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Kết hợp chuyên môn toàn cầu của PharmSol và
Chempro vì lợi ích của Dược phẩm Việt Nam

Các kế hoạch cho Văn phòng Việt Nam



Bài thuyết trình về sự phát triển của ngành dược phẩm 
tại Việt Nam (Tất cả các dạng bào chế thành phẩm bao 

gồm cả Thuốc sinh học - Biosimilar)

July 2022

quan hệ đối tác liên doanh với

Chất lượng cao 
Giá cả phải chăng 
Dịch vụ đáng tin cậy



Thông qua Văn phòng đại diện, chúng tôi hứa 
hẹn sẽmang đến Việt Nam

những công nghệ tối ưu, giải pháp độc đáo
Đối với lĩnh vực dược phẩm và Biosimilar đểđảm 
bảo quy định và Khảnăng cạnh tranh thương mại 

cho sự tăng trưởng lợi nhuận bền vững của 
doanh nghiệp trên phạm vi quốc tế. Đồng thời 

thúc đẩy cho ngành công nghiệp dược phẩm Việt 
Nam sản xuất số lượng lớn hơn các sản phẩm  

thông qua chuyển giao công nghệ.
July 2022

quan hệ đối tác liên doanh với

Chất lượng cao 
Giá cả phải chăng 
Dịch vụ đáng tin cậy



Năm kinh nghiệm

Sản phẩm và công nghệ chuyển giao thành công

Giải pháp thành công



33+
40+
7+
5+
16+
11+

Các nhà máy sản xuất nguyên liệu thô (API).

Nhà máy sản xuất thành phần dược hoạt tính (API)

Phòng thí nghiệm tạp chất dược phẩm hoạt động.

Trung tâm nghiên cứu tương đương sinh học đang hoạt động.

cơ sở sản xuất công thức thành phẩm.

Nhà máy cung cấp những nguyên liệu thô quan trọng bên
ngoài Ấn Độ. 

Được chứng nhận bởi WHOGMP/EUGMP/USFDA/PMDA/KFDA(ẤN ĐỘ) 



Cam kết Phát triển Ngành Dược phẩm 
tại Việt Nam thông qua Phát triển Sản 
phẩm Thông minh & Chất lượng, Cung 
cấp Giải pháp Chuyên gia, để liên tục  
đáp ứng nhu cầu của Ngành Dược và 
Công nghệ Sinh học Việt Nam. Qua đó 

đảm bảo năng lực thương mại bền vững 
trên toàn cầu đồng thời thúc đẩy cho 
Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất
trong nước thay thế hàng nhập khẩu.

SỨ MỆNH

Trở thành Một trong những đối tác sản 
phẩm & giải pháp hàng đầu, đáng tin cậy 
nhất Thế giới và đảm bảo khả năng cạnh 
tranh Toàn cầu của khách hàng . Trên cơ 
sở bền vững bằng cách cung cấp giải pháp 
cho tất cả các vấn đề liên quan đến sản 
xuất dược phẩm trong một liên doanh.

TẦM NHÌN



Hiện diện toàn cầu





16 năm kinh nghiệm trên thị trường quốc tế

SỰ HIỆN DIỆN TRÊN TOÀN CẦU

HOA KỲ
CANADA
HAITI
PERU
BRAZIL
ARGENTINA
VƯƠNG QUỐC ANH
PHÁP
ĐỨC
AI CẬP

NGA
ẤN ĐỘ
TRUNG QUỐC
HONG KONG
THÁI LAN
INDONESIA
ĐÀI LOAN
PHILIPPIN
HÀN QUỐC
NHẬT BẢN



Lợi thế và Dịch vụ



Mô hình hợp tác

Cấp phép & Cung cấp Hợp đồng phát triển
& Sản xuất

Hợp tác và phát
triển

Chuyển giao
công nghệ



• Cung cấp thành phần dược hoạt tính cho người và công thức 
thành phẩm từ Ấn Độ.

• Cung cấp một bước cuối cùng trước khi các thành phần dược 
hoạt tính được hình thành. 

