: Số lượng việc làm (‘000), năng suất (nghìn USD/ lao động) và tổng giá trị gia tăng (tỷ USD) của
ngành dược phẩm Ireland
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Nguồn: Cục Thống kê Trung ương Ireland
Ghi chú: Do dữ liệu bị giới hạn, số liệu của tổng giá trị gia tăng được tổng hợp từ nhiều báo cáo của các bài phân tích Thu nhập và Chi tiêu của
CSO. Các số liệu được chuyển đổi từ EUR sang USD dựa trên tỷ giá của Ngân hàng Thế giới.

Ireland trở thành quốc gia xuất khẩu dược phẩm quan trọng
dịch thương mại thay thế Bảng Anh vào đầu những
năm 2000.

Sau khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (nay
là Liên minh châu Âu) vào năm 1973, hoạt động
thương mại Ireland đã tăng trưởng rất nhiều so với
trước đây, khi Ireland giao dịch thương mại chủ yếu
với Anh Quốc. Từ năm 1973 đến 2018, kim ngạch
xuất khẩu mảng dược phẩm và sản phẩm y tế tăng
trưởng với tốc độ CAGR 16,5%, từ 60 triệu USD lên
đến 54,5 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ
2,6% lên 32,8% trong cùng giai đoạn. Tốc độ tăng
trưởng ngành tăng lên nhanh chóng hơn kể từ khi
Ireland chuyển sang sử dụng đồng Euro trong giao

Đất nước này nhanh chóng trở thành nhà xuất khẩu
dược phẩm lớn nhất EU, với mảng dược phẩm xuất
khẩu chiếm hơn 50% giá trị xuất khẩu ròng của cả
nước.25 Trong những năm gần đây, Ireland trở thành
nhà xuất khẩu dược phẩm lớn nhất thế giới, và là
nhà sản xuất dược phẩm lớn thứ tám toàn cầu.26

Biểu đồ 14: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm y tế và dược phẩm (tỷ USD) và tỷ trọng xuất khẩu của ngành trong
tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia
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Ghi chú: Thu nhập và Chi tiêu của CSO. Các số được chuyển đổi từ EUR sang USD dựa trên tỷ giá của Ngân hàng Thế giới.

25. Ibid.
26. Pharma Boardroom (2013), ‘Ireland: Punching above its weight’, accessed 3 October 2019, available at:
https://pharmaboardroom.com/articles/ireland-punching-above-its-weight/.
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Số cơ sở sản xuất mảng công nghệ sinh học đã tăng
đáng kể trong những năm qua, từ 2 cơ sở sản xuất
trong năm 2003 đến 18 cơ sở vào năm 2017.27 Có tổng
cộng 62 cơ sở sản xuất trong năm 2018, trong đó
nhiều đơn vị thuộc sở hữu của các công ty nước ngoài
chuyên xuất khẩu. 28
Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành sản xuất & xuất
khẩu dược phẩm một phần đến từ nguồn nhân lực có
năng lực cao của Ireland (do Ireland đã tập trung duy
trì phát triển nguồn nhân lực). Chính phủ đã mở Viện

Nghiên cứu và Đào tạo Y sinh Quốc gia (NIBRT) vào
năm 2011 29, được tài trợ phần lớn bởi Cơ quan Phát
triển Công nghiệp (IDA) và bởi các trường đại học. 57
triệu EUR (79 triệu USD) đã được dùng để đào tạo
công nhân sử dụng thuần thục các thiết bị chuyên
dụng và công nghệ hiện đại. Nguồn nhân lực có kĩ
năng ở Ireland không chỉ đóng góp vào năng suất và
khả năng cạnh tranh của ngành dược phẩm, mà còn
giúp nước trở thành một địa điểm nổi bật trong mảng
sản xuất và nghiên cứu.

Bài học kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách
Chính sách đối với ngành dược phẩm
Chính phủ Ireland liên tục hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành thông qua một số chính sách và sáng kiến. Những
chính sách quan trọng bao gồm:
Bảng 3: Chính sách và sáng kiến trọng yếu của Ireland
Năm

Chính sách

Miêu tả

Tác động

1970s

Cơ quan Phát triển
Công nghiệp (IDA)
nhận định ngành
công nghiệp hóa
chất là một trong
những mảng phát
triển chủ chốt.

IDA là cơ quan chính phủ chuyên
trách cho việc huy động đầu tư nước
ngoài. Cơ quan ưu tiên ngành công
nghiệp hóa chất (bao gồm cả ngành
dược phẩm) là một trong những
mảng phát triển chiến lược trong
thập niên 1970.

Thu hút thành công số lượng lớn các
công ty nước ngoài đầu tư vào sản xuất
ở Ireland; thúc đẩy tăng trưởng việc làm
trong ngành dược phẩm.

1986

Ban Nghiên cứu Sức
khỏe (HRB)

Được tài trợ phần lớn bởi Bộ Y tế
(DOH); hoạt động như một cơ quan
đầu ngành hỗ trợ nghiên cứu ngăn
ngừa bệnh tật, cải thiện sức khỏe và
cải tiến chăm sóc bệnh nhân.

HRB giám sát khoản đầu tư 45 triệu EUR
(53 triệu USD) mỗi năm vào hoạt động
nghiên cứu y tế và quản lý bốn hệ thống
thông tin y tế quốc gia; cung cấp thông
tin và bằng chứng y khoa; khuyến khích
đổi mới y tế; thúc đẩy năng lực cạnh
tranh chung của ngành.

1987

Luật Kiểm soát thử
nghiệm lâm sàng
(được chỉnh sửa vào
năm 1990)

Khuôn khổ pháp lý toàn diện về
việc tiến hành các chương trình thử
nghiệm lâm sàng, bao gồm quy trình
xin giấy phép, các giới hạn, các bên
tham gia và tiêu chuẩn đạo đức, v.v.

Quản lý chương trình thử nghiệm lâm
sàng cho dược phẩm ở cấp trung ương
để đảm bảo chất lượng sản phẩm (về
mặt an toàn và hiệu quả).

1996

Cơ quan Quản lý Sản
phẩm Y tế (HPRA)
(tiền thân là Hội
đồng dược phẩm
Ireland)

Một cơ quan độc lập quản lý các sản
phẩm y tế ở Ireland để bảo vệ và
tăng cường sức khỏe nhân dân, bao
gồm động vật.

Đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả
của toàn bộ sản phẩm y tế; đẩy mạnh
kiểm soát chất lượng từ đầu; giúp thu hút
vốn đầu tư nước ngoài vào Ireland.

2000

Quỹ Khoa học
Ireland (SFI)

SFI đưa ra những giải thưởng để hỗ
trợ các nhà khoa học và kỹ sư công
tác trong các lĩnh vực nền tảng của
mảng công nghệ sinh học,công nghệ
thông tin và truyền thông, công nghệ
năng lượng, và công nghệ tiết kiệm
năng lượng bền vững.

Cung cấp vốn nghiên cứu phát triển và
tăng cường giáo dục để thúc đẩy sự phát
triển và năng lực cạnh tranh của ngành y
sinh, sự phát triển của doanh nghiệp và
nhân lực/lao động trong ngành.

27. IDA Ireland (2019), ‘Bio-Pharmaceutical Industry Ireland’, accessed 3 October 2019, available at:
https://www.idaireland.com/doing-business-here/industry-sectors/bio-pharmaceuticals.
28. The Economist Intelligence Unit (2018), ‘Ireland Industry: Healthcare’, accessed 20 September 2019, available at:
http://country.eiu.com/ArticleIndustry.aspx?articleid=1627385946&Country=Ireland&topic=Industry&subtopic=Healthcare.
29. University College Dublin (2011), ‘Minister opens €57 million facility to support biopharmaceutical industry’, UCD News, accessed 3 October 2019,
available at: https://www.ucd.ie/news/2011/06JUN11/100611-Minister-opens-57-million-facility--support-biopharmaceutical-industry.html.
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Năm

Chính sách

Miêu tả

Tác động

2007

Cụm nghiên cứu
dược phẩm tổng hợp
và dược phẩm thể
rắn.

Chính phủ đã đầu tư vào trung tâm
nghiên cứu (thuộc SFI) để thúc đẩy
sự phát triển về chuyên môn trong
ngành dược phẩm.

Thu hút các công ty, nhà nghiên cứu,
và sự kiện hội nghị đến Ireland; khuyến
khích nghiên cứu chuyên sâu ở tất cả các
giai đoạn trong quá trình sản xuất, bắt
đầu từ dược phẩm tổng hợp.

2007

Kế hoạch phát triển
quốc gia 2007 –
2013

Chính phủ cam kết đầu tư vào ngành
dược, bao gồm cơ sở hạ tầng,
nghiên cứu phát triển và nguồn nhân
lực.

Lập kế hoạch dài hạn cho các khoản đầu
tư để thúc đẩy sự phát triển của ngành.

2009

Kế hoạch Hành động
cho Nghiên cứu Sức
khỏe

Kế hoạch cho các hành động cần
thiết nhằm tạo ra một hệ thống
nghiên cứu y tế có thể hỗ trợ các cá
nhân xuất sắc và làm việc trong các
cơ sở đẳng cấp thế giới nhằm thực
hiện nghiên cứu về nhu cầu bệnh
nhân và cộng đồng.

Tăng cường thực hiện các hoạch định liên
quan đến sức khỏe bằng cách tập trung
vào (1) phương pháp lãnh đạo hệ thống
nghiên cứu y tế quốc gia; (2) phát triển
năng lực nghiên cứu trong các dịch vụ y tế;
(3) xây dựng liên kết các nhóm học thuật
và doanh nghiệp trong nghiên cứu y tế; (4)
cải cách cấu trúc quản trị nghiên cứu y tế;
(5) chuyển đổi kết quả nghiên cứu thành lợi
ích sức khỏe cộng đồng và lợi ích kinh tế.

2011

Viện nghiên cứu và
Đào tạo Y sinh Quốc
gia (NIBRT)

Một cơ sở trị giá 57 triệu EUR (79
triệu USD) với diện tích 6.500 m2
được dùng trong công tác giáo dục
và đào tạo nguồn nhân lực cao cấp
nhằm thực hiện các nghiên cứu đột
phá cho ngành dược phẩm sinh học.

Thúc đẩy tăng trưởng của ngành bằng
cách tăng cường giáo dục các chuyên
gia dược phẩm và thúc đẩy sự hợp tác
giữa viện nghiên cứu và ngành dược; giúp
Ireland trở thành một trung tâm toàn cầu
trong mảng y sinh.

2015

Mạng lưới Nghiên
cứu Lâm sàng
Ireland (CRCI)

Một mạng lưới độc lập cho ngành
nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
trên cả nước do HRB và Tổ chức
Enterprise Ireland tài trợ.

