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HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

DƢỢC VIỆT NAM 

Số:      / BC-HHD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2022 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 – 2022, 

PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

Trình Đại hội Hiệp hội khoá VI, nhiệm kỳ (2022-2027) 

tổ chức ngày     tháng     năm      tại Hà Nội 

Chủ đề của Đại hội: “Đổi mới, Kết nối, Sáng tạo, Phát triển” 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ thông tư 03/2013/TT- BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; thông tư 02/2022 /TT- BNV ngày 16/01/2022, 

sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 03/2013/TT- BNV ngày 16 tháng 04 năm 

2013; 

Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam , Quy chế hoạt 

động của Ban chấp hành Hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; Kết quả hoạt 

động của Hiệp hội trong khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 13  Ban chấp hành, Ban chấp hành Hiệp hội khóa  V xin báo cáo tổng kết 

công tác của Hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ 

công tác khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau. 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam (Hiệp hội) khóa V nhiệm kỳ 2016-

2021 vào thời điểm đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII và lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. Dưới đường 

lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, cả hệ thống chính trị đã có những bước chuyển 

mình tích cực cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cùng với sự phát 

DỰ THẢO 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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triển kinh tế xã hội của đất nước, ngành Dược cũng có nhiều thuận lợi và khó 

khăn thách thức, cụ thể: 

I. Thuận lợi: 

1. Trong năm năm 2016-2021, Chính phủ đã chủ trương xây dựng “Chính 

phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân”, nỗ lực thúc đẩy cải cách thể chế, trong đó tập 

trung vào hai mục tiêu chính là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Chính 

phủ điện tử. Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết và quyết định nhằm cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, 

trong đó có nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 về cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 

2025. Doanh nghiệp được hưởng lợi từ nhiều quyết sách nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp phát triển của Chính phủ.  

2. Hệ thống chính sách, pháp luật về dược được Chính phủ, Bộ Y tế và các 

bộ ngành liên quan quan tâm xây dựng, ban hành hoàn thiện tạo hành lang pháp 

lý và môi trường kinh doanh minh bạch tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt 

động, đổi mới và phát triển  

3. Hầu hết các ủy viên Ban chấp hành (BCH) khóa V (2016-2021) đã tham 

gia từ BCH khóa IV (2011-2016) là những người có nhiều năm kinh nghiệm làm 

công tác quản lý trong ngành Dược, là lãnh đạo các doanh nghiệp Dược lớn, tâm 

huyết với hoạt động của Hiệp hội, ngày càng tích lũy được kinh nghiệm trong 

việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hiệp hội.  

4. Các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội đã không ngừng phấn đấu, 

khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

(SXKD), quan tâm  đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, hướng tới 

mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế.  

II. Khó khăn: 

 1. Mặc dù Chính phủ đã có những chỉ đạo tích cực trong công tác cải thiện 

môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế chính sách 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhưng các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều 

khó khăn do cơ chế chính sách chưa thông thoáng còn nhiều rào cản đối với hoạt 

động của doanh nghiệp. 

2. Từ cuối năm 2019 kéo dài đến nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút Corona(Covid-19) đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội của các quốc gia 

trên thế giớí trong đó có Việt Nam.  Đặc biệt, từ tháng 4/2021 làn sóng dịch 
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covid lần thứ 4 bùng phát tại nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến một số khu công 

nghiệp, nhà máy, trong đó có cả các doanh nghiệp dược. Các doanh nghiệp phải 

đối mặt với không ít khó khăn, thách thức vừa chống dịch vừa đảm bảo hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Hoạt động SXKD bị đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh 

số sụt giảm, tăng trưởng chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, v.v… Một số hoạt 

động của Hiệp hội như Đào tạo, xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế cũng bị 

ảnh hưởng. 

3. Các khó khăn do tình hình địa chính trị, cuốc chiến giữa Nga và 

Ukraina gần đây cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế trong nước trong đó 

có ngành dược. 

4. Các bất cập về nội lực ngành dược việt nam (nhân lực, công nghệ) khi 

hội nhập quốc tế: Tuân thủ WTO; TPP; Giảm bảo hộ sản xuất nội địa; Việt Nam 

cam kết giảm thuế; Các công ty đa quốc gia giữ thế độc quyền sản phẩm đặc trị; 

Các quy định đối với ngành Dược ngày càng khắt khe; Sở hữu nhãn hiệu hàng 

hóa, làn sóng mua bán, sát nhập trong các doanh nghiệp tăng cao, v.v... 

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

CỦA HIỆP HỘI KHÓA V NHIỆM KỲ (2016-2021) 

I. Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban 

Chấp hành, Ban Thƣờng Vụ, Ban thƣờng trực, Văn phòng Hiệp hội 

1. Về tổ chức: 

a) Hội viên: Tính đến thời điểm báo cáo có 186 hội viên. Đa số các hội 

viên là các doanh nghiệp lớn, hoạt động SXKD ổn định, có uy tín, thương hiệu 

trong lĩnh vực dược, đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành Dược Việt nam 

và sự phát triển kinh tế của đất nước.  

b) Cơ cấu hội viên: Trong tổng số 186 hội viên, có: 

- Hội viên chính thức: 164 hội viên;  

- Hội viên liên kết: 22 hội viên. 

c) Tổng số người làm việc chuyên trách tại Hiệp hội: 6 người, gồm: Chủ 

tịch Hiệp hội; Phó chủ tịch thường trực; Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng; 3 

nhân viên văn phòng; 

2. Công tác quản lý và điều hành của Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường 

Vụ (BTV), Ban thường trực (BTT), Văn phòng Hiệp hội (VPHH):  

Hoạt động điều hành của BCH có nhiều bước đổi mới, sáng tạo, chủ động, 
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thiết thực sát với yêu cầu thực tế hoạt động của Hiệp hội, doanh nghiệp và phù 

hợp với khả năng kinh phí của Hiệp hội (HH). Tổ chức thực hiện tốt, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ công tác của Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đầu 

nhiệm kỳ và kế hoạch hàng năm:  

a) Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Hiệp hội đã điều 

hành công tác của Hiệp hội theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Quy chế hoạt động 

của hiệp hội, giải quyết kịp thời các công việc phát sinh hàng ngày theo chức 

năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.  

b) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội, ban hành Điều lệ sửa 

đổi bổ sung và các văn bản quản lý quy định về hoạt động của Hiệp hội phù hợp 

với quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội. 

c) Thực hiện đúng Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành 

- Tổ chức các cuộc họp BCH, Ban thường vụ, Hội nghị toàn thể hội viên 

theo định kỳ hoặc khi có công việc đột xuất (họp hoặc trao đổi xin ý kiến qua 

email, điện thoại). 

- Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập Đại hội khóa VI: Hiệp hội đã 

chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung và điều kiện tổ chức Đại hội khóa VI, 

ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 10/2021, do dịch covid- 19 thời gian đại hội 

phải lùi lại nhiều lần, dự kiến vào khoảng cuối tháng 03/2022 đến hết tháng 

6/2022.  

 II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ công tác khóa 

V nhiệm kỳ 2016-2021  

 1. Đổi mới hoạt động Hiệp hội, tập trung vào việc hỗ trợ doanh 

nghiệp, phát triển Hiệp hội, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hƣớng 

chuyên nghiệp, phát triển bền vững:  

a) Hiệp hội đã chủ động trong mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt trong công 

tác pháp chế, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường kinh 

doanh và Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp hội viên, giải 

quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp: Chuyển từ góp ý theo yêu cầu của 

cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) sang việc chủ động rà soát, phản biện những 

bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đề nghị các CQ QLNN 

xem xét sửa đổi/ hoặc có giải pháp giải quyết; Vận dụng linh hoạt dưới nhiều 

hình thức để kết nối CQQLNN với Hiệp hội, Doanh nghiệp: chủ động tổ chức 

các buổi đối thoại trực tiếp, Hội thảo, gặp gỡ giữa BCH, đại diện Doanh nghiệp  
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với lãnh đaọ của cơ quan QLNN: Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ Y tế 

(BYT), Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để kiến nghị, đề 

xuất giải pháp giải quyết. 

b) Đổi mới phương thức giao dịch, văn thư giữa HH với Doanh nghiệp hội 

viên (DNHV): Hầu hết các tin tức, hướng dẫn, các hoạt động trong Công tác 

thông tin, đào tạo, Xúc tiến thương mại (XTTM), triển khai VBQPPL tới hội 

viên được trao đổi qua Website hiệp hội và qua thư điện tử của doanh nghiệp đạt 

hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

c) Đổi mới hình thức hội họp trực tuyến phù hợp với tình hình dịch Covid 

do thực hiện giãn cách xã hội để đáp ứng với yêu cầu công tác của Hiệp hội. 

