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QUY CHÉ BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THUỐC VÀ SẢN 
PHÁM THUÓC ĐẠT DANH HIỆU “NGÔI SAO THUÓC VIỆT” 

(Kèm theo Quyết định số -f.Ịứỡ.ngày 2)?thảng năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tê)

Chương I

NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, điều kiện, thù tục, quy trình xét tặng và trao 
danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” cho 100 Thương hiệu bao gồm Sản phẩm thuốc 
sản xuất trong nước và Thương hiệu doanh nghiệp dược trong nước.

Điều 2. Đối tượng tham gia bình chọn

Các doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc sản xuất tại Việt Nam đáp 
ứng các điều kiện sau:

1. ĩ.à các cơ sở sản xuất thuốc và các sản phẩm thuốc được sản xuất tại Việt 
Nam;

2. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo hướng dẫn tại Bộ tiêu chí bình chọn doanh 
nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” tại 
Phụ lục 1 Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc bình chọn Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm 
thuốc sản xuất tại Việt Nam

1. Tất cả các cơ sở sản xuất thuốc tại Việt Nam và tất cả các sản phẩm thuốc 
sản xuất tại Việt Nam đều có thể được nộp hồ sơ đăng ký bình chọn. Việc nộp hồ 
sơ đăng ký và tham gia chương trình hoàn toàn miễn phí.

2. Quy chế bình chọn và Bộ tiêu chí bình chọn được công khai tới các đối 
tượng tham gia và các phương tiện thông tin đại chúng trên cả nước.

3. Việc bình chọn do Hội đồng bình chọn thực hiện và trình Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bổ.

4. Kết quả bình chọn danh hiệu sẽ được thông báo công khai trên cổng thông 
tin điện tử Bộ Y tế; trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý dược và trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Chương II
TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU “NGÔI SAO THUÓC VIỆT”

Điều 4. Tiêu chuẩn chung đối vói Doanh nghiệp sản xuất thuốc

Các Doanh nghiệp tham dự Chương trình phải là Doanh nghiệp có nhà máy sản 
xuất thuốc tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
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doanh dược và đáp ứng các yêu cầu như sau:

1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Doanh nghiệp, đầu tư, lao 
động, đất đai, xây dụng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển.

3. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của 
ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động.

5. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sản xuất, bảo quản, phân phối 
và kinh doanh dược phẩm theo các tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs).

6. Thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, doanh nhân.

Điều 5. Tiêu chuẩn chung đối vói sản phẩm thuốc sản xuất trong nước

Các sản phẩm thuốc tham gia chương trình phải được Bộ Y tế cấp phép lưu 
hành hợp pháp, được sản xuất tại nhà máy sản xuất thuốc tại Việt Nam và đáp ứng 
các yêu cẩu như sau:

1. Là sản phẩm thuốc đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược sản xuất kinh 
doanh của công ty sở hữu, đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu và lợi nhuận hàng 
năm của Doanh nghiệp.

2. Là sản phẩm thuốc có thời gian lưu hành và phát triển lâu dài, có chứng 
minh tính an toàn, hiệu quả khi sử dụng và nhận được sự tin tưởng của cộng đồng.

3. Là sản phẩm thuốc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về sản xuất, 
bảo quản, phân phối và kinh doanh dược phẩm theo các tiêu chuẩn thực hành tốt 
(GPs).

4. Thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Tiêu chí cụ thể bình chọn Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản 
phẩm thuốc đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”

Các tiêu chí cụ thể bình chọn Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc 
đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” căn cứ theo Bộ tiêu chí bình chọn doanh 
nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” tại 
Phụ lục 1 Quy chế này.

Chương III 
TRÌNH Tự VÀ THỦ TỤC BÌNH CHỌN

Diều 7. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng bình chọn

1. Hội đồng bình chọn được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
Thành viên Hội đồng gồm các nhà quản lý, các chuyên gia có uy tín, có trình độ 
chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu về lĩnh vực dược cũng như lĩnh vực điều trị
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lâm sàng.

2. Thành viên của Hội đồng bình chọn phải là những người không làm việc 
hoặc có liên quan trực tiếp tới Doanh nghiệp có hồ sơ tham gia bình chọn.

3. Mồi thành viên Hội đồng bình chọn có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét và 
đánh giá Hồ sơ dăng ký Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc tham gia 
chương trình trên cơ sở hồ sơ do Tổ Thư ký chuẩn bị và xem xét.

4. Hội đồng bình chọn hoạt động theo nguyên tắc:

a) Hội đồng bình chọn có trách nhiệm đánh giá hồ sơ của Doanh nghiệp sản 
xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đăng ký theo nguyên tắc khoa học và khách quan.

b) Kỳ họp đánh giá kết quả bình chọn của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành 
viên tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng 
mặt sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng.

c) Các Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc được bình chọn đạt 
danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” phải được các thành viên của Hội đồng bình chọn 
bỏ phiếu kín đồng ý, với tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 75% trở lên tính trên tổng số thành 
viên Hội đồng tham dự họp.