Hỗ trợ các chương trình thử nghiệm lâm
sàng chuyên môn bao quát thông qua
cơ sở hạ tầng; chuyên gia giàu kinh
nghiệm và chương trình giám sát chất
lượng cần thiết để thực hiện các nghiên
cứu với bệnh nhân làm trọng tâm.
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Sự hợp tác thành công giữa chính phủ, ngành dược phẩm và Cơ quan Phát triển Công nghiệp (IDA)
IDA được thành lập vào năm 1949 để khuyến khích phát triển các doanh nghiệp ở Ireland. Ngành dược phẩm tại
Ireland thực sự phát triển sau khi IDA nhận định ngành dược phẩm là một trong những mảng phát triển chủ chốt
trong những năm 1970. Từ những năm 1970 đến 1990, các khoản đầu tư vào dược phẩm và công nghệ sinh học
đến từ những doanh nghiệp tư nhân (cả trong và ngoài nước) chiếm tỷ lệ lớn trong tổng vốn đầu tư tại Ireland.
Vốn FDI đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển ngành dược ở Ireland. Trong những buổi đầu
phát triển, IDA đã thu hút thành công một lượng lớn các công ty nước ngoài đầu tư vào sản xuất để thúc đẩy
ngành công nghiệp trong nước. Các hoạt động liên doanh, cung cấp giấy phép và mua bán sát nhập đã góp phần
củng cố vị thế của các công ty trong nước, đặc biệt là các công ty cung ứng nội địa. Điều này cũng giúp Ireland
cải tiến quy mô, công nghệ, cơ sở hạ tầng và năng lực quản lý cho ngành dược phẩm trong nước. Vốn FDI đầu tư
vào ngành dược phẩm Ireland duy trì mức tăng trưởng trung bình ổn định ở mức 11,7% mỗi năm.
Thành lập các viện nghiên cứu tài trợ cho hoạt động nghiên cứu & phát triển dược phẩm
Vai trò của chính phủ ngày càng trở nên quan trọng trong việc tài trợ nghiên cứu y tế và sức khỏe. Trong Kế
hoạch Phát triển Quốc gia 2007-2013, kế hoạch đầu tư của nhà nước vào nghiên cứu y tế là 349 triệu Euro (412
triệu USD) và đầu tư vào hạ tầng y tế là 5,0 tỷ EUR (6,8 tỷ USD). 31
Ủy ban Nghiên cứu Sức khỏe (HRB) được thành lập vào năm 1986 với tư cách là cơ quan tài trợ hàng đầu cho
nghiên cứu sức khỏe. Ủy ban này cũng quản lý hệ thống thông tin và tài nguyên y tế được sử dụng bởi nguồn
nhân lực y tế, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách.32 Cơ quan này còn là một trong những
nhà tài trợ chính cho nghiên cứu liên quan đến sức khỏe, cùng với Quỹ Khoa học Ireland (SFI), IDA, và Tổ chức
Enterprise Ireland. 33
Để thực thi việc phát triển công nghệ sinh học như một mảng phát triển chủ chốt cho Ireland, SFI được thành
lập vào năm 2000 để điều hành Quỹ Công nghệ và Tầm nhìn với ngân sách là 646 triệu EUR (763 triệu USD).34
Chính phủ tiếp tục thành lập các Trung tâm nghiên cứu SFI, bao gồm cả Cụm dược phẩm tổng hợp và dược
phẩm thể rắn (SSPC) vào năm 2007.35 Những trung tâm này đã thu hút các công ty, nhà nghiên cứu và những
hội nghị toàn cầu đến Ireland.
Hiện tại, SFI đang tài trợ cho mảng nghiên cứu nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành dược và hợp tác với gần
500 công ty đa quốc gia cùng 400 doanh nghiệp vừa và nhỏ. 36
Biểu đồ 15: Giá trị doanh nghiệp nghiên cứu phát triển (triệu USD) trong ngành công nghiệp dược phẩm
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30. Heavey, B. (2016), ‘A Tale of Irish Biopharma’, The Medicine Maker, accessed 3 October 2019, available at:
https://themedicinemaker.com/business-regulation/a-tale-of-irish-biopharma.
31. Government of Ireland (2007), ‘National Development Plan 2007-2013’, European Social Fund Ireland.
32. Health Research Board of Ireland (2019), ‘History of the HRB’, accessed 9 October 2019, available at: https://www.hrb.ie.
33. Government of Ireland (2009), ‘Action Plan for Health Research 2009-13’, Department of Health.
34. Science Foundation of Ireland (2019), ‘History: Technology Foresight Ireland Report”, accessed 9 October 2019, available at:
https://www.sfi.ie/about-us/about-sfi/history/.
35. Synthesis and Solid State Pharmaceutical Centre (SSPC) (2019), ‘Six Years in the Making: Looking Back & Moving Forward’.
36. Science Foundation of Ireland (2019), ‘About SFI’, accessed 9 October 2019, available at: http://www.sfi.ie/about-us/about-sfi/.
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Chính sách tài khóa và tiền tệ nhất quán, minh bạch và được chính phủ hỗ trợ
Ireland sở hữu gần 20 công ty dược phẩm hàng đầu thế giới. Những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của quốc gia
này bao gồm thuế doanh nghiệp thấp (12,5%), các khoản tín dụng thuế hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát
triển, chế độ bảo vệ sở hữu trí tuệ bao gồm ưu đãi giảm thuế, cũng như các thỏa thuận quốc tế về việc tránh
đánh thuế hai lần.37
Khuôn khổ pháp lý vững chắc được Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế (trước đây là Hội đồng thuốc Ireland) duy
trì cũng trở thành điểm khuyến khích đầu tư từ các công ty đa quốc gia vì sự đảm bảo về các tiêu chuẩn đẳng
cấp thế giới. Hơn nữa, luật pháp ở Ireland như luật thử nghiệm lâm sàng và ủy quyền thuốc khá tương tự & phù
hợp với luật pháp EU 38, khiến mối liên hệ giữa Ireland trở nên chặt chẽ hơn với phần còn lại của châu Âu và
giúp các công ty tiếp cận thị trường châu Âu dễ dàng hơn.

Tăng số lượng chương trình thử nghiệm lâm sàng - tạo ra lợi ích đáng kể cho nền kinh tế
Những sáng kiến và thể chế tại Ireland cũng đã cho phép sự phát triển của hoạt động nghiên cứu thử nghiệm
lâm sàng. Việc ban hành Đạo luật Kiểm soát Thử nghiệm lâm sàng vào năm 1987 và bản cập nhật sửa đổi vào
năm 1990 đã đề ra các quy định cho thử nghiệm lâm sàng ở cấp tiểu bang để đảm bảo chất lượng đầu ra của
sản phẩm. Năm 2015, Mạng lưới Nghiên cứu Lâm sàng Ireland (CRCI) được thành lập để hỗ trợ cho ngành
nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên cả nước, được tài trợ bởi HRB và Tổ chức Enterprise Ireland.39 Mạng lưới
này được quản lý bởi Hội Nghiên cứu Phát triển Thử nghiệm Lâm sàng Ireland (CRDI) – thành quả của sự hợp
tác của một số trường đại học, viện y khoa, bệnh viện y học, và các cơ sở nghiên cứu lâm sàng.
Số lượng các địa điểm thử nghiệm lâm sàng đã tăng từ 134 trong năm 2014 lên đến 291, tính đến tháng 5 năm
2019.40 Số lượng các chương trình thử nghiệm lâm sàng thuộc Chương trình Thử nghiệm Chống Ung thư Ireland
đã tăng từ 969 năm 2008 lên 3.569 vào năm 2017. Các chương trình thử nghiệm lâm sàng được thực hiện trong
ba Cơ sở Nghiên cứu Lâm sàng của HRB đã tăng từ 126 vào năm 2012 lên tới 325 vào năm 2017.41
Tiến hành các chương trình thử nghiệm lâm sàng đã tạo ra lợi ích đáng kể cho nền kinh tế. Một nghiên cứu chỉ
ra rằng mỗi bệnh nhân được tham gia vào một chương trình thử nghiệm lâm sàng sẽ tạo ra lợi ích trung bình
là 13.500 EUR (15.900 USD) cho nền kinh tế. Tính trung bình, mỗi người tham gia còn giảm thiểu được chi phí
dịch vụ y tế lên tới 5.900 EUR (7.000 USD).42

37. PharmaVoice (2015), ‘Ireland: Set to Soar Again’.
38. Health Products Regulatory Authority (2019), ‘About Us: Legislation’, accessed 9 October 2019, available at:
http://www.hpra.ie/homepage/about-us/legislation.
39. Clinical Research Development Ireland (2018), ‘Annual Report 2018’, accessed 9 October 2019, available at:
https://crdi.ie/clinical-research-development-ireland-report-2018/.
40. Irish Health (2019), ‘Clinical trials on the increase in Ireland’, accessed 9 October 2019, available at:
http://www.irishhealth.com/article.html?id=26649.
41. Health Research Board (2018), ‘Annual Reports 2007-2018’, accessed 9 October 2019, available at:
https://www.hrb.ie/fileadmin/2._Plugin_related_files/Publications/2018_pubs/Corporate/Health_Research_Board_Annual_Report_2017.pdf.
42. Clinical Research Development Board (2019), ‘Future Investment in Clinical Research’, accessed 9 October 2019, available at:
https://crdi.ie/future-resourcing-of-clinical-research/.
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Cơ hội cho Việt
Nam
Tổng quan về tác động kinh tế và xã hội của ngành dược phẩm phát minh tại
Việt Nam
Việc phát triển ngành dược phẩm phát minh sẽ mang lại giá trị quan trọng cho sự tăng
trưởng của ngành dược phẩm nói riêng và tăng trưởng kinh tế cùng hiệu quả ngành y tế nội
địa nói chung. Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc phát triển thị trường dược phẩm phát
minh trong nước và có thể tận dụng tối đa các cơ hội về giá trị liên quan đến ngành.
Lợi ích sức khoẻ
Health
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Phát triển ngành dược phẩm trong nước
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Các yếu tố kinh tế trọng yếu thúc đẩy cơ hội phát triển
Những kết quả và lợi ích trên có thể đạt được dựa vào các yếu tố kinh tế xã hội quan trọng sau:
Dữ liệu 2: Chi tiêu khả dụng của Việt Nam so sánh với
một số quốc gia

Nhân khẩu học

Trong khi đó, thu nhập bình quân của người Việt
Nam đã tăng lên đến ngưỡng trung bình thấp.
Thu nhập khả dụng của người dân đã tăng lên
nhanh chóng trong nhiều năm qua và dự kiến sẽ
tiếp tục tăng trưởng ở mức 6,8% cho đến năm
2023. Việc gia tăng thu nhập khả dụng sẽ thúc
đẩy chi tiêu dành cho các dịch vụ y tế nói chung,
từ đó tạo cơ hội cải tiến các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe.