2. Công tác tập hợp, liên kết doanh nghiệp, phát triển hội viên:  

a) Tập hợp, kết nối các hội viên, đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển. Trong 

nhiệm kỳ phát triển 19 Hội viên mới, tăng 11% so với nhiệm kỳ IV. 

b) Phát huy tốt vai trò đầu tầu lan toả của các doanh nghiệp lớn, đã thành 

công trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương 

mại, nghiên cứu khoa học, đào tạo... đóng góp vào các phong trào và hoạt động 

của Hiệp hội. 

c) Hàng năm đều tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên, địa điểm tổ chức 

luân phiên các khu vực ngoài mục đích chính tổng kết công tác năm, giải quyết 

khó khăn kiến nghị của doanh nghiệp, còn là dịp để các doanh nghiệp hội viên 

có dịp gặp gỡ giao lưu, cùng nhau chia sẻ thành công, kinh nghiệm tạo khối 

đoàn kết vững mạnh của Hiệp hội. 

3. Công tác pháp chế, tham gia xây dựng hệ thống VBQPPL, phản 

biện xã hội, phổ biến và tuyên truyền về pháp luật, chính sách và cải cách 

thủ tục hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh:  

Là một trong những trọng tâm công tác được quan tâm xuyên suốt trong 

cả nhiệm kỳ. 

3.1. Đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, phổ biến chính sách, văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực dược và hoạt động doanh nghiệp:  

a) Tham gia, đóng góp xây dựng chính sách, văn bản QPPL 

- Lãnh đạo Hiệp hội tích cực tham gia vào các ban soạn thảo, tổ biên tập, 

hội đồng thẩm định: xây dựng, thẩm định VBQPPL liên quan trong lĩnh vực 

dược và hoạt động Doanh nghiệp, trong đó có nhiều VBQPPL quan trọng có tác 
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động lớn đến cộng đồng Doanh nghiệp: Chiến lược quốc gia phát triển ngành 

dược Việt nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chương 

trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045, Luật dược 2016, Nghị định 54/2017/NĐ-CP, Nghị định 

155/2020/ NĐ- CP và các thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực dược. 

- Khi tham gia ban soạn thảo đại diện Hiệp hội luôn có trách nhiệm với 

cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan soạn thảo. Những ý kiến khác nhau giữa 

quan điểm của Hiệp hội và Ban soạn thảo được Hiệp hội tham khảo ý kiến của 

doanh nghiệp, phân tích, phản biện và có ý kiến trong các cuộc họp Ban soạn 

thảo, Hội đồng thẩm định VBQPPL của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, VCCI, Hội đồng 

tư vấn Quốc gia mà Hiệp hội là thành viên.  

- Đóng góp ý kiến cho các dự thảo xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung 

VBQPPL.Trong giai đoạn này, Chính phủ, các Bộ ban ngành, trong đó có Bộ Y 

tế tập trung coi trọng công tác cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện pháp luật 

nhằm xây dựng hành lang pháp lý minh bạch cho hoạt động của doanh nghiệp 

nên số lượng văn bản xin ý kiến rất nhiều. Ngoài các văn bản liên quan đến lĩnh 

vực dược, là thành viên trong BCH VCCI, Hiệp hội còn có trách nhiệm đóng 

góp ý kiến cho các văn bản do VCCI làm đầu mối tổng hợp liên quan đến hoạt 

động doanh nghiệp: thuế, hải quan, tài chính, bảo hiểm, đầu tư v.v.  

 Tổng số văn bản góp ý trong khóa V là rất lớn. Trung bình, đóng góp cho 

hàng trăm văn bản một năm ở hầu hết các lĩnh vực liên quan đến hoạt động 

doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực dược nói riêng. Hiện Hiệp hội đang tham 

gia góp ý Dự thảo hồ sơ xây dựng luật dược và các dự thảo thông tư sửa đổi 

thông tư 01/2018, TT 35/2018, thông tư thay thế thông tư 32/2018 và một số 

nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan, môi trường,v.v.... 

b) Vận động tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước, 

các quy định QLNN trong lĩnh vực dược và các lĩnh vực liên quan. 

- Chủ động phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và các văn 

bản quản lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh  (SXKD) cho các 

Doanh nghiệp hội viên: Đã đăng tải toàn bộ các VBQPPL liên quan trong lĩnh 

vực dược mới ban hành; các văn bản quản lý của các Bộ ngành liên quan trong 

lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp trên Website của Hiệp hội đồng thời gửi văn 

thư hoặc gửi Email trực tiếp tới doanh nghiệp.  

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các Bộ ngành liên quan, với VCCI 

triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về doanh nghiệp, doanh nhân  
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- Tổ chức tập huấn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban 

hành trong lĩnh vực dược cho các doanh nghiệp. 

3.2 Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh. 

a) Kiến nghị với Thủ tướng chính phủ, VPCP, Cục kiểm soát thủ tục hành 

chính - Văn phòng chính phủ. 

Trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ 

về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hiệp hội 

đã thực hiện các hoạt động rà soát những bất cập trong quá trình thực thi chính 

sách của các Bộ, Ban ngành, các thủ tục hành chính không cần thiết gây ảnh 

hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp báo cáo các đơn vị có thẩm quyền để xem 

xét bãi bỏ, cắt giảm hoặc điều chỉnh, một số hoạt động nổi bật: 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của VPCP về việc tổng hợp khó khăn vướng 

mắc của doanh nghiệp trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính liên quan 

trong lĩnh vực dược tại công văn 2499/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 3 năm 2019 

của VPCP. Hiệp hội đã tổng hợp ý kiến các doanh nghiệp; rà soát, tổng hợp các 

kiến nghị quan trọng về các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục 

hành chính “nổi cộm” ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD, đã kiến nghị nhiều 

lần nhưng chưa được cơ quan quản lý giải quyết thỏa đáng. Hiệp hội đã gửi công 

văn số 19/CV-HHD ngày 15/4/2019 báo cáo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính -

Văn phòng Chính phủ, đề nghị VPCP xem xét, trình Thủ tướng chính phủ chỉ 

đạo xử lý kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. 

- Tổ chức hội nghị trực tuyến giữa đại diện lãnh đạo Hiệp hội, đại diện 

doanh nghiệp hội viên và cục kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng chính 

phủ nhằm lấy ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh dược, mỹ phẩm. 

 Cụ thể :  

+ Góp ý cho đề xuất với các Bộ ngành 68 Thủ tục trong lĩnh vực Dược và 

mỹ phẩm cần cắt bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế.  

+ Hiệp hội chủ động rà soát các VBQPPL trong lĩnh vực dược có quy định 

gây khó khăn, bất cập , cản trở hoạt động SXKD của doanh nghiệp đề nghị Cục 

Kiểm soát TTHC trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết sớm có phản 

hồi để giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong hoạt động kinh doanh: Luật 
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dược, 02 Nghị định, 10 thông tư của BYT với tổng số 60 quy định ( Cụ thể: Luật 

Dược 2016: 4 quy định; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP: 24 quy định; Nghị định 

Số: 155/2018/NĐ-CP: 03 quy định; Thông tư số 15/2019/TT-BYT: 1 quy định; 

Thông tư 32/2018/TT-BYT: 14 quy định; Thông tư 36/2018/TT-BYT: 1 quy 

định; Thông tư 19/2018/TT-BYT: 1 quy định; Thông tư 01/2018/TT-BYT: 1 

quy định; Thông tư 18/2018/TT-BYT: 1 quy định; Thông tư 09/2020/TT-BYT: 

2 quy định; Thông tư 20/2017/TT-BYT: 01 quy định; Thông tư 29/2020/TT-

BYT: 3 quy định. 

- Kết quả:  

+ Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký Báo 

cáo Chính phủ số 4370/BC-VPCP về việc báo cáo Tình hình thực hiện Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu 6 tháng cuối năm trong đó đã kiến nghị Chính phủ giao các Bộ, trong đó 

có Bộ Y tế  phải nghiên cứu, tiếp thu và đưa vào rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng 

mắc, khó khăn, xử lý dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của các hiệp hội, doanh 

nghiệp. 

+Ngày 04/10/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định (QĐ) số 

1661/QĐ-TTgCP Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, 

trong đó có 41 thủ tục HC trong lĩnh vực dược, nhiều quy định, thủ tục trong 

lĩnh vực dược có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp Dược:  

Sửa đổi TT 32/2018: 

 Bãi bỏ các thủ tục về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc (Lộ trình 2022-2023). 

 Bãi bỏ thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc - Thuộc thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo cho cơ quan 

quản lý (Lộ trình 2021-2022). 

 Bãi bỏ thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc. 

(Lộ trình 2022-2023). 

  Sửa đổi NĐ 54/2017: 

 Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tá dược, vỏ nang, bao bì 

tiếp xúc trực tiếp với thuốc, chất chuẩn (Lộ trình 2022-2023). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-32-2018-TT-BYT-quy-dinh-viec-dang-ky-luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-thuoc-409358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-32-2018-TT-BYT-quy-dinh-viec-dang-ky-luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-thuoc-409358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-32-2018-TT-BYT-quy-dinh-viec-dang-ky-luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-thuoc-409358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-32-2018-TT-BYT-quy-dinh-viec-dang-ky-luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-thuoc-409358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-32-2018-TT-BYT-quy-dinh-viec-dang-ky-luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-thuoc-409358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-32-2018-TT-BYT-quy-dinh-viec-dang-ky-luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-thuoc-409358.aspx
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 Bãi bỏ thủ tục bổ sung, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê 

khai lại trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã được công bố nhưng giá 

thuốc không đổi. (Lộ trình 2022-2023). 