• Những hoá chất mới lần đầu tiên được sản xuất.
• Cung cấp tạp chất dược tính của chúng theo tiêu chuẩn chất 

lượng Quốc tế
• Cung cấp thuốc thành phẩm và API cho động vật.
• Cải tiến quy trình sản xuất trong ngành dược phẩm 

Lợi thế và sản phẩm



• Gia công Nghiên cứu & Phát triển.
• Dịch vụ hỗ trợ theo quy định để biên soạn hồ sơ ở định dạng Tài liệu kỹ thuật

chung / Hồ sơ kỹ thuật chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á / Hồ sơ kỹ
thuật chung Liên minh châu Âu / Nghiên cứu tương đương sinh học / Thử 
nghiệm lâm sàng.

• Nhân viên phân phôi luôn tuân thủ đúng quy trình.
• Quản lý hàng tồn kho đúng hạn.
• Sắp xếp kho hàng ở nước ngoài.
• Đối tác trong chuỗi giá trị đáng tin cậy.

Lợi thế và sản phẩm



• Chúng tôi tự sản xuất các nguyên liệu thô quan trọng.
• Chúng tôi có quan hệ hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp nguyên liệu thô 

nước ngoài.
• Chúng tôi sở hữu các công nghệ tinh chế quan trọng được phát triển để giảm 

hoặc loại bỏ sự hình thành đồng phân.
• Chúng tôi cũng có các hệ thống làm sạch và thu hồi dung môi khác tại chỗ. Chúng 

tôi tiến hành kiểm tra hiệu quả trong quá trình đối với các giai đoạn nguyên liệu 
thô khác nhau.

Lợi thế và sản phẩm



Hồ sơ theo dõi

Sản phẩm Giải pháp

25 (+) Thành phần dược 
phẩm hoạt tính

Phát triển và thương mại hóa
thành công

45 (+)
Chuyển giao công nghệ

100 (+) Dạng bào chế đã
hoàn thành

Phát triển thành công

50 (+) Nghiên cứu
tương đương sinh

học

300 (+) Đăng ký
lưu hành

Kết nối với 50 (+) 
nhà sản xuất lớn

1200 (+)
Kiểm toán Thực hành sản

xuất tốt/ Người đủ điều kiện

60 (+)
Đăng ký Liên minh châu Âu. 

18 quy trình đang triển
khai

40 (+) Cơ sở
Chứng nhận bởi Hoa
Kỳ/Liên minh châu Âu

55 (+)
Phương pháp phân tích

12 (+) Cơ sở
Tuân thủ thay đổi (Hoa
Kỳ/Liên minh châu Âu)

150 (+) 
Khách hàng



3
30+
170+
36+
26+

Hồ sơ theo dõi
Ngành Hoá Chất Học , Mỹ phẩm và Dược phẩm

Năm trở thành một đối tác ưa thích từ Ấn Độ

Khách hàng toàn cầu sử dụng từ 22 quốc gia

Nguyên liệu ban đầu chính mới phát triển cho khách hàng
toàn cầu

Các điểm kho toàn cầu để giao hàng đúng thời gian



Đội ngũ quản lý



Nhà lãnh đạo

Sunil Doshi
Người sáng lập & Giám đốc điều hành

36 năm kinh nghiệm chuyên môn kỹ 
thuật thương mại toàn cầu trong 

ngành dược phẩm

S. Lakshminarasimhan
Giám đốc điều hành

25 năm Công nghệ Dược phẩm, 
Tuân thủ & Quy định

“Lãnh đạo một đội ngũ toàn cầu gồm 80 chuyên gia tận tâm.”



Christian Duchow
Giám đốc – thị trường

Liên minh châu Âu
30 năm kinh doanh Dược 

phẩm Châu Âu

Borut Strukelj
Cố vấn Khoa học Cấp cao

35 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực Công nghệ sinh học, thuốc
sinh học tương tự & Quy định

Andrej Gasperlin
Cộng tác viên kinh doanh cấp cao

– Hoa Kỳ
35 năm kinh doanh Dược phẩm Hoa Kỳ

Arun Sehgal
Giám đốc – Chiến lược kinh

doanh
40 năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực kinh doanh và quản lý 
dược phẩm