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của Tổ Thư ký Hội đồng bình chọn

1. Tổ Thư ký Hội đồng bình chọn được thành lập theo Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. Thành viên Tổ Thư ký Hội đồng gồm các cán bộ Cục Quản lý 
dược có trình độ chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm quản lý, nắm vững các quy 
định của pháp luật trong lĩnh vực dược để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Hội đồng 
bình chọn trong việc xem xét, đánh giá các Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản 
phẩm thuốc đạt tiêu chuẩn trở thành “Ngôi sao thuốc Việt”.

2. Tổ Thư ký có nhiệm vụ thực hiện các công việc thường xuyên trong quá 
trình bình chọn danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”.

Điều 9. Trình tự tiến hành bình chọn

Bước 1. Cục Quản lý dược chịu trách nhiệm về thông báo thể lệ, bộ tiêu chí và 
quy trình bình chọn danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” đến toàn thể các Doanh 
nghiệp có nhà máy sản xuất thuốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt 
Nam và các cơ quan thông tin báo chí trên cả nước.

Bước 2. Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký bình chọn và kết quả tự chấm điểm 
theo Bộ tiêu chí bình chọn đến Cục Quản lý dược - Bộ Y tế.

Bước 5. Tổ Thư ký tiếp nhận Hồ sơ đăng ký của các Doanh nghiệp.

Bước 4. Tổ Thư ký thực hiện nhiệm vụ xem xét và đánh giá sự phù hợp về dự 
thảo kết quả tự chấm điểm của doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đăng ký do các 
Doanh nghiệp gửi đến và tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá cho Hội đồng.

Bước 5. Hội đồng đánh giá, bỏ phiếu bình chọn ra 100 “Ngôi sao thuốc Việt” 
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bao gồm Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu “Ngôi sao 
thuốc Việt”.

Bước 6. Trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định và công bố danh sách các 
Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc được đạt danh hiệu “Ngôi sao 
thuốc Việt” trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, trang thông tin điện tử của Cục 
Quản lý dược, các đơn vị bảo trợ thông tin của chương trình và các phương tiện 
thông tin đại chúng khác theo lộ trình truyền thông của cả chương trình và tuân thủ 
quy định của pháp luật

Bước 7. Thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá cho các Doanh nghiệp 
sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” theo kế 
hoạch triển khai chương trình đà được phê duyệt.

Bước 8. Tổ chức I.ễ trao danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” và tường thuật trực 
tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Điều 10. Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình

Hồ sơ của Doanh nghiệp sàn xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đăng ký bình chọn 
danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” được liệt kê chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Quy 
chế này.

Điều 11. Quyền lợi và nghĩa vụ đối vói Doanh nghiệp được bình chọn

1. Quyền lợi của Doanh nghiệp có danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”:

a) Quyền lợi về danh hiệu:

- Được Ban tổ chức vinh danh và tuyên dương tại Lễ trao danh hiệu “Ngôi sao 
thuốc Việt”;

- Được nhận Giấy chứng nhận của chương trình “Con đường thuốc Việt”

b) Quyền lợi về truyền thông:

Các thành viên “Ngôi sao thuốc Việt” sẽ được truyền thông miễn phí trong 
khuôn khổ kế hoạch triển khai chương trình bình chọn danh hiệu đã được phê 
duyệt.

c) Những quyền lợi khác:

- Dược sử dụng danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” trong các hoạt động truyền 
thông khác do Doanh nghiệp triển khai.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Doanh nghiệp được bình chọn:
a) Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác đối với Hồ sơ đăng ký Doanh 

nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc, tuân thủ các quy định khi tham gia 
chương trình.

b) Tự nguyện phối hợp tham gia các hoạt động truyền thông trong khuôn khổ
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Chương trình truyền thông “Con đường thuốc Việt”.

Điều 12. Trường họp xem xét lại danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”

Hội đồng bình chọn sẽ xem xét lại danh hiệu trong các trường hợp sau:

1. Doanh nghiệp bị phát hiện không trung thực trong việc kê khai hồ sơ đăng 
ký tham dự chương trình.

2. Trong quá trình truyền thông, Doanh nghiệp hoặc Sản phẩm thuốc đã được 
bình chọn có những vi phạm các quy định trong lĩnh vực dược.

3. Sau khi nhận danh hiệu, Doanh nghiệp sản xuất được bình chọn vi phạm các 
quy định của pháp luật, hoặc Sản phẩm thuốc được bình chọn không còn đảm bảo 
đúng chất lượng, và các tiêu chí khác như khi thuốc đó được vinh danh.

Chương IV 
TÓ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Tổ Thư ký có trách nhiệm giúp việc Hội đồng bình chọn, phối họp với các đơn 
vị liên quan thực hiện các công việc bình chọn các Doanh nghiệp sản xuất thuốc và 
Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”.

Điều 14. Khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả bình chọn danh hiệu và việc 
vi phạm quy định, trình tự thủ tục bình chọn và trao danh hiệu.

2. Đơn vị khiếu nại phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và gửi cho Cục Quản lý dược.