 Sửa đổi Luật Dược: 

 Bãi bỏ điều kiện cơ sở sản xuất tá dược phải đáp ứng Thực hành tốt 

sản xuất nguyên liệu làm thuốc quy định tại khoản 2 Điều 116 của Luật dược (lộ 

trình 2022-2025). 

3.3 Hiệp hội làm tốt vai trò làm cầu nối giữa cơ quan QLNN với doanh 

nghiệp giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, Bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp, chính đáng của doanh nghiệp hội viên.  

a) Thường xuyên tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về một số vướng mắc cụ 

thể của doanh nghiệp hội viên: Bằng nhiều hình thức: Thường trực Hiệp hội có 

thể tư vấn, giải đáp qua điện thoại hoặc kết nối doanh nghiệp với các đơn vị 

thuộc cơ quan QLNN liên quan để được hướng dẫn hoặc kịp thời xem xét, có ý 

kiến bằng văn bản tới các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết hoặc chuyển kiến 

nghị tới các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền.  

Trung bình hàng năm, tiếp nhận, giải quyết gần trăm lượt phản ánh, đề 

nghị của doanh nghiệp. 

b) Tập hợp khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, đưa ra giải 

pháp đề nghị các cấp ngành liên quan tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp bằng 

nhiều hình thức:  

- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác do Đại hội khóa V 

đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hiệp hội chú trọng đổi mới hoạt động công tác 

này, BCH, BTV Hiệp hội đã chủ động rà soát những khó khăn bất cập trong hoạt 

động doanh nghiệp định kỳ 6 tháng 1 lần qua hội nghị BCH, Hội nghị toàn thể 

doanh nghiệp hội viên; tổng hợp những nội dung nhiều doanh nghiệp phản ánh, 

kiến nghị; chủ động tổ chức khảo sát những khó khăn bất cập ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội kiên trì, liên tục kiến nghị với Thủ tướng 

Chính phủ, VPCP, Bộ Y tế, Bộ tài chính, bộ kế hoạch đầu tư,  Bảo hiểm xã hội 

(BHXH), Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn cấp bách, kéo 

dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp dược, các 

thủ tục thuế, hải quan, đầu tư v.v… và khó khăn do dịch Covid -19 tác động: 
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*Với Bộ Y tế: 

 Hiệp hội làm tốt vai trò làm cầu nối giữa cơ quan QLNN với doanh 

nghiệp để giải quyết khó khăn, tạo thuận lợi để doanh nghiệp duy trì và phát 

triển hoạt động SXKD: Với tinh thần cùng nhau đồng hành, chia sẻ thuận lợi, 

khó khăn, Hiệp hội kiên trì, thẳng thắng, thuyết phục lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục 

QLD xem xét các kiến nghị kéo dài của doanh nghiệp. Trong cả nhiệm kỳ, tổ 

chức nhiều buổi làm việc trực tiếp/tọa đàm/ hội nghị giữa BCH, Thường trực 

HH và doanh nghiệp hội viên với Lãnh đạo BYT, lãnh đạo Cục QLD và các Vụ 

Cục liên quan giải quyết nhiều khó khăn cấp bách, kéo dài cho doanh nghiệp, tập 

trung vào các công tác: Cải cách thủ tục hành chính, Đăng ký thuốc, Đấu thầu 

thuốc,Quản lý giá thuốc,Quản lý Chất lượng, GMP’S, Quản lý kinh doanh thuốc, 

Quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

- Tổ chức tọa đàm giữa Ban chấp hành với Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo 

Cục QLD, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) tại Hà nội ngày 14/6/2019 nhằm tiếp 

tục kiến nghị BYT, Cục QLD, Cục ATTP giải quyết khó khăn vướng mắc của 

doanh nghiệp, đưa ra giải pháp đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu để 

hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL theo tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ 

trong đó tập trung một số lĩnh vực: Đăng ký thuốc, Đấu thầu thuốc, kinh doanh 

thuốc và sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe,v.v… 

- Ngày 26/5/2020 Hiệp hội phối hợp với Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị 

chuyên đề bàn cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của 

Covid-19, đặc biệt khó khăn trong công tác đăng ký thuốc. Chủ trì Hội nghị: 

Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hiệp hội. Hội nghị đưa ra các giải pháp để tháo gỡ 

các khó khăn cấp bách cho doanh nghiệp trong lĩnh vực Đăng ký thuốc, giải 

quyết việc chậm trễ trong hoạt động cấp giấy phép lưu hành sản phẩm, duy trì 

hiệu lực SĐK, gia hạn số đăng ký, thay đổi bổ sung đăng ký thuốc. 

-  Hiệp hội và Tổng công ty dược phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị 

đối thoại giữa Bộ Y tế với các doanh nghiệp vào ngày 24/3/2022 tại thành phố 

Hồ Chí Minh. Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, hội nghị được tổ 

chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 340 điểm cầu trên cả nước 

với gần 700 lượt người truy cập. Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, xây dựng,  

Hiệp hội đã tổng hợp các khó khăn, kiến nghị mang tính quan trọng, cấp bách; 

những khó khăn kéo dài chưa được giải quyết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 

động sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp liên quan gồm 14 nhóm vấn đề: 

Việc cấp, gia hạn, duy trì hiệu lực số đăng ký thuốc; Việc triển khai thực hiện 

Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban 
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thường vụ Quốc hội; Việc Đấu thầu thuốc; quản lý giá thuốc; kinh doanh thuốc; 

Danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt; Việc hạn chế đặt tên thuốc; Việc sửa đổi bổ 

sung Luật Dược và các văn bản pháp luật có liên quan. Trên tinh thần cầu thị và 

đồng hành cùng doanh nghiệp, Lãnh đạo BYT và trưởng các Vụ cục và đơn vị 

liên quan của BYT đã thẳng thắn đối thoại va giải đáp những khó khăn, vướng 

mắc, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp đồng thời trao đổi những vấn đề mà 

Bộ Y tế đề nghị doanh nghiệp ưu tiên đầu tư, giải quyết. Thống nhất nội dung đề 

xuất Chính phủ, Quốc hội xem xét, sửa đổi, tháo gỡ các nội dung khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, đặc biệt là việc triển khai thực hiện 

nghị quyết 12/NQ-UBTVQH (Ủy ban thường vụ Quốc hội) liên quan đến việc 

gia hạn  số đăng ký (SĐK) đến hết 31/12/2022. Sau Hội nghị, BYT đã tổ chức 2 

hội thảo khoa học liên quan đến dự thảo thông tư đăng ký thuốc, Hiệp hội tham 

gia và mời các doanh nghiệp tham gia để nắm được thông tin. 

         - Hiệp hội thường xuyên tổ chức buổi làm việc giữa Thường trực Hiệp hội 

và lãnh đạo cục QLD có sự tham dự của lãnh đạo một số phòng chức năng của 

Cục với mục đích chia sẻ thông tin, thống nhất trong việc giải quyết tháo gỡ cho 

doanh nghiệp. Hai bên trao đổi cụ thể về những khó khăn và kiến nghị, đề xuất 

phương án giải quyết của Doanh nghiệp do Văn phòng Hiệp hội (VPHH) tổng 

hợp; Lãnh đạo Cục thông báo những việc Cục QLD đã triển khai, đưa ra các giải 

pháp, tiến độ và kết quả giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Cục.  

Kết quả: Nhiều kiến nghị và đề xuất của Hiệp hội đã được Thứ trưởng 

BYT chỉ đạo Cục QLD và các đơn vị liên quan giải quyết. Bộ Y tế và các đơn vị 

đã kịp thời sửa đổi những nội dung còn bất cập, bổ sung một số nội dung để tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp vào các VBQPPL 

ban hành trong các năm 2018, 2019, 2020: Thông tư số 11/2018/TT-BYT về 

Quản lý chất lượng thuốc, Thông tư số 32/2018/TT-BYT về đăng ký thuốc, 

Thông tư số 35/2018/TT-BYT về GMP, Thông tư số 03/2019 về danh mục thuốc 

sản xuất trong nước không chào thầu thuốc nước ngoài, Thông tư 15/2019/TT-

BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; đặc biệt thông tư 

số 29/2020/ TT-BYT Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành, Ví dụ:  

+ Thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

đối với nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (Notification). 

+ Được sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dạng bào chế tương ứng 

với dạng bào chế đã được chứng nhận và không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP thực phẩm 



12 

 

bảo vệ sức khỏe đối với cơ sở Đạt GMP về thuốc dược liệu, thuốc y dược cổ 

truyền. 

+ Đối với các thuốc yêu cầu chứng minh xuất xứ công thức gốc đã chấp 

nhận một phần theo kiến nghị: Cục Quản lý Dược sẽ cấp giấy đăng ký lưu hành 

hiệu lực 03 năm đối với hồ sơ đăng ký lại hoặc đăng ký gia hạn. Sau thời gian 

trên nếu công ty không cung cấp được hồ sơ lâm sàng chứng minh an toàn, hiệu 

quả của thuốc, Cục Quản lý Dược sẽ ngừng cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành. 