Độ lớn của các vòng tròn thể
hiện giá trị bằng đơn vị USD

Tốc độ tăng trưởng kép giai
đoạn 2013 – 2018E

Việt Nam được xếp hạng là quốc gia đông dân
thứ 13 trên thế giới, với dân số xấp xỉ 96 triệu
người tính đến năm 2018. Số công dân từ 65 tuổi
trở lên hiện chiếm 11,9% tổng dân số và dự kiến
sẽ gia tăng đáng kể trong những năm sắp tới.43
Việc dân số già hóa nhanh sẽ làm gia tăng số
lượng bệnh nhân mắc phải các bệnh lý liên quan
đến tuổi già như tiểu đường và tim mạch.

Tốc độ tăng trưởng kép giai
đoạn 2018E – 2018F

Nguồn: Euromonitor

Tăng trưởng GDP

%

Việt Nam hiện là một trong những nước có
nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khối
ASEAN. Tốc độ tăng trưởng GDP được dự kiến
sẽ duy trì ở mức 6,5% hằng năm cho 5 năm
tới – một trong những mức tăng trưởng cao nhất
trong khu vực khi so sánh với các quốc gia như
Malaysia (4,3%), Thái Lan (3,5%) và Indonesia
(5,5%). Tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
sẽ giúp Việt Nam thu hút nguồn vốn FDI trong
tương lai, tạo điều kiện cho việc chuyển giao
công nghệ và kiến thức cần thiết.

Dữ liệu 3: So sánh GDP thực tế của các nước trong khu
vực 2013 – 2023
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Tăng trưởng ngành dược

Xu hướng của bệnh không truyền nhiễm
Việc điều trị những bệnh lý không lây nhiễm đang
chiếm tỷ trọng lớn trong ngành y tế Việt Nam. Vì vậy,
cần phải có những biện pháp cải tiến phương pháp
chăm sóc y tế để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh,
cùng lúc đối mặt với sự hạn chế tài chính y tế.

Theo thống kê mới nhất của Cục
Quản lý Dược Việt Nam (DAV), tính
đến tháng 8 năm 2019 Việt Nam có
khoảng 184 nhà sản xuất dược phẩm
đang hoạt động trên thị trường (tính
cả công ty nội địa và nước ngoài).
Trong đó, có 225 cơ sở sản xuất đạt
tiêu chuẩn GMP-WHO. Hầu hết các
công ty này đều sản xuất dược
generic để phục vụ nhu cầu nội địa.
Đến 90% thành phần hoạt chất dược
phẩm (API) của các sản phẩm này
đều được nhập khẩu, chủ yếu từ
Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong năm 2017, các bệnh không lây nhiễm chiếm
80% chỉ số DALYs (phản ánh số năm sinh sống được
điều chỉnh theo mức độ bệnh tật) - thước đo căn bản
đo lường gánh nặng bệnh tật tại một quốc gia. Tỷ lệ
này được dự đoán sẽ tăng lên 87% trong năm 2025.
Bệnh ung thư, các bệnh tim mạch và rối loạn cơ xương
là những bệnh lý chính thuộc nhóm bệnh không lây
nhiễm (các bệnh liên quan đến lối sống). Ung thư
hiện chiếm 2,8 triệu DALYs và dự kiến sẽ tăng thêm
400.000 vào năm 2025. Các bệnh tim mạch, đặc biệt
là đột quỵ, chiếm phần lớn gánh nặng y tế của Việt
Nam (8%). Ở Đông Nam Á, Việt Nam có tỷ lệ tử vong
do đột quỵ cao nhất với 158,9 ca trên 100.000 người
dân. Việc Việt Nam tập trung mở rộng và phát triển
các phương pháp điều trị (tương tự như ở các quốc gia
tương đồng trong khu vực) có thể làm giảm tỷ lệ tử
vong do bệnh không lây nhiễm.

Trong tương lai, các điều kiện kinh tế
vĩ mô và việc gia tăng chi tiêu khả
dụng sẽ đóng góp vào việc duy trì
mức tăng trưởng hàng năm cao đến
năm 2040. Nếu thị trường Việt Nam
có thể duy trì tốc độ tăng trưởng này,
tổng giá trị ngành dược có thể đạt từ
34,1 tỷ USD trở lên vào năm 2040.
Giá trị này, nếu đem so sánh với các
thành tích trên thế giới hiện nay, sẽ
giúp Việt Nam s ẽ trở thành thị trường
dược phẩm lớn thứ 25 toàn cầu.

Dữ liệu 4: Dự phóng về xu hướng bệnh tật tại Việt Nam
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Cơ hội tiềm năng cho ngành dược phẩm
Dựa vào các yếu tố kinh tế kể trên, Việt Nam cần một lộ trình phát triển cụ thể cho ngành dược nhằm đạt được các
mục tiêu của chính phủ và đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội của nhân dân.
Đạt được các mục tiêu trên đòi hỏi sự hợp tác xuyên suốt giữa nhà hoạt định chính sách và các công ty trong
ngành, hướng tới những phương pháp điều trị hiệu quả và duy trì tăng trưởng cho ngành dược phẩm. Với sự hỗ trợ
từ chính phủ, ngành dược phẩm có thể mở rộng quy mô đầu tư thông qua các thử nghiệm lâm sàng, giáo dục y
khoa và tăng cường các dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân.
Tăng cường năng lực nội địa và thúc đẩy tăng trưởng thông qua nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ ngành công nghiệp dược phẩm phát minh sẽ chủ yếu đổ vào ba lĩnh vực chính:

1 Sử dụng thử nghiệm lâm sàng làm đòn bẩy
nhằm phát triển ngành dược phẩm

Hiện trạng nhân khẩu học Việt Nam đang đặc biệt
phù hợp cho việc thực hiện các thử nghiệm lâm
sàng, điều này đến lượt sẽ làm tăng năng lực sản
xuất trong nước và giúp gia tăng thu hút đầu tư
nước ngoài. Thật vây, các thử nghiệm lâm sàng
mở rộng sẽ khuyến khích việc phát triển kiến thức
khoa học công nghệ hiện đại trong ngành dược
phẩm tại Việt Nam. Những kiến thức này sẽ giúp
tăng cường năng lực y khoa, phát triển nguồn nhân
lực lành nghề và trình độ cao như các chuyên gia
y tế và khoa học đời sống. Ngoài ra, việc khuyến
khích hỗ trợ phát triển các thử nghiệm lâm sàng sẽ
thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài, giúp Việt Nam
đạt được các mục tiêu kinh tế của mình.

2 Thiết lập cơ sở sản xuất nội địa
Thiết lập và mở rộng năng lực sản xuất tại nội địa
là một trong những đích đến cuối cùng của các nhà
đầu tư nước ngoài. Điều này cũng phù hợp với quy
hoạch của chính phủ về tỷ lệ nội địa hóa đạt 80%
giá trị sản xuất của ngành dược phẩm trong năm
2020.
Năm trên mười hai công ty dược phẩm được phỏng
vấn hiện chưa có nhà máy sản xuất tại Việt Nam
đang xem xét việc thiết lập cơ sở tại Việt Nam
trong hai đến bốn năm tới, nếu một vài điều kiện
nhất định như được đề cập trên đây được đáp ứng.
Việc này có thể tạo thêm trung bình từ 5 đến 20
triệu USD vốn đầu tư từ mỗi công ty. Tùy theo quy
mô của các cơ sở sản xuất, mỗi công ty có thể tạo
ra từ 10 đến 100 việc làm, cộng thêm các đóng góp
khác đi kèm cho ngành công nghiệp dược phẩm.44
Trong giai đoạn đầu, hoạt động sản xuất dược
phẩm trong nước chủ yếu sẽ đến từ các hợp đồng
gia công cho các hãng dược quốc tế thông qua các
doanh nghiệp trong nước đạt chuẩn. Điều này sẽ
thúc đẩy công tác chuyển giao công nghệ, thực
hiện nghiên cứu phát triển bài bản và tăng cường
năng suất hoạt động. Các tiêu chuẩn quốc tế và

các thực hành tốt thuốc nhất cũng sẽ được áp
dụng thông qua các hình thức hợp tác, giúp đẩy
nhanh quá trình phát triển của các nhà sản xuất
dược nội địa.

3 Tài trợ kinh phí cho giáo dục y khoa và các
chương trình hỗ trợ bệnh nhân

Các công ty dược phẩm phát minh đã dành những
khoản đầu tư lớn vào giáo dục (cho cả hai đối tượng
chuyên gia & bệnh nhân) và các chương trình hỗ
trợ bệnh nhân trong những năm qua, và các khoản
đầu tư này dự định sẽ được tiếp tục tăng lên trong
tương lai.
Nhằm tăng cường năng lực nguồn nhân lực trong
nước, các công ty đã cung cấp các Chương trình
đào tạo y khoa liên tục (CME) và nhiều hội nghị
giáo dục cho các chuyên gia dược phẩm và y tế.
Các doanh nghiệp đầu ngành đã thực hiện hơn 600
chương trình với tổng giá trị từ 2 đến 15 triệu USD
hằng năm. Quy mô của các chương trình này có
thể dao động trung bình từ 5-10 người tham dự, và
có thể lên đến 600-700 người tham dự. Hầu hết
các công ty đều mong muốn mở rộng hoặc ít nhất
giữ nguyên mức đầu tư vào giáo dục, chiếm tỷ
trọng khoảng 5% - 25% chi phí hoạt động.45 Ngoài
ra, tăng cường năng lực nguồn nhân lực có mối
quan hệ mật thiết với dòng vốn đầu tư nước ngoài,
do việc tăng cường năng lực trong nước sẽ giúp thu
hút nhiều hơn các công ty nước ngoài đặt trụ sở
nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam.
Các chương trình hỗ trợ bệnh nhân chủ yếu tập
trung vào công tác nâng cao nhận thức và tăng
cường khả năng tiếp cận các dược phẩm phát minh
của người dân, thông thường sẽ tổ chức ở một
hoặc một vài bệnh viện. Những hoạt động này đa
phần không mang tính thương mại đối với các công
ty tổ chức, thay vào đó nó giúp mang lại lợi ích cho
bệnh nhân và người dân Việt Nam nói chung. Trung
bình, một chương trình hỗ trợ có thể tiếp cận được
khoảng một nghìn bệnh nhân, tùy thuộc vào số
lượng các bệnh viện tham gia vào chương trình.46

44. Phỏng vấn các bên liên quan.
45. Phỏng vấn các bên liên quan.
46. Phỏng vấn các bên liên quan.
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Ngành dược phẩm phát minh có thể đạt mức tăng trưởng từ 15% - 20% với giá trị gia tăng từ
8,7 - 27,6 tỷ USD trong năm 2040
Dựa trên cuộc phỏng vấn với 13 công ty trong ngành dược phẩm phát minh, ngành này đang được kỳ vọng tăng
trưởng với tốc độ kép từ 10,0% đến 12,0% trong kịch bản môi trường kinh doanh ổn định. Theo đó, giá trị thị
trường dược phẩm phát minh dự kiến sẽ đạt mức từ 6,5 – 9,7 tỷ USD trong năm 2040, tăng từ mức 800 triệu
USD trong năm 2018.
Việc áp dụng khuôn khổ pháp lý hoàn thiện có thể giúp thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển ngành dược
phẩm phát minh. Với nhiều nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng, chúng tôi cho rằng ngành này sẽ có mức tăng
trưởng đột phá kể từ năm 2022 trở đi, khi các công ty bắt đầu thiết lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam và tạo ra
nhiều lợi ích tăng thêm cho nền kinh tế trong nước. Tùy thuộc vào diễn biến của thị trường, ngành công nghiệp
dược phẩm có tiềm năng tăng trưởng ở mức 15% – 20% một năm và đạt được tổng giá trị 15,2 – 34,1 tỷ USD
vào năm 2040, tương ứng với mức tốc độ tăng trưởng gấp ba lần so với mức đạt được trong kịch bản kinh
doanh ổn định.
Biểu đồ 16: Giá trị tăng thêm tiềm năng của ngành dược phẩm phát minh (tỷ USD)