3. Cục Quản lý dược có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại; không 
xem xét đơn không có tên, địa chỉ rõ ràng hoặc mạo danh.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đon vị, cá nhân kịp thời phản 
ánh về Cục Quản lý dược - Bộ Y tế để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

KT

Quốc Cường
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PHỤ LỤC 1
Bộ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THUỐC VÀ 

SẢN PHẨM THUỐC ĐẠT DANH im:u “NGÔI SAO THUÓC VIỆT” 
(Kèm theo Quyết định sổ ftíu. ngày đothảng d&năm 2-OỈ »

của.... )

I. CÁC TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN:
1. Đối tượng tham gia Chương trình:

(A) Doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam
(B) Sản phẩm thuốc sản xuất tại việt Nam

2. Tiêu chí bình chọn:
Các tiêu chí bình chọn được chia làm hai phần:

- Tiêu chí chung: Bao gồm các yêu cầu chung khi đánh giá cho điểm bình 
chọn cho các Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu “Ngôi 
sao thuốc Việt”.

- Một số tiêu chí khác: Đây là phần khuyến khích, không được tính trong 
thang điềm với phần tiêu chí chung. Những thương hiệu nào đạt được các tiêu chí 
này sẽ được cộng điểm ưu tiên
3. Cách thức tính điểm:

Trong mỗi tiêu chí lớn có thế được chia thành các tiêu chí nhỏ hơn theo đó 
điểm được cho theo thứ tự tăng dần nhưng không vượt quá điểm tối đa của mồi 
tiêu chí lớn và được tính theo thang điểm 100

(Ví dụ: Với tiêu chỉ: Có nhà máy sản xuất tại Việt Nam có điểm tối đa là 10 
điểm, trong đó đổi với nhà mảy sản xuất thuốc đông dược được chia làm 2 tiêu chí 
nhò: (1) Đạt tiêu chuẩn GMP sẽ đạt điểm tối đa 10 điểm; (2) đủ điều kiện sản xuất 
thuốc sẽ chỉ đạt 5 điểm nhưng không vượt quả diêm tối đa của tiêu chí lớn)
4. Chẩm điểm và bình chọn thương hiệu:

- Căn cứ vào Bộ tiêu chí bình chọn, Hội đồng sẽ xem xét cho điểm theo các 
tiêu chí đã đề ra.

- Căn cứ vào số điểm mỗi công ty đạt được, Hội đồng sẽ bình chọn các 
Doanh nghiệp và Sản phẩm thuốc theo thứ tự điểm từ cao đến thấp.

- Thang điểm lựa chọn bao gồm tiêu chí chung và các tiêu chí khác (cộng 
điểm ưu tiên). Các tiêu chí chung mang tính bắt buộc, còn các tiêu chí cộng điểm 
ưu tiên mang tính khuyến khích và không bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký 
bình chọn. Đối với trường hợp các doanh nghiệp sản xuất hoặc Sản phẩm thuốc có 
cùng số điểm, Hội đồng bình chọn sẽ xem xét lựa chọn đối tượng có số điểm bắt 
buộc cao hơn.
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II. Bộ TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIÉM BÌNH CHỌN

TT Tiêu chí
Điểm

Điểm 
tối đa

Điểm 
ưu tiên

A Doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam
I Tiêu chí chung
1 Có nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam đạt các nguyên tắc, 

tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) 10

1.1 Đối với nhà máy sản xuất thuốc tân dược đạt GMP - WHO 
hoặc hoặc GMP của PỈC/S, EU, FDA, ICH 10

Đạt các tiêu chuẩn GMP của PIC/S, EU, FDA, ICH 10
Đạt tiêu chuẩn GMP -WHO 8

1.2 Đối với nhà máy sản xuất thuốc dược liệu 10 —
Đạt các tiêu chuẩn GMP-WHO hoặc cao hon GMP-WHO 10
Đủ điều kiện sản xuất thuốc 5

2 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 40
2.1 Doanh thu sản xuất của công ty trong 3 năm gần đây 10

Từ 1000 tỷ đồng trở lên 10
Từ 500 - dưới 1000 tỷ đồng 8
Từ 200 - dưới 500 tỷ đồng 6
Từ 100 - dưới 200 tỷ đồng 4

2.2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty 
trong 3 năm gần đây 10

Từ 15% trở lên 10
Từ 10%-dưới 15% 7
Dưới 10% 5

2.2 Số lượng mặt hàng thuốc do công ty sản xuất trúng thầu vào 
các cơ sởy tế trong trung bình 3 năm gần đây 10

Từ 30 mặt hàng trở lên 10
Từ 20 - dưới 30 mặt hàng 7
Dưới 20 mặt hàng 5

2.3 Doanh thu thuốc do công ty sản xuất trúng thầu vào các cơ sở 
y tế trong trung bỉnh 3 năm gần dãy 5

Tử 150 tỷ đồng trở lên 5
Từ 75 - dưới 150 tỷ đồng 4
Từ 30 - dưới 75 tỷ đồng 3
Từ 15 - dưới 30 tỷ đồng 2
Dưới 15 tỷ đồng 1

2.4 Tỷ trọng sổ lượng thuốc kê đơn trong danh mục sản phẩm 
thuốc do công ty sản xuất 5

Trên 50% 5
Từ 30 - dưới 50% 4
Dưới 30% 3

3 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 10
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TT Tiêu chí
Điểm