  + Thông tư 15/2020/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, danh 

mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán 

giá ngày 10/8/2020, đã bổ sung tiêu chí kỹ thuật của thuốc sản xuất trên dây 

chuyền tiêu chuẩn tương đương thuộc Nhóm 1, 2 quy định tại Điều 7, Thông tư 

15/2019/TT-BYT và Quy định Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng 

yêu cầu điều trị, khả năng cung ứng không chào thầu thuốc nước ngoài.  

+ Quy định được tiếp tục duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành 12 

tháng đối với Thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực giấy đăng ký lưu hành 

trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 

2021. 

+ Theo thông tin của BYT, Cục QLD đang khẩn trương hoàn thiện dự 

thảo thông tư đăng ký thuốc theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tập 

trung xử lý các hồ sơ hết hạn trước 30.6.2022 ( dự kiến giải quyết trước trung 

tuần tháng 6); tham mưu Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn nghị quyết 

12/NQ-UBTVQH , theo đó có điều khoản cho phép BYT công bố danh sách các 

GPLH hết hiệu lực năm 2022 được tiếp tục sử dụng đến 31.12.2022.  

*Với Bảo hiễm xã hội Việt nam: 

Hiệp hội đã phối hợp với BHXHVN tổ chức Hội nghị “Đối thoại về thực 

hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế với một số Doanh nghiệp Dược”. Những 

kiến nghị của Hiệp hội đã được BHXHVN phối hợp với BYT và đơn vị liên 

quan giải quyết và trả lời và chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tháo gỡ các 

vướng mắc trong việc cung ứng và thanh quyết toán cho các doanh nghiệp, theo 

đó “đối với thuốc đã đấu thầu theo đúng quy định đã trúng thầu: tăng cường 

kiểm soát đảm bảo việc cung ứng, sử dụng và thanh quyết toán chi phí các thuốc 

này theo các hợp đồng đã ký với các nhà thầu”. 

*Với Cục kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ:  
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Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid đến một số hoạt động Hiệp 

hội, Ban chấp hành HH đã tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến giữa cục kiểm soát thủ 

tục hành chính – Văn phòng chính phủ với thường trực Hiệp hội và một số 

doanh nghiệp: 

- Tổng hợp các khó khăn kiến nghị của doanh nghiệp trong việc thực thi 

các TTHC trong hoạt động sản xuất kinh doanh dược. Sau Hội nghị, Cục Kiểm 

soát thủ tục hành chính trình Chính phủ ban hành công văn chỉ đạo Bộ Y tế và 

Bộ ngành liên quan xem xét giải quyết. 

- Hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện “Quản lý 

thuốc, dược chất trong danh mục bị cấm sử dụng trong một số ngành” được quy 

định trong luật dược, nghị định 54/NĐ-CP và thông tư 20/2017/TT-BYT. Sau 

Hội nghị trực tuyến, Cục kiểm soát thủ tục hành chính đã thành lập nhóm nghiên 

cứu để điều tra, đánh giá về nội dung “Quản lý thuốc, dược chất trong danh mục 

bị cấm sử dụng trong một số ngành” được quy định tại thông tư 20/2017/TT-

BYT và bổ sung tại thông tư 29/2020/TT-BYT, vấn đề này đã được Hiệp hội và 

nhiều doanh nghiệp kiến nghị cần tháo gỡ ngay vì đây là một trong những quy 

định hiện đang gây gánh nặng và chi phí tuân thủ rất lớn cho các doanh nghiệp 

sản xuất thuốc trong nước. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một Báo cáo chi tiết 

về đánh giá tác động của quy định này đối với hoạt động của các doanh nghiệp 

Dược báo cáo VPCP, đề xuất tổ chức làm việc với BYT, Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn để có phương án giải quyết. Hiệp hội đang tiếp tục phối hợp 

với Cục KSTTHC và nhóm nghiên cứu để thúc đẩy nội dung này. 

*Với Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan: 

 Chủ động/ Phối hợp với VCCI có ý kiến đề nghị với Bộ Tài chính, tổng  

cục thuế, Tổng cục Hải quan giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp liên 

quan đến lĩnh vực thuế. Ký kết Quy chế xử lý vướng mắc giữa Cục Hải quan 

thành phố Hải Phòng và Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam, tích cực làm 

việc với các cục Hải quan địa  phương  trong việc giải quyết các khó khăn vủa 

doanh nghiệp khi gặp khó khăn trong thực hiện các quy định về Lĩnh vực Hải 

quan. 

3.4 Những vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp còn tồn tại cần tiếp tục 

quan tâm giải quyết: 

Mặc dù, nhiệm kỳ V đã làm được nhiều việc đóng góp tích cực cho hoạt 

động của doanh nghiệp, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được cơ quan quản lý 

nhà nước giải quyết triệt để gây khó khăn kéo dài cho doanh nghiệp. Hiệp hội sẽ 
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tiếp tục có ý kiến đề nghị Chính Phủ, Bộ Y tế và các Bộ Ban ngành khác xem xét, 

thúc đẩy nhanh tiến độ giải quyết ( phụ lục khó khăn tại hội nghị đối thoại kèm 

theo). Trong đó, chú trọng: 

a) Vấn đề đăng ký thuốc, gia hạn duy trì hiệu lực Số đăng ký  

- Tiến độ cấp Số đăng ký mới, đăng ký gia hạn, đăng ký thay đổi bổ sung 

vẫn rất chậm so với thời gian theo quy định, đặc biệt việc chậm gia hạn đối với 

những thuốc hết hiệu lực năm 2022;  chậm cấp Số đăng ký (SĐK) mới ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động gây thiệt hại cho doanh nghiệp. 

- Nguyên liệu trong giai đoạn này tăng cao và về rất chậm nên doanh 

nghiệp cần những nguyên liệu khác để thay thế, nhưng khi doanh nghiệp nộp hồ 

sơ yêu cầu được thay thế thì thời gian duyệt còn chậm, mặc dù những nguyên 

liệu này đã được thẩm định tại nhà máy. 

b) Vấn đề thử nghiệm tương đương sinh học có một số sản phẩm và một 

số phân tử không cần phải thử nghiệm vì thực tế trên Thế giới có nhiều Quốc gia 

đã không yêu cầu, nhưng tại Việt Nam vẫn yêu cầu thử. 

c) Vấn đề hạn chế đặt tên thuốc tại thông tư 01/2018/TT-BYT” Không 

được đặt tên thuốc khác nhau trong trường hợp thuốc có cùng tất cả các tiêu chí 

sau: hoạt chất, dược liệu, dạng bào chế, đường dùng, nồng độ, hàm lượng và nhà 

sản xuất” tiếp tục là rào cản cho việc tiếp cận thị trường và mất quyền tự chủ 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

d) Khó khăn liên quan chứng minh công thức gốc đối với thuốc được các 

Doanh nghiệp Dược trong nước nghiên cứu – sản xuất – lưu hành khi áp dụng 

Thông tư 32. 

- Đề nghị Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược tiếp tục xem xét giải quyết kiến 

nghị của DN/HH về việc: gia hạn đăng ký đối với thuốc generic do doanh nghiệp 

Việt Nam nghiên cứu, phát triển và đã được Bộ Y tế xét duyệt hồ sơ, cấp phép 

lưu hành và đã được người dân và các sơ sở y tế sử dụng rộng rãi trong một thời 

gian rất dài (5 năm; 10 năm; ,…20 năm đến nay) và trong thời gian thuốc lưu 

hành, cơ quan quản lý, các Trung tâm giám sát ADR không nhận được các báo 

cáo về các ADR nghiêm trọng thì khi đăng ký lại, gia hạn không phải  chứng 

minh nguồn gốc công thức của thuốc và không phải thử lâm sàng - trừ một số  

hoạt chất đặc biệt cần thẩm định. 

e) Khó khăn trong việc thực hiện các quy định đối với Danh mục thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt. 
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- Đề nghị Cục QLD tham mưu cho Bộ Y tế phối hợp các Bộ ngành liên 

quan:  xem xét lại quy định Danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt ( VD: ( 

Ofloxacin, Ciprofloxacin, Metronidazol, Chloramphenicol…), nhóm chứa hoạt 

chất cấm dùng trong 1 số ngành lĩnh vực đang có sự bất cập theo nguyên tắc: Bộ 

ngành nào sử dụng hoạt chất này sai mục đích thì phải tự chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. Đối với ngành Y tế: Nên để danh mục các hoạt chất này cho doanh 

nghiệp Dược sản xuất- kinh doanh như  thuốc  thường; Đơn vị nào lợi dụng sai 

mục đích sẽ chịu trách nhiệm theo pháp luật. 

f) Khó khăn trong Đấu thầu thuốc:  

- Việc thực hiện đấu thầu ở cấp cơ sở còn chưa thống nhất, mõi nơi thực 

hiện theo quy định riêng của địa phương…gây khó khăn cho hoạt động đấu thầu 

của các doanh nghiệp: hầu hết Sở Y tế lấy giá thầu thấp hơn so với năm hiện tại 

và chủ yếu là nhóm hàng GMP WHO, do đó gây khó khăn cho các doanh nghiệp 

nhỏ và doanh nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn EU GMP. 