Giá trị tăng thêm tiềm năng 8,7 - 27,6 tỷ USD của
ngành dược phẩm phát minh trong năm 2040
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Ghi chú: Dữ liệu năm 2015-2017 được trích từ IQVIA. Xu hướng hiện tại là cận dưới của tốc độ tăng trưởng trong kịch bản kinh doanh ổn định,
dự kiến ở mức 10% dựa trên phỏng vấn với các bên liên quan. Tốc độ tăng trưởng tiềm năng được ước tính bằng tốc độ tăng trưởng từ 15% đến
20%, dựa trên các cuộc phỏng vấn các bên liên quan, tham chiếu tương ứng vào cận dưới và cận trên của kịch bản. Tăng trưởng tiềm năng được
giả định bắt đầu vào năm 2022.
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Tiềm năng đóng góp kinh tế quốc gia
Tăng cường tính cạnh tranh của ngành công nghiệp dược Việt Nam
Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm dược phẩm & y tế của khu vực. Với mức tăng trưởng nhanh chóng
trong sản xuất dược phẩm nội địa, Việt Nam cũng cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực xuất
khẩu dược phẩm. Các thị trường xuất khẩu lớn sẽ là các quốc gia láng giềng như Cambodia, Lào, Myanmar và các
quốc gia khác trong khối ASEAN.
Đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy sự cạnh tranh trong ngành dược phẩm. Xây dựng năng lực trong
nước sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy tinh kinh doanh khởi nghiệp về dài hạn. Điều này đã được thể hiện qua
các trường hợp nghiên cứu trong báo cáo này. Các công ty khởi nghiệp trong nước đóng vai trò quan trọng trong
việc hình thành nền y tế quốc gia trong tương lai. Một ví dụ tiêu biểu là Genomics Medicine Ireland, một công ty
khởi nghiệp về khoa học đời sống và phân tích dữ liệu của Ireland, đã tạo ra một nền tảng kết nối và hợp tác giữa
những doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực khoa học đời sống, các nhà đầu tư, các nghiên cứu sinh trong ngành
phân tích biến đổi gene nhằm phát minh ra các phương thức phòng ngừa và chữa trị mới.47
Với nỗ lực chung giữa chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, ngành dược phẩm phát minh sẽ đóng
góp thêm từ 6,1 - 19,6 tỷ USD vào GDP vào năm 2040, so với kịch bản kinh doanh ổn định
Trong kịch bản kinh doanh ổn định, tổng giá trị gia tăng mà ngành dược phẩm phát minh đóng góp trực tiếp vào
nền kinh tế là từ 1,4 - 2,1 tỷ USD vào năm 2040, tăng lên đáng kể từ con số 200 triệu USD trong năm 2018.
Với những ưu đãi và khuyến khích đúng đắn, ngành dược phẩm phát minh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữ, đồng
nghĩa với việc đóng góp kinh tế (GDP) của ngành sẽ nhiều hơn. Chúng tôi ước tính rằng tổng giá trị gia tăng trực
tiếp từ ngành công nghiệp dược phẩm phát minh có thể tăng trưởng với tốc độ kép từ 15%-20% trong giai đoạn từ
năm 2022 đến 2040 và đóng góp từ 3,3 USD - 7,4 tỷ USD vào năm 2040.

Biểu đồ 17: Giá trị đóng góp trực tiếp vào GDP tăng thêm tiềm năng từ ngành dược phẩm phát minh (tỷ USD)
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dược phẩm phát minh (1,9 - 6 tỷ USD) trong năm 2040
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Ghi chú: Tương tự như dự phóng giá trị thị trường, xu hướng của tỷ lệ đóng góp vào GDP tại giới hạn dưới của tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh
kinh doanh thông thường, được dự kiến ở mức 10% dựa trên phỏng vấn với các bên liên quan. Tăng trưởng tiềm năng trong tương lai được dự kiến
dựa trên tốc độ tăng trưởng 15% và 20% căn cứ vào các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan và điểm chuẩn cho giới hạn dưới và trên tương
ứng. Tăng trưởng tiềm năng được giả định bắt đầu từ năm 2022.

47. Silicon Republic (2016), ‘150 new jobs as Genomics Medicine Ireland raises $40m in Series A round’, accessed 9 October 2019,
available at: https://www.siliconrepublic.com/jobs/genomics-medicine-ireland-jobs.
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Hơn thế nữa, các giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng và nhà cung ứng sẽ gián tiếp đóng góp thêm từ 3,8
- 8,6 tỷ USD vào GDP vào năm 2040. Chi tiêu trực tiếp và gián tiếp của người lao động tại các công ty dược phẩm
cũng sẽ đóng góp 3,7 – 8.3 tỷ USD cho GDP. Tổng thể, chúng tôi ước tính tổng đóng góp vào GDP của ngành
công nghiệp dược phẩm phát minh có thể lên tới 10,8 - 24,3 tỷ USD vào năm 2040.
Dữ liệu 5: Tỷ lệ trong tổng giá trị đóng góp gia tăng tiềm năng vào GDP của ngành dược phẩm phát minh (tỷ USD)
Giá trị đóng góp gia tăng tiềm năng vào GDP từ 6,1 – 19,6 tỷ USD trong năm 2040
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Ghi chú: Tỷ lệ đóng góp GDP được tính toán dựa trên dự phóng giá trị thị trường và hệ số nhân kinh tế có được từ OECD.

Nhìn chung, với nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, ngành công nghiệp dược phẩm phát minh có thể
đóng góp thêm từ 6,1 đến 19,6 tỷ USD vào GDP trong năm 2040 so với giá trị tại kịch bản kinh doanh ổn định.
Con số này đã bao gồm phần giá trị tăng thêm trực tiếp 1,9 - 6,0 tỷ USD và gián tiếp 4,3 - 13,6 tỷ USD thông qua
các giao dịch thương mại trong nước của các công ty dược phẩm.
Quy mô mở rộng của thị trường dược phẩm phát minh cũng sẽ góp phần tăng thu thuế cho quốc gia, đặc biệt
nguồn thuế đến từ các công ty có kế hoạch chuyển đổi hình thức hoat động từ văn phòng đại diện thành pháp
nhân chính thức tại Việt Nam.
Trong kịch bản kinh doanh ổn định, xuất khẩu dược phẩm sẽ tăng trưởng ở mức 6,1% và nâng giá trị xuất khẩu lên
430 triệu USD vào năm 2040. Trong trường hợp có các hoạt động mở rộng liện tục, đi kèm với việc thành lập các
cơ sở sản xuất dược nội địa, Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành quốc gia xuất khẩu dược phẩm trong
tương lai. Báo cáo này ước tính xuất khẩu dược phẩm sẽ đạt từ 920 triệu USD đến 2,2 tỷ USD vào năm 2040, với
tốc độ tăng trưởng kép tương ứng là 10% - 15%, bắt đầu từ năm 2022 trở đi. Điều này đồng nghĩa với việc tổng giá
trị xuất khẩu dược phẩm tăng thêm là từ 640 triệu USD đến 1,7 tỷ USD.
Biểu đồ 18: Giá trị xuất khẩu tăng thêm tiềm năng của tổng ngành dược phẩm (tỷ USD)
Giá trị xuất khẩu tăng thêm tiềm năng từ 640 triệu đến 1,69
tỷ USD của tổng ngành dược phẩm trong năm 2040
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Ghi chú: Do dữ liệu bị giới hạn, chúng tôi phân tích tổng giá trị xuất khẩu của toàn bộ ngành dược thay vì chỉ riêng cho ngành dược phẩm phát
minh. Xu hướng hiện tại đang áp dụng mức tăng trưởng trong bối kinh doanh ổn định, với dự báo tăng trưởng 6,1% của xuất khẩu trong giai đoạn
2013-2023 theo dữ liệu BMI. Tăng trưởng tiềm năng trong tương lai được dự báo dựa trên tốc độ tăng trưởng từ 10% (cận dưới) đến 15% (cận
trên) khi so sánh với các quốc gia khác, bao gồm Singapore, Hàn Quốc. Tăng trưởng tiềm năng được giả định bắt đầu từ năm 2022.
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Số lượng việc làm trong ngành dược phẩm phát minh có thể tăng từ 5% đến 10%, kéo theo tốc độ
năng suất lao động tăng từ 9% đến 13%
Trong bối cảnh kinh doanh hiện tại, số lượng việc làm của ngành dược phẩm phát minh được dự đoán sẽ tăng
trưởng ở mức 2,8%, và đạt 13.500 việc làm vào năm 2040. Với những nỗ lực phối hợp để tạo điều kiện cho sự phát
triển của ngành, số lượng việc làm có thể tăng trưởng ở mức 5% - 10% từ năm 2022 trở đi và đạt 20.000 - 48.500
việc làm vào năm 2040. Trực tiếp tạo thêm 6.500 - 35.000 việc làm so với bối cảnh kinh doanh thông thường.
Ngoài ra, 136.200 - 329.500 việc làm được tạo ra gián tiếp bởi các hoạt động kinh tế khác trong ngành, tổng cộng
ngành sẽ tạo ra thêm 156.200 - 378.000 việc làm vào năm 2040.
Tóm lại, với những nỗ lực kết hợp giữa nhà nước và thị trường, ngành dược phẩm phát minh có thể tạo ra thêm từ
50.800 đến 272.600 việc làm đòi hỏi kiến thức và chuyên môn cao trong năm 2040, so với kịch bản trong bối cảnh
kinh doanh thông thường, bao gồm từ 6.500 đến 35.000 việc làm trực tiếp và từ 44.300 đến 266.100 việc làm gián
tiếp.
Biểu đồ 19: Số lượng việc làm tăng thêm tiềm năng được tạo ra trực tiếp từ ngành dược phẩm phát
minh (nghìn việc làm)
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Số lượng việc tăng thêm tiềm năng (6.500 -35.000) được tạo ra
trực tiếp từ ngành dược phẩm phát minh vào năm 2040
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Ghi chú: Số lượng việc làm năm 2015-2018 được ước tính dựa vào số liệu từ IFPMA và IQVIA. Xu hướng hiện tại thể hiện mức tăng trưởng
việc làm 2.8% trong bối cảnh kinh doanh ổn định dựa trên dữ liệu lịch sử. Tăng trưởng việc làm tiềm năng được ước tính là từ 5% (cận dưới)
đến 10% (cận trên), dựa theo các cuộc phỏng vấn của các bên liên quan. Tăng trưởng tiềm năng được giả định bắt đầu từ năm 2022.