Điểm 
tối đa

Điểm 
ưu tiên

3.1 Quá trình hình thành 3
Được thành lâp tử 20 năm trở lên 3
Đươc thành lâp từ 10 - dưới 20 năm 2
Được thành lâp dưới 10 năm 1

3.2 Các danh hiệu, huân huy chương do cơ quan cấp Bộ hoặc 
tương đương trở lên trao tăng

4

Từ 3 năm liên tục trở lên 4
Dưới 3 năm 2

3.3 Có kế hoạch và quy trình tổng thể phát triển thương hiệu bền 
vững 3

Có kế hoạch và triển khai thực hiện trong thời gian từ 10-20 
năm 3

Có kể hoạch và triển khai thực hiện trong thời gian dưới 10 năm 2
4 Tổng số vốn đầu tư và công nghệ dây chuyền sản xuất thuốc 15
4.1 Tổng số vốn đầu tư vào nhà máy sản xuất thuốc 5

Từ 100 tỷ đồng trở lên 5
Từ 50 - dưới 100 tỷ đồng 3
Dưới 50 tý đồng 2

4.2 7y lệ dây chuyền sản xuất thuốc tự động 5
Từ 50% trở lên 5
Từ 30% - dưới 50% 3
Dưới 30% 2

4.3 Tỷ lệ trang thiết bị sản xuất thuốc tự động 5
Từ 50% trơ lên 5
Từ 30% - dưới 50% 3
Dưới 30% 2

5 Mạng lưới phân phối 5
Có từ 15 chi nhánh trên toàn quốc trở lên 5
Có từ 10 - dưới 15 chi nhánh trên toàn quốc 3
Có dưới 10 chi nhánh trên toàn quốc 2

6 Hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước 5
Từ 5 năm liên tục trở lên không nợ thuế 5
Dưới 5 năm không nợ thuế 3

7 Không vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước nói 
chung và về dược nói riêng trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh như: chất lượng thuốc, điều kiện sản xuất thuốc, 
quản lý kinh doanh dưọc, thông tin quảng cáo thuốc, đãng 
ký thuốc, quản lý giá thuốc

15

7.1 Không vi phạm trong lĩnh vực chất lượng thuốc 10
Từ 5 năm liên tục trở lên 10
Từ 3 năm - dưới 5 năm 7
Dưới 3 năm 5
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TT Tiêu chí
Điểm

Điểm 
tối đa

Điểm 
ưu ticn

7.2 Không vì pham trong các lình vưc khác 5
Từ 5 năm liên tục trở lên 5
Từ 3 năm - dưới 5 năm 3
Dưới 3 năm 2
Tổng điểm tối đa 100

II. Tiêu chí khác (cộng điểm ưu tiên)
1 Vùn^ trồng dược liệu (đối vói nhà máy sản xuất đông dược) 5

Thuốc được sản xuất từ dược liệu đạt ticu chuấn GACP 5
Có vùng trồng dược liệu 3

2 Đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển 15
2.1 Tỷ lệ kinh phỉ phục vụ nghiên cứu phát triển hàng năm/ tổng 

Doanh thu sản xuất 3

Từ 5% trở lên 3
Từ 2%-dưới 5% 2
Dưới 2% 1

2.2 Có phòng nghiên cứu phát triển và các thiết bị cần thiết để 
nghiên cứu 3

2.3 Có xưởng sản xuất thí điểm quy mô 10-20kg/mẻ 3
2.4 Có Quy trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đưa vào sản 

xuất thành công tối thiếu 10% số lượng sản phẩm của công ty 3

2.5 Có các hoạt động nghiên cứu phát triển phổi hợp giữa doanh 
nghiệp với các đổi tác bên ngoài (mua bản quyền, chuyển giao 
công nghệ, liên kết nghiên cứu)

3

3 Hoạt động thương mại tại nưóc ngoài 5
3.1 Doanh thu sản xuất thuốc xuất khẩu hàng năm 3

Từ 50 tỷ đồn£ trở lên 3
Dưới 50 tỷ đông 2

3.2 Thị trường xuất khẩu 2
Bắc Mỹ và Châu Âu, Nhật Bản 2
Các nước khác 1

4 Có các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội 5
5 Thực hiện việc hướng dẫn sử dụng thuốc đảm bảo an toàn, 

hyp lý
5

Tổng điểm tối đa 35

B Sản phấm thuốc sản xuất trong nước
I Tiêu chí chung
1 Doanh thu sản xuất của sản phẩm thuốc 20

Trên 100 tỷ đồng 20
Từ 50 - dưới 100 tỷ đồng 15
Dưới 50 tỷ đồng 10
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TT rwi* A 1 fTiêu chí
Điểm