Đội ngũ chiến lược



SMEs

Felix Huang
Giám đốc – Trung Quốc, Phát triển kinh doanh

10 năm kinh doanh dược phẩm ở Trung Quốc

Nancy Yao
Giám đốc – Trung Quốc, 

vận hành kỹ thuật
11 năm tuân thủ Dược phẩm Trung Quốc

Manish Rajeshirke
Phó Chủ tịch– Phát triển

kinh doanh
21 năm kinh doanh dược phẩm quốc tế

Rajeev Patil
Giám đốc –Các vấn đề pháp lý

40 năm chuyên môn về Tuân thủ Cục
quản lý Thực phẩm và Dược phẩm

Hoa Kỳ & Quy định

Ashish Dasgupta
Cố vấn khoa học cấp cao

40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
lâm sàng, chất lượng và quy định

Ganesh Sangaiah
Giám đốc – Hệ thống phân phối thuốc

26 năm chuyên môn trong Hệ thống phân phối thuốc



Chứng nhận

Hệ thống
quản lý chất
lượng ISO 
9001:2015

Ủy ban Thành phần Dược 
phẩm Hoạt tính



Một số quý khách hàng …



Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi

Arun Sehgal- CMD Vijay Agarwal- CEO Deep Khanwalkar- Giám đốc Sunil Doshi- Giám đốc

Shubhit Sehgal- Giám đốc Vandan Agarwal- Giám đốc Abhishek Khanwalkar- Giám đốc Vishal Agarwal- Giám đốc



Some of Our Esteemed Clients…KHÁCH HÀNG



Phát triển Năng lực Kinh doanh Toàn cầu của các Đối tác Chiến lược Việt Nam 
Thông qua 6 Bước:

1 Chuyển giao Công nghệ bằng cách mang đến những nhân tài tốt nhất
2 Kiểm tra quy định bởi Nhóm chuyên gia nội bộ.

3 Kiểm tra Năng lực Chi phí Thường xuyên bởi Nhóm các chuyên gia chuỗi cung 
ứng trên toàn cầu.

4 Phát triển chuỗi cung ứng hiệu quả và cạnh tranh của các nhà sản xuất được 
chúng tôi ưu tiên kiểm toán để đảm bảo.

5 Kiểm kê nguyên liệu thô kịp thời.
6 Đăng ký Sản phẩm ở Liên minh Châu Âu.

Chiến lược xây dựng năng lực của chúng 
tôi ở các đối tác Việt Nam - 6 bước



Mô hình kinh doanh đề xuất

Nhà cung cấp
nguyên
liệu thô

Đối tác sản
xuất Việt Nam

Đăng ký Liên
minh Châu

Âu

Kiểm tra 
quy định 
thường 
xuyên

Kiểm tra chi 
phí thường 
xuyên của 
các đối tác 
chuỗi cung 

ứng

Kiểm tra chi 
phí thường 
xuyên & Sắp 
xếp hàng tồn 
kho đúng lúc

Kiểm tra chi 
phí thường 

xuyên

Kiểm tra Quy 
định Thường 

xuyên & 
Chuyển giao 
Công nghệ

Kiểm tra 
quy định 
thường 
xuyên

Đăng ký
lưu hành
tại Liên

minh Châu
Âu

Cũng sẽ giúp đưa các 
nhà sản xuất trong 

nước vào một nhóm 
đối với các nhà thầu 

trong nước



Cộng hưởng tạo nên lợi thế
của Dược phẩm Việt Nam



Kết hợp các lợi thế

PharmSol

• 50 (+) năm kinh nghiệm tích lũy của Người sáng lập

• Kinh nghiệm phong phú về phát triển, đăng ký, tiếp thị
Gen ở Liên minh Châu Âu (bao gồm 20+ Nguyên tắc nộp
đơn đầu tiên)

• Chuyên môn trong các lĩnh vực Sản xuất, Công nghệ, 
Tuân thủ, Quy định và Marketing

• Cung cấp các Giải pháp sáng tạo, toàn diện, phù hợp cho
mọi khía cạnh của Chuỗi giá trị Dược phẩm

• Chi phí cạnh tranh và thời gian hiệu quả Dự án chìa khóa
trao tay

• Đội ngũ hùng hậu gồm hơn 75 kỹ thuật viên và đang phát 
triển…

• Hiệp hội với các Chuyên gia nổi tiếng trong ngành trong 
lĩnh vực Dược phẩm, Thuốc sinh học tương tự, Lâm sàng

Chempro

80 (+) năm kinh nghiệm tích lũy của Người sáng lập

Kinh nghiệm phong phú về phát triển các phân tử mới 
sáng tạo (bao gồm hơn 36 phân tử đầu tiên từ Ấn Độ)