- Chưa giải quyết được bất cập giữa nhà thầu và chủ đầu tư về tình trạng bất 

bình đẳng đối với công nợ của các bệnh viện rất lớn và kéo dài rất nhiều so với 

thời gian mời thầu… 

g) Khó khăn trong Quản lí Giá thuốc: Việc kê khai lại giá thuốc còn rất 

nhiều khó khăn nhất là phải buộc so sánh giá thuốc cùng loại tiêu thụ trong khu 

vực, thuốc nhập khẩu.  

4. Hoạt động đào tạo, phát triển Doanh nghiệp: 

a) Hiệp hội phối hợp với Cục Quản lý dược và các đơn vị trực thuộc Bộ 

Y tế, một số tổ chức, đơn vị trong nước, các chuyên gia trong và ngoài nước 

tham gia tư vấn đào tạo, tập huấn cho khối doanh nghiệp về văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan về hoạt động sản xuất kinh doanh về dược; bồi dưỡng 

kiến thức chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực dược. Tham gia các chương trình 

đào tạo về xúc tiến thương mại, kinh doanh, thuế, hải quan, đấu thầu, v.v. do 

VCCI tổ chức  giúp các Doanh nghiệp tiếp cận, hiểu rõ, thực hiện đúng các quy 

định quản lý nhà nước và nâng cao kiến thức về chuyên môn kỹ thuật trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng số lượt đào tạo trong khóa: 

hơn hai nghìn lượt học viên. Các lớp này được đông đảo các doanh nghiệp đánh 

giá có hiệu quả và thiết thực cho doanh nghiệp. Từ cuối năm 2019 đến nay, do 

ảnh hưởng của dịch Covid, Hiệp hội giới thiệu các doanh nghiệp tham dự các 

hoạt động đào tạo được các tổ chức VCCI, Bộ Y tế, Bộ công thương, Bộ tài 

chính tổ chức online.   
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   b) Hiệp hội tham dự và thông tin thường xuyên trên website Hiệp hội/ 

gửi email tới doanh nghiệp về một số chương trình đào tạo, hội nghị, hội thảo 

mới nhất trong lĩnh vực, dược do các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước đào 

tạo tập huấn miễn phí hoặc mất phí v.v… để các doanh nghiệp tham dự (nếu có 

nhu cầu/ đủ điều kiện tham dự). 

 5. Công tác Xúc tiến thƣơng mại – đầu tƣ và hợp tác quốc tế 

5.1 Xúc tiến thương mại: 

       - Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã đăng tải thông tin về việc ký kết và thực 

thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và 

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), 

các FTA thế hệ mới để các Doanh nghiệp năm bắt thông tin về cơ hội và thách 

thức, có kế hoạch và giải pháp tận dụng trong trao đổi thương mại với các nước.  

- Thực hiện Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hàng 

năm của Bộ Công Thương, Hiệp hội đã thông tin tới các doanh nghiệp và đề cử 

doanh nghiệp tham gia xét chọn nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh 

nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, 

quản bá các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài. 

Một số doanh nghiệp thường xuyên đạt giải thưởng doanh nghiệp xuất khẩu uy 

tín các năm: Công ty TNHH Liên doanh Stellaphar, Công ty CP Sanofi Việt 

Nam, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco, Công ty CP Dược 

Danapha… 

- Tham gia Chương trình thương hiệu quốc gia nhiều năm (2017-2020) 

nhằm quảng bá các sản phẩm thuốc đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia (THQG) 

Việt Nam tới cộng đồng xã hội trong và ngoài nước. Một số doanh nghiệp hội viên 

đạt giải THQG VN các năm: Công ty CP Traphaco, Công ty CP Dược Danapha, 

Công ty CP Dược OPC, Công ty CP DP Nam Hà… 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức triển lãm Y dược quốc 

tế thường niên tại Việt Nam, tham gia một số triển lãm dược phẩm tại một số 

quốc gia trong khu vực (Thái Lan, Campuchis, Ấn Độ) . Các triển lãm thu hút 

nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với số lượng gian hàng lớn, 

tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham quan tìm hiểu, kết 

nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng. Triển lãm cũng là 

nơi Hiệp hội  gặp gỡ trao đổi thông tin, quảng bá hình ảnh Hiệp hội với một số 

hiệp hội các nước sang dự lãm. 
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 - Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bện Covid kéo dài, các 

Triển lãm Y tế quốc tế thường niên lần thứ 15, 16  và một số triển lãm quốc tế 

ngành dược phẩm các nước Đông Nam á  chuyển sang triển lãm trực tuyến 

online. Triển lãm vẫn thu hút đông đảo các Doanh nghiệp trong và ngoài nước 

tham gia qua hệ thống kết nối online thông minh, thuận tiện, trực tiếp tới khách 

cần giao dịch.  

- Tiếp tục thực hiện đề án cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

thuốc Việt Nam” Hiệp hội đã triển khai thực hiện kế hoạch được giao, làm tốt 

công tác phối hợp trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung; rà soát, góp ý 

và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy 

việc ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam có hiệu quả, đạt mục tiêu như 

Đề án được đặt ra. Hiệp hội tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh dược nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc đầu tư 

nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao 

chất lượng thuốc Việt đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh nhân dân và nâng cao 

thị phần thuốc Việt. 

5.2 Hợp tác quốc tế 

- Hiệp hội đã thực hiện hiệu quả việc hợp tác và chia sẻ thông tin, làm cầu 

nối với Hiệp hội Doanh nghiệp dược các nước, đại sứ quán của các nước tại Việt 

Nam, các Doanh nghiệp, doanh nhân nước ngoài sang làm việc với hiệp hội nhằm 

thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường cho các Doanh nghiệp 

Dược Việt Nam với các nước.  

- Trong nhiệm kỳ, đón tiếp hàng trăm lượt khách quốc tế tới làm việc, trao 

đổi thông tin đặt cơ sở hợp tác với Hiệp hội:(Tổng lãnh sự quán Newzealand tại 

Việt nam, Phòng thương mại Đức tại Việt Nam, Lãnh sự quán Cu Ba, Công ty 

Fujita Coporation Nhật Bản, Hiệp hội các nhà sản xuất, kinh doanh Hàn Quốc, 

Hiệp hội các nhà sản xuất, kinh doanh Trung quốc, vv…) 

6. Thực hiện nguyên tắc đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực Dƣợc 

a) Tham gia diễn đàn “Nguyên tắc đạo đức kinh doanh cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ các nền kinh tế APEC” do APEC tổ chức và tài trợ từ năm 2012 

đến nay, Hiệp hội thường xuyên được mời tham dự diễn đàn thường niên. Năm 

2017, Diễn đàn tổ chức tại Việt Nam, Hiệp hội đã ký cam kết chung giữa các 

Hội/Hiệp hội của Việt nam về hoạt động liên chính và minh bạch trong ngành 

dược phẩm và thiết bị y tế (VietNam Consensus Framework) được các nước 

thành viên và Hiệp hội các nước ghi nhận đóng góp tích cực của Việt Nam cho 
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hoạt động của diễn đàn. Đồng thời, Hiệp hội đã ban hành quyết định 69/QĐ-HHD 

ngày 15/8/2017 khuyến khích các doanh nghiệp hội viên tham gia thực hiện 

nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh dược phẩm và sản phẩm sinh học y tế.  

- Hiện các nước thành viên APEC đã và đang triển khai có hiệu quả 

“Nguyên tắc tự nguyện về đạo đức trong lĩnh vực dược phẩm sinh học” và coi đây 

là một trong những điều kiện để hội nhập và phát triển bền vững. 

- Các năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Diễn đàn được tổ 

chức trực tuyến. Trong năm 2021, Ban thư ký diễn đàn đã xây dựng: Một lộ trình 

mới, tầm nhìn đến năm 2025 và sửa đổi bổ xung nguyên tắc Apec Mexico City. 

Hiệp hội tích cực tham gia đóng góp cho bản dự thảo sửa đổi.  

b)  Ngày 25/06/2021 Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 08/2021/TT-BYT 

ban hành nguyên tắc đạo đức hành nghề dược. Việc ra đời thông tư này làm cơ 

sở để các Hội/ Hiệp hội trong lĩnh vực dược tổ chức thực hiện một cách nhất 

quán. Đồng thời cũng là một bước tiến của Bộ Y tế trong việc thực hiện cam kết 

tại diễn đàn APEC. 

c)  Năm 2018, Hưởng ứng Sáng kiến của VCCI về cam kết kinh doanh 

liêm chính của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng hành động nhằm phòng 

ngừa tham nhũng, cải thiện môi trường kinh doanh thuộc khuôn khổ Dự án 

“Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở ASEAN” của UNDP được tài trợ 

từ quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh. Ban Chấp hành Hiệp hội đã xem xét dự 

thảo “Thư cam kết kinh doanh liêm chính” do VCCI dự thảo, ký Thư cam kết 

ủng hộ mục tiêu sáng kiến về thúc đẩy, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp 

thực thi Luật phòng, chống tham nhũng trong đó quy định doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế có trách nhiệm áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử 

trong kinh doanh để quản trị doanh nghiệp tốt hơn. 