Dữ liệu 6: Tổng số việc làm tăng thêm được tạo ra bởi ngành công nghiệp dược phẩm phát minh - tiềm
năng trong tương lai
Tạo ra thêm 50,800 – 272,600 việc làm vào năm 2040
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Ghi chú: Tổng số việc làm được tính dựa trên số công việc trực tiếp được tạo ra và hệ số nhân lao động.
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Trong điều kiện kinh doanh ổn định, năng suất lao động được dự đoán sẽ đạt 104.500 - 155.300 USD với tốc độ
tăng trưởng kép từ 7,0% đến 8,9% vào năm 2040. Hiện nay, ngành dược phẩm phát minh có năng suất lao động
tương đối cao so với các ngành khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có khả năng đi sau các nước được đánh
giá khác vào năm 2040, do khoảng thời gian ngắn hơn để tăng trưởng và việc những công ty dược phẩm nội địa
đang tham gia vào các hoạt động mang lại giá trị gia tăng tương đối thấp.
Biểu đồ 20: So sánh năng suất lao động (nghìn USD/lao động) của ngành dược phẩm phát minh trong kịch bản kinh
doanh ổn định
(A) Năng suất lao động của ngành dược phẩm phát minh cao
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Note: Trong dữ liệu (A), năng suất của ngành dược phẩm phát minh là dữ liệu năm 2018 trong khi những ngành khác được dùng dữ liệu năm
2017. Trong dữ liệu (B), năng suất ngành dược phẩm Việt Nam được ước tính dựa trên các tính toán cho cận trên và cận dưới trong năm 2040. Dữ
liệu của Singapore, Ireland và Hàn Quốc lần lượt tại các năm 2018, 2014 và 2017.

Với các chính sách và ưu đãi phù hợp, năng suất lao động trong ngành dược phẩm phát minh được ước tính sẽ đạt
152.000 - 368.000 USD/lao động vào năm 2040. Tốc độ tăng trưởng kép tăng từ 8,8% lên 13,3% vào năm 2040,
nâng thêm 7% so với mức tăng trưởng ở kịch bản kinh doanh ổn định.

Biểu đồ 21: Mức tăng năng suất lao động tiềm năng của ngành dược phẩm phát minh (nghìn USD)
Phần năng suất lao động tăng thêm trị giá 48.000 USD - 264.000 USD/
lao động của ngành dược phẩm phát minh vào năm 2040
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Ghi chú: Năng suất được tính dựa trên sự gia tăng của tổng giá trị trực tiếp chia cho số lượng lao động. Tăng trưởng tiềm năng được giả định
bắt đầu từ năm 2022.
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Ngành dược phẩm phát minh giúp hiện thực hóa tiềm năng toàn diện của Việt Nam
Ngành công nghiệp dược phẩm phát minh ở Việt Nam có thể đạt được nhiều thành quả bằng cách hài hoài khuôn
khổ chính sách với các ưu đãi phù hợp từ chính phủ, cũng như kết hợp năng lực nội tại của ngành với các khoản đầu
tư từ khối tư nhân.
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ngành dược phẩm phát minh có tiềm năng đóng góp trực tiếp 7,4 tỷ USD cho
GDP quốc gia vào năm 2040. Tuy nhiên, mức độ đóng góp này của Việt Nam thấp hơn một chút với ba quốc gia
được dùng để so sánh, trong khoảng thời gian ít hơn 15 năm.
Dữ liệu 7: Tốc độ tăng trưởng của ngành dược phẩm phát minh Việt Nam
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Ghi chú: Ngành dược phẩm phát minh bắt đầu bùng nổ vào thập niên 1970s (Ireland), 1980s (Hàn Quốc) và 2000 (Singapore). Quy mô ngành
dược phẩm phát minh của Singapore và Hàn Quốc được ước tính lần lượt vào khoảng 59% và 41% tổng giá trị thị trường ngành dược phẩm
tại các quốc gia này; thị phần ngành dược phẩm phát minh của Ireland được ước tính dựa trên con số trung bình 72% của các nền dươc phẩm
phát triển, theo báo cáo “Chuỗi giá trị kinh tế của ngành dược phẩm” do WifOR công bố. Quy mô thị trường tiềm năng của Việt Nam được
tính toán theo các mức tăng trưởng cao nhất của giá trị đóng góp trực tiếp và số lượng việc làm, lần lượt 20% và 10%.
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Lợi ích tiềm năng cho bệnh nhân
Ngành dược phẩm phát minh tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và có rất nhiều tiềm năng tăng
trưởng. Với những bước tiến của ngành dược phẩm, chính phủ sẽ tiến gần hơn đến các mục tiêu nhằm cung
cấp một hệ thống chăm sóc sức khỏe bền vững cho người dân. Bằng cách tăng đầu tư vào ngành dược phẩm
phát minh, người dân sẽ dễ dàng tiếp cận với sản phẩm thuốc chất lượng, tăng nhận thức về các loại bệnh
lý và công tác phòng ngừa sẽ được nâng cao. Điều này giúp tăng mức độ hài lòng và cải thiện sức khỏe của
bệnh nhân.
Tuy mới dựa trên các điều kiện y tế hiện tại ở Việt Nam mà chưa xem xét đến các yếu tố bên ngoài, những lợi
ích được dự báo trong phần này đang bao gồm một triển vọng khỏe mạnh hơn cho lực lượng lao động Việt
Nam. Do đó, những đánh giá này vẫn chỉ đang phản ánh một ước tính khiêm tốn.
Cải thiện tình trạng sức khỏe thông qua tăng cường khả năng tiếp cận dược phẩm phát minh
Các loại dược phẩm phát minh đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng y tế, đặc biệt là trong
thời đại tiến bộ công nghệ nhanh chóng và năng lực nghiên cứu nâng cao. Dược phẩm phát minh được cho là
hiệu quả hơn trong việc cải thiện kết quả y tế, bệnh nhân có xu hướng hoàn thành điều trị do giảm chi tiêu, và
trên hết, nó cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn.

1 Dược phẩm phát minh hiệu quả hơn trong
việc cải thiện sức khỏe

Lợi ích của những phát minh tăng cường đối với
các loại dược phẩm hiện có là rất quan trọng để
làm tăng chất lượng chăm sóc y tế. Phát minh tăng
cường đề cập đến các phát minh được thực hiện
liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của thuốc,
bằng cách cung cấp các công thức mới để cải thiện
kết quả sức khỏe của bệnh nhân. Mặc dù sự phát
triển của các loại thuốc này có vẻ ít quan trọng,
nhưng hiệu quả tích lũy của nhiều phát minh có thể
tạo ra ảnh hưởng về mặt kinh tế lớn hơn cả một đột
phá về công nghệ,48 vì điều này sẽ làm tăng sự hiện
diện của các loại thuốc với tính hữu dụng và hiệu
quả cao hơn trên thị trường.
Sự ra đời của các loại thuốc cải tiến tốt hơn, cùng
sự tiến bộ của công nghệ y tế và tăng cường kỹ
thuật phát hiện đã cải thiện kết quả sức khỏe cho
nhiều cồng động xã hội. Một nghiên cứu được thực
hiện vào năm 2001 đã tiết lộ rằng các loại thuốc
mới hơn có hiệu quả hơn các loại thuốc cũ trong
việc cải thiện kết quả sức khỏe của bệnh nhân.49
Kết quả từ nghiên cứu chỉ ra rằng những bệnh nhân
sử dụng các loại thuốc mới hơn ít có khả năng tử
vong vào cuối nghiên cứu, điều này cho thấy sự
phát triển của các loại thuốc mới có khả năng cải
thiện kết quả sức khỏe đáng kể như thế nào.

2 Bệnh nhân sẽ dễ dàng tiếp nhận liệu trình

chữa trị toàn diện vì dược phẩm phát minh
sẽ làm giảm các chi phí ngoài Bảo hiểm Y tế

Từ những bước tiến trong ngành dược phẩm, các
sản phẩm dược sẽ được sản xuất với giá cả hợp lý
và phù hợp hơn với bệnh nhân. Theo một nghiên
cứu gần đây, có mối tương quan thuận giữa tuổi
của thuốc với số lần nằm viện do một bệnh lý liên
quan gây ra. Kết quả trên đã chỉ ra rằng những
bệnh nhân sử dụng dược phẩm mới hơn sẽ có thời
gian lưu trú lại bệnh viện ngắn hơn đáng kể so với
những bệnh nhân sử dụng dược phẩm cũ 50. Điều
này cho thấy việc sử dụng các loại dược phẩm phát
minh tăng cường sẽ có hiệu quả về lâu dài. Nguyên
nhân là do việc sử dụng dược phẩm phát minh tăng
cường sẽ giúp giảm số ngày nằm viện của bệnh
nhân, và khi chi phí của dược phẩm phát minh tăng
cường thấp hơn chi phí một đêm nội trú tại bệnh
viện, thì tổng chi tiêu y tế của bệnh nhân sẽ được
giảm xuống. Hơn nữa, bằng việc sử dụng các loại
dược phẩm phát minh tăng cường, các khoản chi
tiêu y tế khác ngoài thuốc sẽ giảm, và điều này sẽ
làm cho tổng chi phí ngoài Bảo hiểm Y tế giảm đi
đáng kể. 51

48. International Policy Network (2005), ‘Pharmacoevolution: the advantages of incremental innovation’, World Health Organization.
49. Lichtenberg, F.R. (2001), ‘Are the benefits of newer drugs worth their cost? Evidence from the 1996 MEPS’, Journal of Health Affairs 20(5), pp 241-51.
50. Ibid.
51. International Policy Network (2005), ‘Pharmacoevolution: the advantages of incremental innovation’, World Health Organization.
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Dược phẩm phát minh tăng cường
không chỉ làm giảm chi phí ngoài Bảo
hiểm Y tế của bệnh nhân mà còn
giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho
toàn bộ nền kinh tế. Một số tài liệu
nghiên cứu học thuật hỗ trợ cho báo
cáo này đã chỉ ra việc sử dụng dược
phẩm phát minh sẽ nâng cao năng
suất lao động. Một nghiên cứu được
thực hiện ở Ireland vào năm 2015 đã
cho thấy 910.000 - 810.000 ngày làm
việc đã bị mất đi do bệnh tật và chấn
thương; điều này được ước tính sẽ
tiêu tốn 1,6 tỷ USD hàng năm.52 Chi
phí này của nền kinh tế có thể được
giảm đáng kể nếu việc tiếp cận với
các loại dược phẩm phát minh được
hiệu quả hơn.