Chuyên môn trong các lĩnh vực Sản xuất, Công nghệ, 
Phát triển Chuỗi Cung ứng và Marketing

Cung cấp các giải pháp sáng tạo, toàn diện, phù hợp 
để tạo ra giá trị trong chuỗi cung ứng dược phẩm

Kiến thức chuyên môn về thiết kế kiến trúc kinh doanh
cạnh tranh về chi phí để xây dựng năng lực cạnh tranh
toàn cầu
Mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế mạnh

Vị trí kho ở nước ngoài cho giao hàng kịp thời



Đóng góp của chúng tôi cho
Dược phẩm Việt Nam

Nâng tầm cho ngành dược Việt Nam để đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận bền 
vững bằng cách:

• Cho phép sản xuất địa phương

• Cung cấp quyền tiếp cận thị trường toàn cầu

"Đưa Dược phẩm Tốt nhất Thế giới đến Việt Nam. 
&

Giới thiệu dược phẩm Việt Nam ra thế giới.”



Cách chúng tôi hỗ trợ…
• Chuyển giao các công nghệ xây dựng công thức hiệu quả và cạnh tranh về chi phí

• Xây dựng một chuỗi cung ứng đáng tin cậy của thành phần dược phẩm hoạt 
tính

• Thực hành Sản xuất tốt theo tiêu chuẩn Liên minh Châu Âu & Các chứng chỉ 
khác cho các Cơ sở tại Việt Nam

• Đăng ký Thành phẩm do Việt Nam sản xuất trên thị trường toàn cầu

• Thực hiện các Chiến lược Tiếp thị và tạo ra một dòng Doanh thu Xuất khẩu bền 
vững

• Giúp Việt Nam tiến nhanh vào lĩnh vực dược phẩm sinh học

• Đang cấp phép

• Phát triển địa phương



Cost 
Competitiveness

• Quản trị doanh thu
• Quản lý tồn kho Thành 

phần dược phẩm hoạt tính
• Công nghệ hiệu quả
• Hoạt động hiệu quả
• Kiểm tra thường xuyên 

đối với các đối tác trong 
chuỗi cung ứng

• Đánh giá năng lực chi 
phí thường xuyên so với 
cạnh tranh

Tuân thủ GMP

• Kiểm tra Thực hành phân tích
tốt của Cơ sở

• Hướng dẫn Tuân thủ
• Kiểm tra chuẩn bị để đối mặt 

với sự kiểm tra của cơ quan 
chức năng

• Tập huấn
• Cử các chuyên gia tại hiện 

trường trong quá trình kiểm tra 
của Cơ quan chức năng

• Hỗ trợ Hành động khắc phục và
phòng ngừa sau kiểm tra

• Tuân thủ tiếp tục

Tiếp cận thị
trường

• Đăng ký sản phẩm
• Công ty MA Holding
• Kiểm tra hàng loạt / Phát 

hành hàng loạt
• Tìm kiếm, liên lạc và hoàn 

tất thỏa thuận với đối tác 
Tiếp thị / Phân phối

• Quản lý chuỗi cung ứng 
thương mại

• Theo dõi đăng tiếp thị

Cách chúng tôi hỗ trợ…

Cạnh tranh giá



• Đưa Dược phẩm Việt Nam cạnh tranh trên toàn cầu

• Nâng cao tiêu chuẩn Tuân thủ Thực hành Sản xuất tốt mang lại cơ hội Sản xuất & Cung cấp cho 
các Thị trường được Quy định

• Có được đăng ký lưu hành của Liên minh Châu Âu sẽ giúp các công ty được vào Nhóm 1 hoặc 
tăng cơ hội đưa ra mức giá cao hơn trong đấu thầu tại Việt Nam

• Dược phẩm sinh học  mang đến những kiến thức chuyên môn tốt nhất cho Dược phẩm Việt
Nam

o Tạo khả năng phát triển thuốc tương đương sinh học (Biosimilars).

o Thiết lập sản xuất với các tiêu chuẩn cao hơn về Chất lượng và Tuân thủ

o Nén thời gian từ Ý tưởng đến Thương mại hóa

Ưu điểm – Dược phẩm Việt Nam



Xin cảm ơn!