 7. Công tác Tài chính Hiệp hội 

Hiệp hội bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của 

Hiệp hội trong nhiệm kỳ: Trong điều kiện tự chủ về tài chính, tự cân đối về kinh 

phí hoạt động, Hiệp hội đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo đảm nguồn kinh phí 

duy trì và phát triển các hoạt động của Hiệp hội, đồng thời chăm lo cho đời sống 

cán bộ, nhân viên văn phòng. 

  Về kinh phí: Báo cáo kết quả thu - chi tài chính khóa V Nhiệm kỳ 2016-

2021, cụ thể:  

 ( số liệu Tính từ ngày 1/10/2016 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022)  
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STT Nội dung Số tiền (đồng) 

1 Tồn khóa IV chuyển sang 861.055.746 

2. Tổng thu khóa V 11.020.422.394 

3  Tổng chi Khóa V 10.920.552.411 

4 Tồn khóa V 960.925.729 

 

Việc thu, chi trong nhiệm kỳ đảm bảo đúng chế độ chính sách, nguyên tắc 

quy định của Nhà nước, điều lệ và “quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, Ban Thường trực, Ban Kiểm tra, Văn phòng Hiệp hội, Nguyên tắc 

quản lý thu chi tài chính, tiền lương và chế độ của Bộ máy, Văn phòng Hiệp hội 

khoá  V nhiệm kỳ 2016-2021” đảm bảo đủ kinh phí phục vụ cho hoạt động của 

Hiệp hội và đảm bảo cân đối tài chính trong nhiệm kỳ.  

8. Công tác Thi đua khen thƣởng:  

Hiệp hội đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác khóa V, có được thành 

tích trên, có sự đóng góp tích cực của tập thể Hiệp hội, BTV, BCH và một số tập 

thể, cá nhân đã nhiệt tình, tận tâm với công tác Hiệp hội. Để động viên phong 

trào thi đua, Ban Thi đua khen thưởng Hiệp hội và BCH hiệp hội, căn cứ vào đề 

xuất của các khu vực, của BCH Hiệp hội đã thống nhất trình Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Chủ tịch VCCI khen thưởng hình thức tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân 

“có thành tích suất sắc đóng góp cho sự phát triển Hiệp hội, cộng đồng doanh 

nghiệp Việt Nam và sự phát triển ngành dược” trong  nhiệm kỳ 2021-2026 của 

Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Thi 

đua khen thưởng, thông tư 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế 

hướng dẫn công tác  thi đua khen thưởng trong ngành y tế, các tổ chức hội, Hiệp 

hội không thuộc đối tượng BYT xét thi đua khen thưởng nên kết quả công tác thi 

đua khen thưởng cụ thể: 

- Chủ tịch liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen 

cho 10 tập thể và 13 cá nhân thuộc Hiệp hội  ( Danh sách kèm theo). 

 - Để động viên tập thể Văn phòng Hiệp hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động Hiệp hội trong nhiệm kỳ, Ban Thi 

đua khen thưởng Hiệp hội và BCH hiệp hội, căn cứ vào đề xuất của Chánh Văn 

phòng Hiệp hội đã thống nhất trình Chủ tịch Hiệp hội tặng giấy khen cho Tập 

thể Văn phòng và 03 chuyên viên văn phòng (Danh sách kèm theo) . 
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 9. Công tác khu vực:  

      a) Hoạt động của các khu vực trong nhiệm kỳ đã có bước tiến bộ. Lãnh 

đạo các khu vực đã tích cực giới thiệu hội viên mới, tập hợp các doanh nghiệp, 

chia sẻ thuận lợi khó khăn nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hợp tác cùng 

có lợi giữa các doanh nghiệp Hội viên trong khu vực.  

 b) Một số khu vực làm tốt nhiệm vụ thu thập và phản ảnh kịp thời các 

vướng mắc, kiến nghị, nguyện vọng thiết thực của các Doanh nghiệp hội viên 

trong khu vực về Văn phòng Hiệp hội và phổ biến kịp thời các thông tin từ Văn 

phòng Hiệp hội tới các Doanh nghiệp hội viên. 

c) Các khu vực làm tốt trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch chuẩn bị Đại 

hội, tổ chức họp, lấy ý kiến cho tổng kết công tác nhiệm kỳ V, phương hướng 

nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VI, đề xuất các tập thể cá nhân có thành tích suất 

sắc đóng góp cho công tác phát triển Hiệp hội. Đặc biệt hoàn thành trách nhiệm 

trong công tác giới thiệu đề cử ứng cử ủy viên BCH khóa VI. 

10. Các doanh nghiệp hội viên:  

Giai đoạn 2016-2021cộng đồng doanh nghiệp trải qua quá nhiều rủi ro, 

khó khăn thách thức. Bên cạnh những khó khăn tồn tại do hạn chế về cơ chế 

chính sách đối với hoạt động SXKD thuốc trong nước, doanh nghiệp  dược 

cũng  bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình dịch bệnh Covid- 19  gây hậu 

quả nghiêm trọng toàn diện đến mọi mặt kinh tế xã hội của VN: gây đứt gãy 

chuỗi cung ứng do thiếu nguồn cung, giá nguyên liệu tăng, chi phí logicstic và 

mọi chi phí khác đều tăng cao, thiếu hụt nhân lực, doanh thu sụt giảm v.v... . 

Nhiều doanh nghiệp phải thực hiện giãn cách xã hội tổ chức sản xuất tại chỗ để 

đảm bảo chống dịch.  

a) Với 188 doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh, xuất nhập khẩu thuốc. Hầu hết là các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam 

đóng vai trò quyết định cho hoạt động cung ứng, phân phối thuốc trên cả nước 

cho công tác phòng chữa bệnh của ngành y tế. Số cơ sở sản xuất của doanh 

nghiệp hội viên chiếm tỷ lệ trên 70% số cơ sở SX trong nước, đóng góp chủ yếu 

thị phần tổng trị giá thuốc sản xuất trong nước. Với nỗ lực không ngừng, các 

doanh nghiệp đã huy động sức mạnh nội sinh, tận dụng những lợi thế để cùng 

vượt qua. Hầu hết các doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch công tác các năm 

trong nhiệm kỳ, đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho yêu cầu phòng chống dịch và 

chữa bệnh của nhân dân góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của ngành Y tế. Các doanh nghiệp hội viên đang đóng góp cho ngân 
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sách nhà nước một phần không nhỏ, tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

b) Phần lớn các Doanh nghiệp hội viên luôn chia sẻ, ủng hộ cả về vật 

chất, tinh thần cho mọi hoạt động của Hiệp hội, đã thực hiện tốt các nghĩa vụ 

của Hội viên trong đó có nghĩa vụ nộp hội phí, cung cấp thông tin, báo cáo cho 

Hiệp hội. 

C. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: 

1. Chính phủ, bộ ban ngành: 

a) Đề nghị Chính phủ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, Ngành (trong đó 

có Bộ Y tế) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 

2020 về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh giai đoạn 2020-2025, và giải quyết khó khăn của doanh nghiệp đã 

được nêu trong báo cáo số 4370/BC-VPCP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ về tình hình thực hiện nghị quyết trên. 

b) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 1661/QĐ-TTgCP Ngày 

04/10/2021 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đôn đốc Bộ Y tế sớm tổ chức thực hiện 

để thực thi phương án cắt giảm các quy định theo lộ trình được giao. 

c) Đề nghị Cục kiểm soát thủ tục hành chính: (1) đôn đốc các Bộ, ngành 

giải quyết các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc thực hiện 

các quy định liên quan thủ tục hành chính đã được  Chủ nhiệm văn phòng Chính 

phủ gửi đến các Bộ ngành giải quyết trong báo cáo số 4370/ BC-VPCP, (2) tiếp 

tục tổ chức các chương trình tham vấn chính sách với các Hiệp hội doanh nghiệp 

lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để chương trình cắt giảm thủ tục hành chính 

mang tính thực tế và thiết thực.  

2. Phòng thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam: 

Đề nghị VCCI phối hợp với các hiệp hội thành viên, doanh nghiệp tăng 

cường đối thoại, kịp thời nắm bắt, xác định các quy định cụ thể liên quan đến 

hoạt động kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo, điều 

hành hiện đang tạo rào cản, vướng mắc, gia tăng chi phí hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp để đề xuất cơ quan ban hành quy định sửa đổi, điều chỉnh theo 

hướng tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp 

3. Bộ Y tế: 

  a) Đề nghị Bộ sớm có kế hoạch thực hiện quyết định số 1661/QĐ-TTg 

ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
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Y tế, trong đó cắt bỏ 41 quy định trong lĩnh vực dược theo lộ trình đề ra. Trong 

đó, ưu tiên thực hiện trong năm 2022 đối với phương án cắt bỏ quy định đang là 

rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp và quá tải cho Cục Quản lý Dược: 

 Bãi bỏ các thủ tục về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc (Lộ trình 2022-2023). 