3 Đa dạng hóa các loại dược

phẩm phát minh; cung cấp
nhiều giải pháp chữa trị hơn
cho bệnh nhân

Thêm vào đó, khi có nhiều loại dược
phẩm phát minh được phát triển, bất
kể sự cải tiến là nhiều hay ít, chắc
chắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn trên
thị trường. Dẫn đến việc nhiều loại
dược phẩm đa dạng hơn sẽ sẵn sàng
đáp ứng cho cùng một loại bệnh lý.
Điều này đảm bảo rằng trong trường
hợp điều trị ban đầu không đạt được
hiệu quả, các phương án thứ hai và
thứ ba sẽ luôn sẵn có cho bệnh nhân
lựa chọn. Điều này đặc biệt quan
trọng trong các trường hợp tỷ lệ tổng
cung ứng dược phẩm có thể xuống
thấp hơn 50% , chẳng hạn như đối
với các bệnh lý liên quan đến hệ thần
kinh trung ương 53.

52. Irish Business and Employers Confederation
(2011), ‘Employee absteneeism: a guide to
managing absence’, IBEC Ireland.
53. International Policy Network (2005),
‘Pharmacoevolution: the advantages of
incremental innovation’, World Health
Organization.
54. Bonaccorso et al (2003), ‘What Information do
Patients Need about Medicines?’, BM Journal
327.
55. Allan, G. et al (2007), ‘Physician Awareness of
Drug Cost: A systematic Review’, PLOS
Medicine 4(9).
56. HealthPlus (2018), ‘Breast Cancer Screening
in Singapore: All about Mammograms’,
accessed 9 October 2019, available at: https://
www.mountelizabeth.com.sg/healthplus/article/
breast-cancer-screening-mammogram.

Thiết lập chương trình phòng ngừa y tế hiệu quả
thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và giáo
dục cộng đồng
Sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực y tế thường đi kèm với
số lượng kiến thức mới được công bố thường xuyên hơn và các
loại dược phẩm phát minh được phát triển liên tục. Việc dễ dàng
tiếp cận những thông tin mới nhất về các dịch vụ y tế như chi phí
điều trị, tính sẵn có của dược phẩm sẽ cho phép bệnh nhân cân
nhắc các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định phù hợp với thể
trạng sức khỏe của họ. Các bên liên quan chính như chính phủ,
các công ty dược phẩm và các chuyên gia y tế đều cho rằng nâng
cao nhận thức y tế của người dân là cần thiết, vì thế luôn phải
đảm bảo rằng các thông tin y khoa lâm sàng luôn hiện hữu để
phục vụ người dân. Ngoài việc cung cấp thông tin đầy đủ, thông
tin cũng cần được trình bày dễ hiểu để người dân nắm bắt được
các lợi ích mong đợi, kết quả tiềm tàng, rủi ro và tác dụng phụ của
các phương pháp điều trị khác nhau.
Các công ty dược phẩm phát minh cũng có thể đóng một phần
trong các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức của người
dân. Do tính chất của ngành, các loại dược phẩm và phương
pháp điều trị y tế không ngừng được phát triển.54 Các công ty
dược phẩm phát minh chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm ra
thị trường sẽ có kiến thức cập nhật về các loại dược phẩm và các
phát triển y tế mới nhất. Do đó, sự đóng góp của các công ty này
trong các chương trình giáo dục rất có ý nghĩa thông qua việc giúp
giảm bớt sai lệch thông tin mà bệnh nhân và các chuyên gia y tế
phải đối mặt.
Các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cho bệnh nhân
không chỉ nên được phổ biến cho người bệnh mà còn cả cho các
chuyên gia y tế, những người sẽ đóng vai trò truyền tải các kiến
thức này cho người bệnh. Một nghiên cứu được thực hiện vào
năm 2007 chỉ ra rằng, các bác sĩ thực chất ít nắm rõ về giá thành
dược phẩm.55 Việc thiếu khả năng phân biệt dược phẩm có giá đắt
đỏ hay hợp lý sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình kê đơn điều
trị cho bệnh nhân. Với các chương trình hỗ trợ phù hợp dành cho
bệnh nhân và các chuyên gia y tế, bệnh nhân sẽ có thể đưa ra lựa
chọn phù hợp hơn về phương pháp điều trị cho bản thân. Một giải
pháp dài hạn cho hệ thống tài chính y tế bền vững là chú trọng
đến các phương pháp phòng ngừa y tế hơn là điều trị bệnh lý. Tuy
nhiên, phòng ngừa y tế hiệu quả chỉ có thể đạt được thông qua
quá trình nâng cao nhận thức và giáo dục bệnh nhân, một trong
những vai trò chính của ngành dược phẩm phát minh.
Ngoài việc tăng cường kiến thức cho bệnh nhân và các chuyên
gia y tế, việc giáo dục y tế cộng đồng cũng rất quan trọng. Các
chương trình phổ cấp kiến thức bảo vệ sức khỏe thường nhấn
mạnh vào phòng chống dịch bệnh và tăng nhận thức cộng đồng.
Thông qua các chương trình này, công chúng sẽ hiểu rõ hơn về
các bệnh lý khác nhau và các can thiệp sức khỏe liên quan đến
phòng ngừa bệnh lý. Trong một số trường hợp, phát hiện và điều
trị sớm có thể cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe. Ví dụ như,
chụp nhũ ảnh là một công cụ sàng lọc thường được sử dụng để
phát hiện các khối u nhỏ của ung thư vú giai đoạn đầu; và nếu
được phát hiện và điều trị, bệnh nhân có thể vẫn khỏe mạnh và
không mắc bệnh sau 5 năm với xác suất lên đến 90%.56 Phổ cập
kiến thức y tế cộng đồng sẽ trở nên đặc biệt quan trọng trong việc
giảm thiểu rủi ro sức khỏe mà mỗi người dân phải đối mặt và cực
kỳ hữu ích trong việc phòng ngừa bệnh cũng như giúp tiết kiệm
chi phí chăm sóc y tế.
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Đề xuất cho các nhà
hoạch định chính sách
L

à một nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam
có cơ hội xây dựng một ngành dược phẩm
nội địa bền vững thông qua các hỗ trợ từ các tập
đoàn dược phẩm đa quốc gia. Cụ thể hơn, bằng
những sự hỗ trợ này, Việt Nam sẽ có thể cung
cấp cho người dân những dược phẩm chất lượng
cao với giá cả hợp lý. Ngoài ra, những lợi ích đi
kèm khác còn bao gồm việc tạo ra nhu cầu lao
động, cải thiện năng suất, tăng vốn đầu tư nước
ngoài và gia tăng tổng sản lượng dược phẩm sản
xuất trong nước.
Việt Nam hiện đang có lợi thế với dân số có trình
độ, làm việc chăm chỉ và độ tuổi phù hợp với nhu
cầu lao động. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ
và Trung Quốc, cũng như việc chi phí sản xuất ở
Trung Quốc tăng lên đáng kể, tạo ra tiềm năng
phát triển vượt bậc cho ngành sản xuất của Việt
Nam. Từ đó cho thấy, Việt Nam có thể tận dụng
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cơ hội trong ngắn hạn (xuất phát từ căng thẳng
chính trị) để tạo nên những bước nhảy vượt bậc
trong phát triển kinh tế. Phân tích các trường hợp
nghiên cứu cũng cho thấy điều này có thể đạt được
trong khoảng thời gian ngắn khi có các chính sách
phù hợp.
Những nền kinh tế đã chuyển đổi thành công nền
công nghiệp từ hoạt động sản xuất cơ bản sang
nền công nghiệp cải tiến và đổi mới đều mang một
số điểm chung. Một điểm quan trọng trong số đó
là vai trò then chốt của chính phủ trong công tác
điều phối hoạt động toàn ngành.
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Hợp tác

FDI

Tăng cường hợp tác giữa chính phủ
và ngành dược phẩm trong việc cải
thiện tài chính y tế, hợp tác với cơ
quan giáo dục trong việc nâng cao
năng lực nghiên cứu & phát triển

Một ban chuyên trách của chính
phủ, như Tổ công tác 6116, sẽ
tập trung kêu gọi vốn FDI và
khuyến khích các lợi ích vô hình,
chẳng hạn như việc phát triển
năng lực nguồn nhân lực y tế

Ví dụ: Chương trình áp dụng thực
tiễn và Thử nghiệm Lâm sàng tại
Singapore

Ví dụ: Cơ quan Phát triển Công
nghiệp Ireland

Phát triển năng
lực nguồn nhân
lực
Tăng cường và cập
nhật các chương trình
giáo dục và đào tạo
chuyên sâu nhằm
phát triển năng lực
nguồn nhân lực cho
hoạt động nghiên cứu
phát minh và các dự
án FDI

Đổi mới sáng
tạo

Vai trò chuyên
trách của một
cơ quan thuộc
chính phủ

Ví dụ: Viện Nghiên
cứu & Đào tạo Y sinh
Quốc gia Ireland

Chế độ ưu đãi
Bao gồm quỹ tài chính, tổ chức tài trợ và chế
độ thuế quan để thu hút đầu tư FDI và hoạt
động cải tiến phát minh trong ngành dược
phẩm
Ví dụ: Quỹ Phát triển Dược phẩm Hàn Quốc,
Ủy ban Nghiên cứu Y tế (Cơ quan Tài trợ
thuộc Bộ Y tế Ireland)

Cải tiến là yếu tố
quan trọng để thúc
đẩy năng suất và
các giải pháp số hóa
để khai phá những
kỳ vọng trong ngành
y tế
Ví dụ: Quỹ Khoa
học Ireland, Doanh
nghiệp Quốc gia Thử
nghiệm Lâm sàng
của Hàn Quốc