Điểm 
tối đa

Điểm 
ưu tiên

2 Tỷ suất lọi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của sản 
phẩm thuốc

10

Từ 15% trở lên 10
Từ 10% - dưới 15% 7
Dưới 10% 5

3 Là sản phẩm chủ lực của công ty (tính theo Doanh thu sản 
xuất của thuốc/tổng Doanh thu sản xuất của công ty) 15

Từ 10% trở lên 15
Từ 5% - dưới 10% 10
Dưới 5% 5

4 Cỏ các nghiên cứu trên lâm sàng về hiệu quả điều trị 20
4.1. Sản phẩm đã đánh giá Tương đương sinh học theo quy định 

tại Thông tư sổ 08/2010/TT-BYT 5

4.2. Sản phấm đã đảnh giá Tương đương sinh học ngoài danh 
sách quy định tại Thông tư sổ 08/2010/TT-BYT 10

4.3 Sổ lượng bệnh viện đưa vào danh sách thuốc sử dụng cho 
bệnh viện thông qua đảnh giá sử dụng của Hội đồng thuốc và 
điều trị

10

Từ 10 bệnh viện trở lên 10
Từ 5 - dưới 10 bệnh viện 7
Dưới 5 bệnh viện 5

5 Có thời gian lưu hành trên thị trường dài và doanh thu tăng 
qua các năm 10

Liên tục từ 10 năm trở lên 10
Liên tục từ 5 - dưới 10 năm 7
Liên tục dưới 5 năm 5

6 Chất lượng sản phẩm 20
6.1. Hạn dùng 10

Thuốc có dạng bào chế thể rắn Thuốc có dạng bào chế khác
Từ 3 năm trở lên Từ 2 năm trở lên 10
Từ 2 - dưới 3 năm Từ 18 tháng - dưới 2 năm 8
Dưới 2 năm Dưới 18 tháng 5

6.2 Không có vì phạm về các quy định Nhà nước về chất lượng 
thuốc 10

Từ 5 năm liên tục trở lên 10
Từ 3 năm - dưới 5 năm 5
Từ 2 - dưới 3 năm 2
Dưới 2 năm 0

7 Đạt các Giải thưởng về chất lượng sản phẩm và thương hiệu 
trong lĩnh vực sản xuất, kỉnh doanh do cơ quan cấp Bộ hoặc 
tương đương trở lên trao tặng

5
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TT Tiêu chí
Điểm

Điểm 
tối đa

Điểm 
ưu tiên

Từ 5 năm liên tuc trở lên 5
Dưới 5 năm 4
Tổng điểm tối đa 100

II. Tiêu chí khác (công điểm ưu tiên)
1 Được sản xuất dưới dạng bào chế đặc biệt như dang đông 

khô, thuốc đạn, thuốc trứng, thuốc tiêm, tiêm truyên, thuôc 
giải phóng hoạt chất có kiểm soát, thuốc điều trị đích....

5

2 Thuốc có nguồn gốc dược liệu đưọc sản xuất trên dây 
chuyền đạt tiêu chuẩn GMP đông dược do Bộ Y tế chứng 
nhận

5

3 Được xuất khẩu ra các nước khác trong khu vực và thế giới 5

Bắc Mỹ và Châu Âu, Nhật Bản 5
Các nước khác 3

4 Sản phẩm đã được thử tác dụng điều trị tại các cơ sở điều 
trị và được nghiệm thu bởi Hội đồng khoa học ở cấp tỉnh/ 
thành phố, cấp Bộ hoặc Hội đồng khoa học của các Bệnh 
viện Trung ương, các trường đại học Y, Dưực

5

5 Thuốc đưọc sản xuất nhưọng quyền từ các tập đoàn dưực 
phẩm đa quốc gia hoặc từ các nước tham gia ICH 5

6 Nguyên liệu sản xuất thuốc 10
6.1 Nguyên liệu sản xuất thuốc dược liệu 10

Thuốc được sản xuất từ dược liệu trong nước đạt tiêu chuẩn 
GACP 10

Thuốc được sản xuất từ dược liệu nước ngoài đạt tiêu chuẩn 
GACP 8

Thuốc được sản xuất từ vùng trồng dược liệu trong nước 5
6.2 Nguyên liệu sản xuất thuổc hóa dược; vắc xin và sinh phẩtny 

tể 10

Nguyên liệu trong nước 10

Nguyên liệu có nguồn gốc châu Âu hoặc các nước tham gia ICH 9

Nguyên liệu được cấp Giấy chứng nhận đạt CEP (Certịfìcate of 
compliance with the European PharrnacopoeicT) 8

Tông diêm toi đa 35



PHỤ LỤC 2
HỒ Sơ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THUỘC VÀ SẢN PHÀM THUÓC ĐÀNG 

KÝ BÌNH CHỌN DANH HIỆU “NGÔI SAO THUÓC VIỆT”

STT Hồ sơ cần nộp Ghi chú

1
Phiếu đăng ký của Doanh nghiệp sản xuất 
thuốc và Sản phẩm thuốc tham gia bình chọn 
danh hiêu “Ngôi sao thuốc Việt”

Theo mẫu 1 đính kèm Phụ 
lục này

/. Đoi với hồ sơ đăng ký’ bình chon Doanh nghiệp sản xuât thuôc

2*
Báo cáo tổng hợp của Doanh nghiệp đăng ký 
tham gia bình chọn danh hiệu “Ngôi sao thuôc 
Việt ”