 Bãi bỏ thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc - Thuộc thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo cho cơ quan 

quản lý (Lộ trình 2021-2022). 

 Bãi bỏ thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc. 

(Lộ trình 2022-2023). 

 Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tá dược, vỏ nang, bao bì 

tiếp xúc trực tiếp với thuốc, chất chuẩn (Lộ trình 2022-2023). 

 Bãi bỏ thủ tục bổ sung, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê 

khai lại trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã được công bố nhưng giá 

thuốc không đổi. (Lộ trình 2022-2023). 

  b) Đề nghị Bộ tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách, hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật về dược: 

  - Đề nghị Bộ sớm trình quốc hội sửa một số điều trong luật Dược  2016  và 

các VBQPPL liên quan: Tổ chức rà soát, đánh giá đồng bộ tác động những bất 

cập, không phù hợp của Luật dược, Nghị định 54/2017/NĐ- CP & các thông tư 

hướng dẫn thi hành luật dược để xây dựng, ban hành đồng bộ, mang tính ổn định 

lâu dài hệ thống VBQPPL về dược nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, 

thuận lợi cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng chính phủ. Tránh tình trạng một văn bản quy phạm pháp 

luật liên tục sửa đổi bổ sung gây khó khăn cho việc thực thi. 

  - Sớm ban hành một số thông tư sửa đổi thông tư liên quan những khó 

khăn cấp bách, kéo dài mà Bộ đã dự thảo ở giai đoạn cuối như thông tư sủa đổi 

TT 01/2018, thông tư 35/2018, thông tư thay thế TT 32/2018. 

  c) Đề nghị Bộ tiếp tục giải quyết các khó khăn bất cập đã được Hiệp hội 

doanh nghiệp đề nghị nhưng chưa được giải quyết theo điểm 3.3 mục 3 Phần II   

trong báo cáo. 

D. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

1. Đánh giá chung kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội V (2016-2021) 

a) Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm 

vụ công tác chủ yếu do Đại hội Hiệp hội lần thứ V (2016-2021) đề ra, đã hoàn 
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thành khối lượng công việc lớn so với nhiệm kỳ trước. Các mặt công tác được 

triển khai toàn diện và hiệu quả. Ngoài các hoạt động truyền thống, Hiệp hội đã 

triển khai nhiều hoạt động mới có tính sáng tạo, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát 

triển của nền kinh tế và cộng đồng Doanh nghiệp. Hiệp hội là một tập thể đoàn 

kết, BCH, BTV chỉ đạo điều hành tốt mọi hoạt động Hiệp hội. 

b)  Hiệp hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong điều kiện tự 

trang trải quỹ lương và chi phí thường xuyên, chi phí cho mọi hoạt động của 

Hiệp hội. Đó là một cố gắng rất lớn thể hiện tâm huyết, trách nhiệm đối với cộng 

đồng doanh nghiệp hội viên. 

c) Chú trọng công tác phát triển hội viên, tăng tính liên kết và nâng cao 

năng lực, đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp của Doanh nghiệp hội viên trên 

toàn quốc. 

d) Đã có sự thay đổi rõ ràng cả trong nhận thức và cả trong hành động 

của tập thể Ban chấp hành, Ban thường trực, của đa số các Doanh nghiệp hội 

viên trong công tác pháp chế, tích cực, chủ động tham gia xây dựng, đề xuất, 

phản biện … để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói chung và 

hệ thống văn bản QPPL chuyên ngành nói riêng theo hướng cải cách thủ tục 

hành chính, tháo gỡ các rào cản, các bất cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

Doanh nghiệp tồn tại và phát triển.  

e) Thực sự trở thành tổ chức đáng tin cậy của Doanh nghiệp hội viên, làm 

tốt chức năng kết nối, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp 

với các cơ quan quản lý Nhà nước; giữa các Doanh nghiệp hội viên với các 

Doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua các hoạt động Pháp chế, đào tạo, 

xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế cung cấp thông tin và kết nối giao thương, 

hội nhập kinh tế quốc tế cho các Doanh nghiệp hội viên.  

g) Vai trò của Hiệp hội đã được khẳng định, uy tín của Hiệp hội ngày 

càng được nâng cao, thực sự trở thành cánh tay nối dài của cơ quan QLNN góp 

phần giúp BYT thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về dược trong lĩnh vực 

hoạt động sản xuất kinh doanh.  

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 

 2.1. Hạn chế của Hiệp hội 

- Các hoạt động tập hợp ý kiến doanh nghiệp, góp ý xây dựng VBQPPL, 

chính sách; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 
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của doanh nghiệp đã thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn, tuy nhiên 

vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn của doanh nghiệp. 

- Hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp mới chỉ tập trung chủ yếu vào các hoạt 

động, dịch vụ truyền thống, cơ bản. Còn ít các chương trình quy mô lớn, có sức 

lan tỏa và tác động quan trọng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu 

quả hoạt động của cộng đồng Doanh nghiệp. 

- Chưa tổ chức hoạt động dịch vụ để tăng nguồn thu có kinh phí triển khai 

một số hoạt động cho Hiệp hội: Tư vấn Luật, Tham gia Hiệp hội dược khu vực 

ASEAN, Xúc tiến thương mại, Hợp tác quốc tế, v.v... 

2.2 Hạn chế của các doanh nghiệp Hội viên 

- Sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp Hội viên còn chưa cao, chưa 

nhân lên được sức mạnh, thương hiệu của cộng đồng các doanh nghiệp dược 

Việt Nam, nhằm nâng cao thương hiệu thuốc Việt trên thị trường, trong quá 

trình hội nhập và phát triển. 

- Một số doanh nghiệp hội viên chưa thực hiện hết trách nhiệm của hội 

viên (đóng góp ý kiến trong việc xây dựng văn bản QPPL, đóng hội phí…). 

2.3 Nguyên nhân  

  - Nguyên nhân khách quan: nhiều hoạt động của Hiệp hội đặc biệt là công 

tác pháp chế, góp ý xây dựng văn bản QPPL, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp còn phụ thuộc vào cơ chế chung, ý chí và hành động của cơ quan QLNN.  

- Nguyên nhân chủ quan: Kinh phí cho các hoạt động còn hạn hẹp chưa 

đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hiệp hội. Hoạt 

động tư vấn luật, hội nhập, ngoại giao chưa có điều kiện triển khai. Hoạt động 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế; cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp 

ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ 

chức hoạt động văn phòng để phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. 

  3. Bài học kinh nghiệm 

Từ kết quả và hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, có thể rút ra một số bài 

học kinh nghiệm chủ yếu sau đây: 

- Một là nắm vững đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước 

về phát triển kinh tế, phát triển Doanh nghiệp, chiến lược của ngành dược và hệ 

thống VBQPPL lĩnh vực dược, đặc biệt là các quy định mới. Thường xuyên lắng 

nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, tổng kết thực tiễn và hoạt động của 
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doanh nghiệp hội viên và cộng đồng doanh nghiệp để đề ra chương trình, kế 

hoạch và nhiệm vụ công tác sát thực, khả thi và tổ chức thực hiện một cách 

quyết liệt, hiệu quả. 

- Hai là gắn bó mật thiết với cộng đồng Doanh nghiệp, luôn đặt mục tiêu 

hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, tham mưu cho cơ quan QLNN xây 

dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể, khả thi hỗ trợ doanh nghiệp để phát 

triển nhanh và bền vững. 

- Ba là phối hợp chặt chẽ với cơ quan QLNN có liên quan xây dựng cơ 

chế phối hợp giữa các bên tạo mối quan hệ chặt chẽ cùng hướng tới mục tiêu xây 

dựng một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động của cơ quan QLNN và hoạt động SXKD của doanh nghiệp để 

ngành dược VN phát triển, hội nhập góp phần vào tăng trưởng kinh tế của cả 

nước. 

 - Bốn là phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo 

trong hoạt động Hiệp hội; coi trọng công tác phát triển, liên kết hội viên; tranh 

thủ được sự hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình của các UVBTV, UVBCH  và các doanh 

nghiệp hội viên. 

 

PHẦN 2 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHÓA VI (2022-2027)  

I. Phƣơng hƣớng hoạt động khóa VI 

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy BCH, Khu vực; Đổi mới hoạt động 

Hiệp hội, Văn phòng Hiệp hội và hoạt động của các khu vực theo hướng chuyên 

nghiệp; coi trọng công tác phát triển hội viên; Đào tạo, XTTM, Hợp tác quốc tế 

,…, nâng cao hiệu quả hoạt động Hiệp hội, nâng cao vị thế và hình ảnh Hiệp hội. 

2.Thực hiện tốt công tác đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp hội viên. 