Quản lý an toàn và chất
lượng
Thiết lập khuôn khổ pháp lý và
cơ chế quản lý nhằm đảm bảo
chất lượng và tạo niềm tin thị
trường
Ví dụ: Cơ quan Quản lý Sản
phẩm Y tế Ireland
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Các đề xuất chính sách trọng yếu
Tiếp tục ưu tiên phát triển ngành dược
phẩm ở cấp quốc gia
Mặc dù Việt Nam đã có những mục tiêu cụ thể trong
Chiến lược Quốc gia, với những lợi ích kinh tế xã hội
tích cực từ việc phát triển ngành công nghiệp dược,
chính phủ nên đề ra các bước triển khai chi tiết đồng
thời trao quyền và nghĩa vụ cho từng tổ chức ban ngành.
Một lộ trình hành động cụ thể, nêu rõ nghĩa vụ của từng
bộ và tổ chức chính phủ (cấp trung ương, vùng và địa
phương) sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi
cho các doanh nghiệp trong ngành và hạn chế các trở
ngại tiềm tàng đối với công tác đầu tư và mở rộng kinh
doanh. Điều này sẽ giúp chính phủ đạt được những mục
tiêu chiến lược thông qua quá trình đưa Việt Nam trở
thành điểm đến đầu tư hấp dẫn và tạo ra cơ hội tăng
trưởng trong ngành.
Chính phủ Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm từ
các quốc gia đã áp dụng những chính sách phát triển
thành công cho ngành dược phẩm trong lộ trình tăng
trưởng kinh tế. Chẳng hạn, Hoạch định Khoa học Y sinh
năm 2000 của Singapore đã lựa chọn ngành dược phẩm
là ngành mũi nhọn của kinh tế quốc gia và miêu tả chi
tiết nghĩa vụ của từng ban ngành chính phủ trong việc
hỗ trợ ngành dược phát triển. Tương tự, vào năm 2012,
Hàn Quốc đề ra Lộ trình Pharma Korea 2020 nhằm định
hướng tầm nhìn cho ngành dược phẩm trong nước và
miêu tả vai trò của chính phủ trong việc hiện thực hóa
tầm nhìn này. Ireland cũng khởi xướng chiến lược hành
động về nghiên cứu y tế cho chính phủ vào năm 2009
nhằm tạo ra một hệ thống nghiên cứu y tế bền vững.
Các chính sách trên đã đưa ra kế hoạch hành động tổng
thể nhằm phát triển ngành dược phẩm, và cụ thể hóa
các công việc của các tổ chức chính phủ trong công
tác thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện năng lực của
ngành dược phẩm trong nước.
Chính phủ Việt Nam cũng nên mở cửa thị trường, cho
phép cạnh tranh để khuyến khích doanh nghiệp hoạt
động hiệu quả, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và
cho chính doanh nghiệp trong dài hạn. Thị trường cạnh
tranh sẽ làm giảm giá thành sản phẩm, giúp tăng cường
khả năng tiếp cận dược phẩm của người dân. Ngoài ra,
tính cạnh tranh sẽ khuyến khích sáng tạo đổi mới trong
doanh nghiệp, đi cùng với nâng cao chất lượng đầu ra
của sản phẩm. Điều này sẽ đảm bảo sự tăng trưởng
bền vững cho ngành dược phẩm Việt Nam trong dài
hạn, hướng đến khả năng tham gia cạnh tranh với các
đối thủ toàn cầu trong tương lai.

Thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn diện
và thành lập các bộ phận hỗ trợ chuyên
ngành
Việt Nam cần một khuôn khổ pháp lý minh bạch, có khả
năng tiên liệu và nhất quán về ngành dược. Khuôn khổ
pháp lý này cần định rõ vai trò và trách nhiệm của các
bên trong ngành bao gồm cơ quan chính phủ, doanh
nghiệp tư nhân và các tổ chức nghiên cứu. Các cấu
phần quan trọng của khuôn khổ này bao gồm:

1 Thiết lập thể chế và lực lượng chuyên trách để

phát triển ngành dược. Gia tăng quyền hạn cho
lực lượng hiện tại để đáp ứng cho sự phát triển
của ngành

Nhận thấy nhu cầu này, Việt Nam đã thành lập lưc
lượng chuyên trách để phát triển ngành dược phẩm. Tuy
nhiên, lực lượng này đang thiếu thẩm quyền cần thiết
để phối hợp và ủy thác trách nhiệm giữa các cơ quan
chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát
triển của ngành. Để trao quyền cho bộ phận chuyên
trách, chính phủ có thể xem xét việc cho phép bộ phận
này báo cáo trực tiếp cho Phó thủ tướng phụ trách Y tế
về tình hình tiến độ (bao gồm cả các rào cản liên ngành
nhằm thúc đẩy tăng trưởng).

2 Quy định pháp luật nhất quán và có khả năng
tiên liệu

Việt Nam cần có khuôn khổ pháp lý và quy định pháp
luật có thể tiên liệu được nhằm tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp đưa ra các quyết định quan trọng trong
quá trình hiện thực hóa tiềm năng phát triển của quốc
gia. Khuôn khổ pháp lý nhất quán và dễ tiên liệu cũng
sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là
các công ty nước ngoài, đầu tư dài hạn vào Việt Nam
mà không phải bận tâm nhiều đến những tác động của
việc thay đổi chính sách.

3 Tập trung vào việc phát triển chất lượng ổn

định cho dược phẩm hơn là sản lượng thành
phẩm

Chính phủ đã nỗ lực phối hợp trong công tác đảm bảo
việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu cho
tất cả loại dược phẩm ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, công
tác này vẫn chưa được thực hiện hiệu quả tại một số
địa phương nơi bệnh viện và nhân viên y tế không đủ
khả năng tiếp cận sử dụng các loại dược phẩm phát
minh cho công tác điều trị. Chính phủ nên xem xét tinh
gọn hóa quy trình đăng ký mua dược phẩm ở cấp quốc
gia, khu vực và địa phương, để đảm bảo số lượng dược
phẩm phát minh có thể đáp ứng thỏa đáng các nhu cầu
y tế hiện hữu. Một ví dụ về hoạt động kiểm soát chất
lượng y tế là Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế (HPRA)
Ireland – chịu trách nhiệm đề ra quy định về quản lý an
toàn, chất lượng và hiệu quả của toàn bộ ngành y tế.

57. Stakeholder interview
58. OCED (2018), ‘OECD Investment Policy Reviews: Viet Nam 2018’, OECD, pp 309-335.
59. Ezell, S., Cory, N. (2019), ‘The Way Forward for Intellectual Property Internationally’, Information Technology & Innovation Foundation, accessed 3 October
2019, available at: https://itif.org/publications/2019/04/25/way-forward-intellectual-property-internationally; see also OECD (2008), ‘Technology Transfer
and the Economic Implications of the Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries’, OECD Trade Policy Working Paper No. 62.
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4 Tăng cường tính hiệu quả của các thủ tục
hành chính

Cục Quản lý Dược phẩm Việt Nam đã cải thiện đáng
kể các thụ tục phê duyệt hồ sơ bằng việc thành lập
trung tâm chuyên biệt để xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, tính
hiệu quả nên được thực hiện thông qua việc tinh
giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến quy
trình phê duyệt và gửi trả hồ sơ đăng ký dược phẩm,
giảm tốt đa thời gian cần thiết để đưa sản phẩm ra thị
trường. Điều này sẽ làm tăng khả năng tiếp cận các
loại dược phẩm mới của bệnh nhân và tăng cường
việc cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, quy định hành
chính cũng cần phải đảm bảo việc phê duyệt kịp thời
cho các hoạt động bao gồm thử nghiệm lâm sàng và
những chương trình hỗ trợ bệnh nhân.57

5 Xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng và chi
tiết hơn về hình thức đối tác công tư

Việt Nam cần một khuôn khổ pháp lý rõ ràng và có
khả năng tiên liệu hơn về mô hình hợp tác công tư
trong ngành dược phẩm. Các quy định về hình thức
đối tác công tư sẽ cung cấp hướng dẫn cho ngành
dược và khuyến khích các công ty hợp tác, đặc biệt
là trong những hoạt động giáo dục cụ thể và vĩ mô.
Để thúc đẩy hình thức hợp tác này, Việt Nam cần xác
lập những quy định chi tiết cho công tác xin quyền sở
hữu các dự án theo hình thức đối tác công tư.
Điều này có nghĩa là quá trình đấu thầu và đàm phán
cần phải đáng tin cậy và đối với các nhà đầu tư tư
nhân, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.58 Như thường
thấy ở các thị trường dược phẩm phát triển nhất, việc
hợp tác đã cho ra đời hàng loạt các viện nghiên cứu
cụ thể cùng với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp
tư nhân và học viện để phục vụ cho công tác nghiên
cứu phát minh, đổi mới sáng tạo dược phẩm.
Nếu những đề xuất trên được thực thi, các công ty sẽ
được khuyến khích hợp tác trong công tác phát triển
giáo dục cụ thể và vĩ mô, trong tương lai sẽ bao gồm
giáo dục y tế thường xuyên và các chương trình hỗ trợ
bệnh nhân, như được nêu trong trang 8 của báo cáo
này.

6 Tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ
Việc tăng cường thực thi bảo vệ sở hữu trí tuệ (IP) là
rất cần thiết trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và
thúc đẩy dược phẩm phát minh. Tại các nước đang
phát triển như Việt Nam, các nghiên cứu định lượng
đã chỉ ra rằng, 1% gia tăng trong việc bảo vệ quyền
sở hữu trí tuệ tương quan với mức tăng từ 1,65% 2,8% của lượng vốn FDI.59 Ngoài ra, tăng cường bảo
vệ sở hữu trí tuệ cũng sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển
của hệ sinh thái khởi nghiệp.
Như đã nêu trong trang 6 của báo cáo này, Việt Nam
đang chủ trương hội nhập vào thị trường quốc tế
thông qua việc tham gia vào nhiều Hiệp định thương
mại tự do, một vài hiệp định quy định rất rõ và khắt
khe về các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ. Một khi

tham gia vào các hiệp định như vậy, Việt Nam nên tập
trung vào việc đảm bảo sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ
giữa các cơ quan để đảm bảo công tác bảo vệ diễn ra
hiệu quả. Việt Nam cần xác lập một chiến lược bảo vệ sở
hữu trí tuệ toàn diện ở cấp quốc gia và thiết lập cơ quan
chuyên dụng để thực hiện cũng như cải cách các chính
sách liên quan.
Thiết lập các ưu đãi để tăng cường đầu tư
vào ngành dược phẩm
Để thúc đẩy sự phát triển của ngành dược phẩm, chính
phủ cần tăng cường thu hút vốn đầu tư từ cả các tổ chức
chính phủ và doanh nghiệp tư nhân.
Như được phân tích trong báo cáo này, toàn bộ tiềm năng
của ngành dược phẩm có thể được hiện thực hóa thông
qua việc tinh giản quy trình phê duyệt hồ sơ của các dược
phẩm phát minh mà có thể được dùng để đáp ứng các nhu
cầu y tế hiện hữu. Nếu chính phủ tiếp tục nỗ lực tinh giản
hóa quy trình, Việt Nam sẽ trở thành địa điểm hấp dẫn hơn
cho các doanh nghiệp nước ngoài và cả doanh nghiệp nội
địa.
Chính phủ cũng có thể xem xét việc cung cấp các ưu đãi
dưới hình thức khấu trừ hoặc hoàn thuế cho các công ty
dược phẩm. Chẳng hạn, Singapore đã cung cấp ưu đãi
cho các công ty dược phẩm khi họ thiết lập hoạt động tại
Singapore, đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu & phát
triển,60 hoặc tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng
tại nội địa.61 Điều này làm giảm đáng kể chi phí hoạt động
của các công ty, từ đó khuyến khích doanh nghiệp nước
ngoài đầu tư vào ngành. Những nỗ lực như vậy của chính
phủ đã có hiệu quả trong việc thu hút vốn nước ngoài đầu
tư vào ngành dược trong nước và Việt Nam có thể tham
khảo mô hình này để đạt được hiệu quả tương tự.
Chính phủ cũng nên gia tăng mức tài trợ công thông
qua việc cấp vốn hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu
& phát triển và thúc đẩy đổi mới chăm sóc y tế. Ngành
công nghiệp dược phẩm phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt
động nghiên cứu & phát triển, do đó sự thành công của
ngành cũng được quyết định phần lớn bởi hoạt động này.
Tuy nhiên, việc nhận được được nguồn tài trợ thỏa đáng
thường là một thách thức, đặc biệt là trong giai đoạn đầu
của hoạt động nghiên cứu & phát triển. Do đó, chính phủ
có thể đạt được các mục tiêu chiến lược của mình thông
qua việc cung cấp các ưu đãi cho hoạt động sáng tạo và
đổi mới của ngành dược ở cấp chính sách quốc gia để
tạo thuận lợi cho quá trình phát triển dược phẩm và đảm
bảo cho việc nghiên cứu không bị trở ngại do thiếu vốn.
Một ví dụ về chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu &
phát triển cấp quốc gia là Quỹ Phát triển Dược phẩm Hàn
Quốc, được thành lập năm 2011. Quỹ này có ngân sách
1 tỷ USD trong 9 năm để cấp vốn cho lĩnh vực phát triển
dược phẩm mới, cung cấp tài trợ và hỗ trợ phát triển kinh
doanh cho các dự án nghiên cứu & phát triển.62 Những
sáng kiến này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng nghiên cứu &
phát triển và đẩy nhanh quá trình tiến bộ của dược phẩm;
đồng thời khuyến khích nhiều vốn đầu tư tư nhân hơn vào
ngành.