Theo mẫu 2 đính kèm Phụ 
lục này

3 *
Giấy chửng nhận thực hành tốt sản xuất thuổc Bản sao có đóng dấu của 

Doanh nghiệp

4 * Báo cáo tài chính trong 03 năm trở lại đây của 
Doanh nghiệp

Bản sao báo cáo tài chính có 
đóng dấu cùa Doanh nẹhiệp

5 *
Bản liệt kê danh mục các hợp đồng cung ứng 
thuôc trúng thầu của Doanh nghiệp vào các cơ 
sở y tế trong 03 năm trở lại đây 1

Bản liệt kê có đóng dấu của 
Doanh nghiệp

6*
Quyêt định thành lập/ Giây chứng nhận đăng 
ký kinh doanh hoặc các Giấy tờ pháp lý khác 
có giá trị tương đương

Bản sao có đóng dấu của 
Doanh nghiệp

7 Các danh hiệu, huân huy chương do cơ quan 
cấp Bộ hoặc tương đương trở lên trao tặng

Bản sao hợp lệ giấy chứng 
nhận danh hiệu

8
Tóm tẳt kế hoạch phát triển thương hiệu của 
Doanh nghiệp 2

Bản tóm tắt có đóng dấu của 
Doanh nghiệp

9 Giấy chứng nhận đầu tư Bản sao giây chứng nhận có 
đóng dấu của Doanh nẹhiệp

10*
Giấy xác nhận thực hiện nghĩa vụ đóng thuế 
với ngân sách nhà nước 4

Bản sao có có đóng dấu của 
Doanh nghiệp

11
Phiếu tiếp nhận bản công bố dược liệu sản xuất 
theo GACP-WHO/ hợp đồng nuôi trồng dược 
liệu được chính quyền địa phương xác nhận

Bản sao có đóng dấu của 
Doanh nghiệp

12
Bản liệt kê danh mục các hợp đồng mua bán 
thuốc hoặc các giấy tờ khác chứng minh hoạt 
động thương mại của công ty tại nước ngoài5

Bản sao hợp đồng có đóng 
dấu của Doanh nghiệp

13
Các giây tờ chứng minh hoạt động trách nhiệm 
xã hội của Doanh nghiệp 6

Bản sao có đóng dấu của 
Doanh nghiệp

1 Có thể hiện rõ tên hợp đồng, đối tác thực hiện họp đồng, tên thuốc, số lượng thuốc cung ứng và giá trị các 
hợp đồng tương ứng với số lượng thuốc đó;
2 Kế hoạch phát trien thương hiệu phải thể hiện định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh và thời gian triển 
khai;
3 Có thể hiện rõ tồng số vốn dầu tư vào nhà máy sàn xuất thuốc;
4 Thể hiện số tiền thuế mà đơn vị đã nộp cho ngân sách nhà nước;
5 Thê hiện rõ doanh số và số lượng mặt hàng thuốc được xuất khâu hàng năm của công ty;
6 Các hoạt động này bao gồm khám bệnh, phát thuốc, tài trợ ủng hộ từ thiện, bảo vệ môi trường... và sẽ được 
xem xét cụ thể trong tùng trường hợp

6



Ghi chú: Các tài liệu có đánh dấu Ợ) là tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng 
ký bĩnh chọn

14
Các Giấy tờ chứng minh công ty có các chương 
trình truyền thông cho cộng đồng hướng dẫn sử 
dung thuốc an toàn, hiệu quả

Bản sao có đóng dấu của
Doanh nghiệp

II. Đôi với hô sơ đăng ký bình chon Sản phâm thuôc

2 *
Báo cáo tông hợp của Sản phâm thuôc đăng ký 
tham gia bình chọn danh hiệu “Ngôi sao thuôc 
Việt”

Theo mẫu 3 đính kèm Phụ 
lục này

3 *
Báo cáo tài chính trong 03 năm trở lại đây của 
Doanh nghiệp

Bản sao có đóng dấu của
Doanh nghiệp

4
Quyết định công bố danh mục thuốc tương 
đương sinh học 7 8

Bản sao Quyết định chính 
thức do Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành (nếu có)

5

Quyết định công bố danh mục thuốc tương 
đương điều trị 9 10/ Tài liệu chứng minh sản phẩm 
đà đươc thử tác dung điều tri tai các cơ sở điều 
♦ . 10trị

Bản sao Quyết định chính 
thức do Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành (nếu có)/ Các báo 
cáo kết quả nghiệm thu đề 
tài

6*
Bản liệt kê danh mục các hợp đồng cung ứng 
thuốc trúng thầu của Doanh nghiệp vào các cơ 
sở y tê trong 03 năm trở lại đây

Bản liệt kê có đóng dấu của
Doanh nghiệp

7*
Các giấy tờ có bằng chứng thể hiện hạn dùng 
của thuốc được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt

Bản sao có đóng dấu của
Doanh nghiệp

8
Các giải thưởng về chất lượng sản phẩm và 
thương hiệu do cơ quan cấp Bộ hoặc tương 
đương trở lên trao tặng

Bản sao hợp lệ giấy chứng 
nhận danh hiệu

9

Bàn liệt kê danh mục các hợp đồng cung ứng 
hoặc các giấy tờ khác chứng minh hoạt động 
thương mại của công ty tại nước ngoài liên 
quan đến thuốc đăng ký