3.Tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối, là động lực tác động đến cơ quan 

QLNN để thúc đẩy xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, 

VBQPPL, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

trong lĩnh vực dược và lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tạo 

hành lang pháp lý thông thoáng minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt 

động và phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Dược Việt Nam. 
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4. Nâng cao vai trò là trung tâm, liên kết các doanh nghiệp Dược hội viên, 

kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội tạo cộng đồng doanh nghiệp 

dược Việt nam hợp tác, phát triển cùng sự phát triển vững mạnh của Hiệp hội. 

II. Nhiệm vụ và giải pháp 

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy BCH, Khu vực; đổi mới hoạt động Hiệp hội, 

phát triển hội viên: 

a) Về tổ chức bộ máy: Kiện toàn và đổi mới tổ chức bộ máy, nhân lực của 

Ban chấp hành khóa VI (2022-2027), nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công 

nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban chấp hành; Đổi mới phương thức hoạt 

động  để đạt hiệu quả cao. 

b) Ban hành quy chế hoạt động của BCH, BTV, Ban Kiểm tra,.. và các 

quy định liên quan đến hoạt động HH đúng quy định pháp luật, điều lệ HH; Xây 

dựng phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm nhiệm kỳ và kế hoạch hoạt 

động từng năm.  

c) Công tác phát triển hội viên: Tập trung tuyên truyền, vận động, thu hút 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược tại VN tham gia hiệp hội coi 

đây là một trong những định hướng trọng tâm công tác nhiệm kỳ. Phấn đấu kết 

nạp ít nhất 20 doanh nghiệp hội viên, trong đó chú trọng thu hút các doanh 

nghiệp SXKD XNK lớn. 

d) Công tác khu vực: Cải tiến hoạt động,nâng cao hiệu quả hoạt động của 

mạng lưới các doanh nghiệp trong khu vực: làm tốt công tác kết nối, hỗ trợ 

doanh nghiệp, pháp chế, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với 

Hiệp hội (đóng hội phí, báo cáo). 

e) Chú trọng hoạt động truyền thông, nâng cao hình ảnh Hiệp hội. Nâng 

cấp, xây dựng lại website Hiệp hội đảm bảo kênh thông tin chính thống của Hiệp 

hội tới Hội viên và cộng đồng, cải thiện hoạt động tương tác, bình luận của cộng 

đồng trên website Hiệp hội nhằm thu hút lượt truy cập, gắn kết doanh nghiệp hội 

viên,  đồng thời kêu gọi doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm, thông tin hoạt động 

doanh nghiệp trên Website HH để kết nối thông tin với các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước, thúc đẩy XTTM, Hợp tác đầu tư và góp thêm nguồn thucho hoạt 

động Hiệp hội. 

 2. Kiên trì mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh 

nghiệp. 
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- Kịp thời xem xét trả lời hoặc đề nghị các cấp thẩm quyền giải quyết các 

phản ánh, kiến nghị về một số vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp hội viên.  

- Chủ động kiến nghị, đề xuất với Bộ Y tế, cơ quan QLNN, các tổ chức 

liên quan, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp, đặc biệt là những 

khó khăn mang tính cấp bách/ những khó khăn tồn tại kéo dài/ ảnh hưởng đến 

nhiều doanh nghiệp. 

- Tăng cường hợp tác, đối thoại/trao đổi giữa Hiệp hội, Doanh nghiệp với 

với lãnh đạo BYT, Cục Quản lý Dược và các Vụ, Cục liên quan nhằm chia sẻ 

thông tin, cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp hội viên, ít nhất 2 lần/năm hoặc đột xuất khi có nhu cầu. 

   3. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Công tác pháp chế, phản biện xã hội là 

một trong nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong nhiệm kỳ: 

 - Tích cực tham gia có trách nhiệm trong công tác góp ý, xây dựng, phổ 

biến chính sách, VBQPPL, đặc biệt đối với các Văn bản QPPL liên quan có tác 

động trực tiếp đến Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh trong lĩnh vực dược; 

chủ động đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi luật dược và các VBQPPL liên 

quan hướng tới mục tiêu hoàn thiện và nâng cao tính ổn định của hệ thống pháp 

luật, khắc phục kịp thời các chồng chéo của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của Doanh nghiệp trước pháp luật. 

- Tiếp tục phối hợp với Cục KSTTHC, VPCP thường xuyên rà soát, kiến 

nghị sửa đổi, bãi bỏ các quy định về QLNN trong lĩnh vực dược không còn phù 

hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động XTTM, Hợp tác quốc tế: Làm tốt vai trò 

kết nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội tạo cộng đồng doanh nghiệp 

dược Việt nam phát triển vững mạnh, hội nhập quốc tế với vai trò trung tâm là 

Doanh nghiệp hội viên và Hiệp hội.  

- Nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa các hoạt động xúc tiến thương 

mại, đầu tư, hỗ trợ Doanh nghiệp hội nhập quốc tế theo hướng kết hợp mở rộng 

và nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thống (Triển lãm , hội chợ quốc tế 

về dược, chương trình Thương hiệu quốc gia, xuất khẩu uy tín v.v…).  

- Phối hợp VCCI, Cục Xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp đẩy 

mạnh xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài đi đôi với củng cố, phát triển 

thị trường trong nước, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có chất lượng và 

công nghệ cao, thân thiện môi trường. 
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5. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp: Tổ chức/ phối 

hợp với các đơn vị thuộc BYT, các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước tổ 

chức các khóa đào tạo, phổ biến VBQPPL, kiến thức chuyên môn, kỹ thuật trong 

lĩnh vực dược và một số lĩnh vực liên quan, đặc biệt các khóa đào tạo kỹ năng, 

kỹ thuật trong lĩnh vực đăng ký thuốc, đấu thầu thuốc, QLKD dược nhằm cải 

thiện chất lượng. 

6. Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hành động thúc 

đẩy thực hiện Liêm chính, đạo đức trong kinh doanh. Tiếp tục khuyến khích 

doanh nghiệp thực hiện Nguyên tắc đạo đức kinh doanh của Hiệp hội xây dựng 

dựa trên khuyến cáo của APEC và thực hiện thông tư số 08/2021/TT-BYT ban 

hành nguyên tắc đạo đức hành nghề dược của Bộ Y tế. 

7. Tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật: Mở rộng các hoạt động dịch vụ thu 

phí, tăng nguồn thu đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Hiệp hội. đảm 

bảo cân đối thu chi phục vụ các hoạt động, quản lý, điều hành của Hiệp hội , 

hoạt động VPHH, tạo điều kiện cho CBNV VP làm việc hiệu quả. 

8. Các doanh nghiệp hội viên: phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự 

cường, chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động SXKD, quan tâm  

đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác nghiên cứu phát triển sản 

phẩm,v.v.  phát triển sản xuất theo sát Chương trình phát triển công nghiệp 

dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ưu 

tiên nghiên cứu phát triển thuốc  generic lần đầu, thuốc mới v.v.., đẩy mạnh 

chuyển đổi số trong quản lý điều hành, SXKD hướng hiện đại, hướng tới mục 

tiêu đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, ổn định, phát triển, hội 

nhập kinh tế quốc tế ; Tiếp tục đồng hành cùng với Bộ Y tế trong sự nghiệp phát 

triển ngành dược nói riêng và ngành y tế nói chung. 

PHẦN 3 

KẾT LUẬN 

Phát huy và kế thừa các thành quả của nhiệm kỳ trước, cùng với sự nỗ lực, 

quyết tâm của BCH Hiệp hội, Văn phòng Hiệp hội, các doanh nghiệp hội viên; 

sự ủng hộ của Chính phủ, Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, VCCI, và 

các bộ ngành, tổ chức, cá nhân liên quan Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam 

đã thực hiện tốt nghị quyết đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

Hoạt động Hiệp hội khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027 dự đoán cũng còn nhiều 

khó khăn cho các doanh nghiệp do khó khăn của dịch covid-19 để lại, ảnh hưởng 
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của chiến tranh giữa Nga và Ukraine và nhiều khó khăn thách thức khác trong 

nước và thế giới. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng đất nước ngày 

càng phát triển, thể chế chính trị ngày càng hoàn thiện tiến tới dân chủ, công 

bằng, văn minh; các doanh nghiệp là nòng cốt sự phát triển của đất nước sẽ ngày 

càng được tạo điều kiện hết mức cho hoạt động sản xuất, kinh doanh làm ra của 

cải vật chất cho xã hội phát triển. 

Bằng trách nhiệm và sự chia sẻ của mình với doanh nghiệp, Hiệp hội doanh 

nghiệp dược Việt nam sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa, nâng cao hiệu quả hoạt 

động trong công cuộc đồng hành cùng doanh nghiệp đặc biệt là các hoạt động công 

tác pháp chế, kiến nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp với cơ 

quan quản lý nhà nước nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các doanh 

nghiệp hoạt động. Xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển vững mạnh đáp ứng yêu 

cầu của các doanh nghiệp hội viên góp phần xây dựng ngành dược Việt Nam phát 

triển bền vững và hội nhập thế giới. 

 

Hà Nội, Ngày   tháng   năm 2022 

                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH  

                                              CHỦ TỊCH 

 

 

                                                 Nguyễn Văn Tựu 


