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Số:               /BYT-QLD 
V/v đề xuất hợp tác đầu tư, 

dự án đầu tư ngành dược 

         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

                                  

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam; 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược; 

- Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocham;  

- Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham);  

- Hiệp Hội Doanh Nghiệp Ấn Độ Tại Việt Nam (Incham);  

- Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI); 

- Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ (AmCham); 

- Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). 

                           

Triển khai thực hiện Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu 

sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chủ trương của 

Chính phủ nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hợp tác công tư và tăng cường 

thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho ngành y tế, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị xúc tiến 

đầu tư về lĩnh vực dược năm 2021, thời gian dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 

hoặc đầu tháng 5/2021 tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

Hội nghị là cơ hội để tăng cường sự gắn kết giữa Bộ Y tế và các nhà đầu tư 

chiến lược, nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước nhằm tạo nhiều nguồn lực, 

bước đột phá cho sự phát triển ngành y tế nói chung và lĩnh vực dược nói riêng; 

tăng cường thu hút đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác công tư, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình đầu tư; tạo cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng 

cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước trong sản xuất 

và chuyển giao công nghệ nghiên cứu, sản xuất dược phẩm... 

Chương trình dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính Phủ, các đồng 

chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ (Bộ Y tế; Bộ Kế hoạch đầu tư; Bộ Khoa 

học và công nghệ; Bộ Công thương...), Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong 

và ngoài nước, các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và Sở Y tế của 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

Đây là một sự kiện lớn của ngành Y tế, là cơ hội để các doanh nghiệp Dược 

nắm bắt cơ hội, giao lưu, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dự án đầu 

tư, công nghệ tại các gian hàng triển lãm của Hội nghị. 



Bộ Y tế trân trọng mời các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức quốc 

tế, tổ chức tài chính và các đơn vị có liên quan: 

1. Đề xuất nhu cầu hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dược, đề xuất danh mục 

các dự án kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các hoạt động 

chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất dược phẩm công nghệ cao, sản xuất 

thuốc phát minh, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc generic có dạng bào chế công 

nghệ cao, vắc xin, sinh phẩm; hoạt động thử nghiệm lâm sàng, xây dựng, triển 

khai các trung tâm thử nghiệm tương đương sinh học, trung tâm thử nghiệm lâm 

sàng,... và các hoạt động kinh doanh dược khác. 

2. Đề xuất các chương trình, hoạt động đàm phán, ký kết hợp tác, cam kết 

đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư về lĩnh vực dược năm 2021.  

3. Đăng ký tham gia triển lãm, gian hàng giới thiệu mô hình khu công 

nghiệp, nhà máy, sản phẩm thuốc công nghệ cao, sản phẩm dự kiến chuyển giao 

công nghệ sản xuất tại Việt Nam. 

4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức đề nghị gửi về Cục Quản 

lý Dược – Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi thư điện tử qua 

hòm thư quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn trước ngày 15/4/2021 để làm cơ 

sở xây dựng chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư về lĩnh vực dược năm 2021. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp); 

- UBND tỉnh Quảng Ninh (để phối hợp); 

- Website: BYT, QLD; 

- Lưu: VT, QLD (2b). 

                    
    

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

  Trương Quốc Cường 
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