Bản liệt kê có đóng dấu của
Doanh nghiệp

10

Phiếu tiếp nhận bản công bố dược liệu sản xuất 
theo GACP-WHO/ hợp đồng nuôi trồng dược 
liệu đe sản xuất thuốc đăng ký được chính 
quyền địa phương xác nhận

Bản sao có đóng dấu của
Doanh nghiệp

7 Các hợp đồng, kịch bản, nội dung truyền thông có nội dung về hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả;
8 Nếu thuốc đã được công nhận tương đương sinh học;
9 Nếu thuốc đã được công nhận tương đương điều trị;
10 Tài liệu phái chứng minh công trinh thừ nghiệm tác dụng điều trị cũa thuốc đã được nghiệm thu bời Hội đông 
khoa học ở cấp tinh/ thành phổ, cấp Bộ hoặc Hội đồng khoa học cùa các Bệnh viện Trung ương, các trường đại học 
Y, Dược

7



Mầu 1. Phiếu đăng ký Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc tham gia bình chọn danh
hiệu "Ngôi sao thuốc Việt”______________________________________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘT CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÀNG KÝ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THUỐC VÀ SẢN 
PHẨM THUÓC THAM GIA BÌNH CHỌN DANH HIỆU

“NGÔI SAO THUỐC VIỆT”

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế

Tên Doanh nghiệp:.............................................................................................................
Địa chỉ liên lạc (trụ sở hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện):..............................

Người đại diện:............................................Chức vụ ......................................................

Điện thoại:.........................../Di động............................... Fax:.....................................
Email:.................................................................................................................................
Chúng tôi dã tìm hiểu Thể lệ và tự nguyện đăng ký Doanh nghiệp sản xuất thuốc 
và Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” như sau:

1. Doanh nghiệp đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”;

2. Sản phẩm...................................... đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt ”

3. Sản phẩm.......................................đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”

4. Sản phẩm.......................................đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”

5. Sản phẩm.......................................đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”

6....................................................

Chúng tôi cam kết:

1. Là chủ sở hữu hợp pháp (các) sản phẩm nêu trên trên;
2. Tuân thủ Thể lệ Chương trình bình chọn do Ban Tổ chức công bố;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin ghi tại Phiếu này và 

các tài liệu chứng minh gửi đính kèm./.

..... , ngày...... thảng....... năm 20...
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mầu 2. Báo cáo tổng hợp cùa Doanh nghiệp sàn xuất thuốc đăng ký bình chụn danh hiệu “Ngôi
sao thuốc Việt” ______________ ________ ______________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỎNG HỢP CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THUÓC ĐĂNG 
KÝ BÌNH CHỌN DANH HIỆU “NGÔI SAO THUỐC VIỆT”

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế

I. Thông tin chung

1. Tên Doanh nghiệp:........................................................................................................

2. Ngày thành lập:.............................................................................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...............................do .............................

cấp ngày .............................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số................................. cấp ngày.

4. Phạm vi sản xuất thuốc được cấp phép: ....................................................................

II. Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh

7. Danh mục sản phẩm của Doanh nghiệp:
- Số lượng mặt hàng thuốc mà doanh nghiệp đang sản xuất:....................mặt hàng

- Tỷ lệ thuốc kê đơn trong danh mục sản phẩm của doanh nghiệp:.............%

2. Doanh thu sản xuất chung của công ty trong ba năm gần đây (ghi cụ thể năm 
ví dụ: Việc bình chọn được thực hiện năm 2017 thì ghi cụ thế 03 năm là 2014 
-2016):

Năm Doanh thu
2014
2015
2016

(đ/v tính: tý VNĐ )

3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty trong 3 năm gần 
đây (ghi cụ thể năm ví dụ : 2014 - 2016):

Năm Tỷ suất lợi nhuận sau thuế
2014
2015
2016

(đ/v tính: % )

4. Số lượng mặt hàng thuốc do công ty sản xuất trúng thầu vào các cơ sở y tế 
trong 3 năm gần đây:
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5. Doanh thu thuốc do công ty sản xuất trúng thầu vào các cơ sở y tế trong 3 
năm gần đây:

Số thứ tư Tên thuổc Cơ sở y tế trúng thấu Năm trúng thầu
1
2
3
4

(đ/v tính: tỷ VNĐ )

Năm ------------------------ 1-------------------------------- X------ 7----------- Ị------ XTông giá trị trúng thâu vào cơ sớy tê
2014
2015
2016

• • •

6. Tổng số vốn đã đầu tư vào nhà máy:
- Bằng số:............................................................................................................................

- Bằng chữ:........................................................................................................................

