
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC    
     

Số:       /QLD-ĐK 

V/v nhượng quyền tự nguyện 

sản xuất thuốc Paxlovid  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – tự do – hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam 

 

Theo thông tin Cục Quản lý Dược nhận được từ các kênh truyền thông, 

ngày 16/11/2021 Công ty Pfizer đã nộp đơn xin cấp phép cho thuốc điều trị Covid-

19 Paxlovid (chứa phối hợp PF-07321332 và ritonavir) tại Mỹ và Công ty đã ký 

thỏa thuận với Quỹ Bằng sáng chế thuốc (Medicines patent pool - MPP) theo đó 

các cơ sở sản xuất muốn được nhượng quyền tự nguyện để sản xuất thuốc 

Paxlovid sẽ nộp hồ sơ đề nghị (Expression of Interest – EOI) tới MPP để được 

cho phép .  

Cục Quản lý Dược đề nghị Hiệp hội thông tin tới các cơ sở sản xuất thuốc 

thành viên có nhu cầu khẩn trương liên hệ với Công ty Pfizer hoặc MPP để nộp 

hồ sơ đề nghị trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc 

Paxlovid. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Ông Trần Trung Thành, Giám đốc 

đối ngoại Công ty Pfizer, số điện thoại 0976785066, email 

thanh.trantrung@pfizer.com. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, 

đề nghị thông báo ngay cho Cục Quản lý Dược. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Hiệp hội./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c) 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/c) 

- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c) 

- Lưu: VT, ĐKT . 

  KT. CỤC TRƯỞNG 

 PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thành Lâm 
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