60. Singapore Economic Development Board.
61. Singapore National Medical Research Council.
62. Korea Drug Development Fund (2017), ‘Why “Korea” is the best place for new drug development”, accessed 2 October 2019, available at:
https://www.khidi.or.kr/fileDownload?titleId=259069&fileId=1&fileDownType=C&paramMenuId=MENU01847.
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Tăng cường giáo dục và đào tạo trong
ngành
Giáo dục đào tạo đặc biệt quan trọng đối với ngành
dược phẩm vì đây là ngành có giá trị gia tăng cao, đòi
hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đảm bảo cho
việc tăng trưởng liên tục của ngành, cần có sự tập trung
đầu tư vào việc cung cấp lao động có kỹ năng. Điều
này đồng nghĩa với việc tập trung phát triển chất lượng
nguồn nhân lực, thay vì chỉ tập trung vào việc tăng số
lượng. Nếu chính phủ mong muốn phát triển ngành
dược hơn nữa, các chương trình giáo dục thường xuyên
và đào tạo chuyên ngành cần được thực hiện ở giai
đoạn phát triển ban đầu của ngành để đáp ứng nhu cầu
lao động trong tương lai.
Cơ sở hạ tầng cần được thiết lập nhằm đảm bảo rằng
các kỹ năng chuyên ngành liên quan sẽ được trang bị
cho nguồn nhân lực tương lai. Các tổ chức giáo dục
sau phổ thông như trường đại học và viện tổng hợp
cần được thành lập nhiều hơn; với nhiều chương trình
liên quan đến y tế & dược phẩm được giảng dạy ở cấp
đại học và sau đại học cho các sinh viên trong ngành,
từ nghiên cứu, đảm bảo chất lượng, phát triển quy
trình đến các lĩnh vực liên quan khác. Bên cạnh các cơ
sở giáo dục đại học này, những cơ sở đào tạo chuyên
ngành cũng nên được thành lập để cung cấp đào tạo
các chuyên gia y tế. Tại Hàn Quốc, Tổ chức Đào tạo
Giám đốc Sản xuất Dược phẩm được thành lập bởi Hiệp
hội Thương mại Dược phẩm Hàn Quốc và Tổ chức Đào
tạo Chuyên môn bắt buộc trong Sản xuất Dược phẩm
và Kiểm soát Chất lượng.63 Tương tự như vậy, Viện
Genome Singapore được thành lập năm 2001 - vào
giai đoạn ban đầu của ngành công nghiệp dược phẩm
Singapore – nhằm tập trung phát triển công nghệ gen
hiện đại thông qua nghiên cứu và đào tạo.64 Những nỗ
lực phối hợp của các tổ chức đại học và các tổ chức
chuyên ngành sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc
đảm bảo nguồn cung lao động chất lượng cao sẵn sàng
tham gia nguồn nhân lực trong tương lai.
Thúc đẩy cải tiến và sáng tạo trong ngành
y tế
Những cải tiến trong dược phẩm đặc biệt quan trọng
trong thời đại kỹ thuật số; về dài hạn, điều này còn có
thể tăng cường khả năng tiếp cận dược phẩm của người
dân và cải thiện tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Các sản phẩm thuốc trị bệnh đã có những tiến bộ rõ rệt
trong những năm qua; cải thiện chất lượng cuộc sống và
tuổi thọ của rất nhiều bệnh nhân. Các loại dược phẩm
mới được phát triển cũng đã thay đổi tiến trình của các
bệnh lý bao gồm một số bệnh ung thư và viêm gan
C; cũng như làm giảm chi phí chăm sóc y tế của bệnh
nhân trong thời gian dài.65
Chính phủ đã nỗ lực trong việc số hóa toa thuốc và hồ
sơ bệnh án. Điều này được hy vọng sẽ tiếp tục phát
triển trên toàn ngành để liên kết các bộ dữ liệu và tạo ra
nền tảng cho ngành MedTech (Công nghệ y khoa).
Trong những năm gần đây, ngành y khoa đang hướng tới

cách tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm để kết nối
với người bệnh tốt hơn. Các công nghệ như blockchain,
internet vạn vật trong y khoa (IOT) và trí tuệ nhân tạo sẽ
được tận dụng cho việc phát triển các loại dược phẩm
và những phương pháp điều trị tốt hơn, đồng thơi tăng
tính cá nhân hóa thông qua công tác theo dõi tình trạng
sức khỏe của bệnh nhân một cách nhất quán hơn.
Những cải tiến về kỹ thuật số cũng sẽ hỗ trợ các
chuyên gia y khoa trong công việc của họ, đẩy nhanh sự
phát triển của các loại dược phẩm mới và tăng cường
năng lực quy trình chẩn đoán và điều trị một cách đáng
kể. Với các ứng dụng y khoa tiến bộ như vậy, khả năng
tiếp cận và chi trả y tế của bệnh nhân chắc chắn sẽ
được cải thiện, song song cùng với việc nâng cấp chất
lượng chăm sóc y tế.
Cải thiện tài chính y tế
Các sản phẩm dược và liệu trình y tế được nghiên cứu
phát triển với mục đích dùng trong việc cải thiện tình
hình sức khỏe bệnh nhân, tuy nhiên bệnh nhân phải chi
trả cho các sản phẩm ấy. Do đó, các nguồn lực chăm
sóc y tế cần được phân bổ một cách hiệu quả để đảm
bảo rằng việc tiếp cận dược phẩm và phương pháp
điều trị của người dân không bị ảnh hưởng tiêu cực.
Trên thực tế, và như đã phân tích trong trang 8 của báo
cáo này, những quốc gia được nghiên cứu đã phát triển
nhiều mô hình tài chính y tế khác nhau nhưng đều có
điểm chung về cung cấp tài chính y tế bền vững trong
dài hạn. Các chính phủ đều tập trung vào duy trì sự bền
vững tài chính liên quan đến các nguồn lực y tế; đồng
thời thực hiện các chính sách, biện pháp đáp ứng nhu
cầu dược phẩm hiện hữu trong khi vẫn duy trì mức chi
phí và chất lượng ổn định.
Những nỗ lực của chính phủ là yếu tố gây ảnh hưởng
đến các bên liên quan khác như các tổ chức chăm sóc
sức khỏe, công ty dược phẩm, chuyên gia chăm sóc
sức khỏe và chính người bệnh. Có rất nhiều lợi ích đi
kèm với các chương trình tài chính y tế hiệu quả, chẳng
hạn như việc cải thiện dịch vụ y tế cho bệnh nhân và
chất lượng dược phẩm, nhiều loại dược phẩm được phát
triển và đưa ra thị trường, tiết kiệm chi phí chăm sóc y
tế cho bệnh nhân và làm tăng tuổi thọ trung bình của
quốc gia. Tất cả những lợi ích này có thể đạt được khi
có những cách thức giải quyết thích hợp được áp dụng ở
bình diện quốc gia.
Một giải pháp khác cho công tác cải thiện tài chính y
tế là thiết lập hệ thống đồng chi trả với sự kết hợp giữa
Bảo hiểm Y tế công cộng và Bảo hiểm Y tế thương
mại. Ví dụ như xây dựng một chương trình Bảo hiểm Y
tế công cộng với mức chi trả cố định, thêm vào đó các
gói Bảo hiểm Y tế thương mại sẽ chịu trách nhiệm cho
phần chi phí vượt trên mức cố định ấy. Với sự kết hợp
hiệu quả giữa hai hình thức bảo hiểm, bệnh nhân có
thể tiếp cận các phương pháp điều trị y tế chất lượng
tốt hơn và có nhiều lựa chọn về hình thức điều trị mong
muốn. Hơn nữa, hệ thống đồng thanh toán có thể được
dùng trong khuyến khích kiểm soát chi phí và sử dụng
thuốc hợp lý, điều này sẽ giúp việc cải thiện tình hình tài
chính y tế và dược phẩm nói chung.66

63. Korea Pharmaceutical Traders Association.
64. Sustainable Development Impacts of Investment Incentives A Case Study of the Pharmaceutical Industry in Singapore, IISD, 2010.
65. New all oral therapy for chronic hepatitis C virus (HCV): A novel long-term cost comparison, Poonsapaya et al., 2015.
66. Pharmaceutical Financing Strategies, WHO,2012.
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Định hướng
Ngành dược phẩm phát minh Việt Nam hiện có nhiều
tiềm năng để tạo ra giá trị kinh tế lớn cho xã hội. Tuy
đang phải đối mặt với những thách thức bởi khuôn khổ
pháp lý chưa hoàn chỉnh, Việt Nam vẫn mang trong
mình nhiều cơ hội phát triển từ tài nguyên thiên nhiên,
nguồn nhân lực đến vị trí địa chính trị của quốc gia.
Hơn nữa, việc dễ dàng tiếp cận và tận dụng công nghệ
thông tin trong thời đại số hóa sẽ kiến tạo cơ hội giúp
gia tăng tốc độ tăng trưởng của ngành dược phẩm Việt
Nam, từ đó nhanh chóng nâng vị thế quốc gia trên bản
đồ thế giới. Để tận dụng tối đa các cơ hội này, chính phủ
cần cải cách những chính sách cần thiết và đặt ra đường
hướng triển khai trong nhiều lĩnh vực, từ chiến lược ưu
đãi đầu tư, khuôn khổ pháp luật đến các chương trình
giáo dục và đào tạo. Việt Nam có vị thế rất tốt để thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua các chính sách quốc
gia và ngành, cùng với việc hợp tác giữa các bên liên
quan trong ngành. Những quan hệ đối tác này sẽ đóng
vai trò quan trọng trong quá trình nỗ lực hướng tới một
tương lai tươi sáng cho cả ngành dược và tổng thể nền
kinh tế xã hội Việt Nam.
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