7. Đầu tư công nghệ cho dây chuyền sản xuất thuốc:

7.1 Tỷ lệ dây chuyền sản xuất thuốc tự động:
Sổ dây chuyền sản xuất thuốc hoàn toàn tự động
-----  7' 7 : .--- i '------ x 100%Tông sô dây chuyên sản xuãt thuôc

7.2 Tỳ lệ trang thiết bị sản xuất thuốc tự động:
Sổ lượng thiết bị tự động trong các công đoạn sản xuất chính■ 77 77 777--- - I-- - - £ - X 100%

Tông sô lượng thiêt bị trong các công đoạn sản xuát chính
8. Mạng lưới phân phối:

Số thứ tự Tên chi nhánh/ Văn phòng đại diện Địa chỉ
Trong nước

1
2
3
4

• • •
Nuớc ngoài

1
2
3
4

Tổng số:............. chi nhánh và văn phòng đại diên
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9. Thực hiện nghĩa vụ thuế:
Năm số thuế đã nộp
2014
2015
2016

• • •

(đ/v tính: tỷ VNĐ )

10. Thời gian không có vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nưởc nói chung 
và về dược nói riêng trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thòi gian không có vi phạm (Đề nghị đánh dấu X vào ô phù họp)---------------------------------------- ----------------------------------------------
1. Vê lĩnh vực chát lượng thuôc

Từ 5 năm liên tục trở lên
Từ 3 năm - dưới 5 năm

Dưới 3 năm
2. về các lĩnh vực khác

Từ 5 năm liên tục trở lên
Từ 3 năm - dưới 5 năm

Dưới 3 năm
III. Các thông tin khác (nếu có):

1. Vùng trồng dược liệu:
- Địa chỉ vùng trồng dược liệu:........................................................................................

- Diện tích:.........................................................................................................................
- Đối tượng nuôi trồng:.....................................................................................................

- Sản lượng dự kiến thu hoạch (tấn/ ha/ năm):...............................................................

2. Công tác nghiên cứu phát triển thuốc:

STT Tiêu chí Có Không có

1 Có phòng Nghiên cứu & Phát triển và các thiết 
bị cần thiết để nghiên cứu

2 Có xưởng sản xuất thí điểm quy mô 10- 
20kg/mẻ

3 Có Quy trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm 
và đưa vào sản xuất thành công tối thiểu 10% 
số lượng sản phẩm của công ty

Kinh phi dành cho công tác Nghiên cứu & Phát triển hàng năm
Số thứ tự Kinh phí Nghiên 

cứu & Phát triển 
(Tỷ đồng)

Tỷ lệ kinh phí Nghiên cứu & Phát 
triển / Tổng doanh thu sản xuất 

(%)

Năm

1
2
3
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3. Hoạt động thương mại tại nước ngoài:

4
• • •

(đ/v tính: triệu USD )

số thứ tự Thị trường
-------------- 7---- 7—ĩ-ĩ—z-----Doanh sô xuât khâu Năm

1
2
3

• • •

4. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lỷ:

Số thứ tự Hoạt động truyền thông hướng dẫn 
sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả Năm triên khai

1
2
3
4

• • •

5. Các danh hiệu, huân huy chương do cơ quan cấp Bộ hoặc tương đương trở 
lên trao tặng:
Số thứ tự Danh hiệu Thời gian được tặng thưởng

1
2
3
4

• • •

6. Các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội mà Doanh nghiệp đã thực hiện:
Số thứ tự Hoạt động Thời gian triển khai và kinh 

phí thực hiện các hoạt động
1 Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng
- Thời gian triển khai:........
-Kinh phí:............................

2 Xây nhà tình nghĩa - Thời gian triển khai:........
- Kinh phí:............................

3 Hỗ trợ trẻ em nghèo, người tàn tật - Thời gian triển khai:........
- Kinh phí:............................

4 Khám chừa bệnh, phát thuôc 
miễn phí

- Thời gian triển khai:........
- Kinh phí:............................

• • • (đ/v tính: tỳ VNĐ)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin đãng ký trên đây là đúng sự thực và xin 
chịu hoàn toàn trách nhiệm vê tính pháp lý của hô sơ này./.

...., ngày......tháng....... năm 20..
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, đỏng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mau 3. Báo cáo tổng hợp của Sản phẩm thuốc đăng ký bình chọn danh hiệu ‘Ngôi sao thuôc
Việt”_________________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỎNG HỢP CỦA SẢN PHẨM THUÓC ĐẢNG KÝ BÌNH CHỌN 
DANH HIỆU “NGÔI SAO THUÓC VIỆT”

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế

I. Thông tin chung

1. Tên Doanh nghiệp:........................................................................................................

2. Tên sản phẩm:...............................................................................................................

2. Công dụng, chỉ định của thuốc được phê duyệt: ......................................................

3. Năm được cấp số đăng ký lần đầu...............................................................................

II. Các thông tin về hoạt động sản xuất kỉnh doanh và sử dụng thuốc

1. Doanh thu sản xuất chung của thuốc qua từng năm:
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(Nếu đã cỏ nghiên cứu đảnh giả tác dụng điều trị, đề nghị liệt kê đầy đủ các cơ sở 
y tế đã thực hiện nghiên cứu)

5. Thời gian không có vi phạm các quy định về chất lượng thuốc:

STT rrv * 1_ *•Tiêu chí Có Không có

1 Có hoạt chất nằm trong danh mục bắt buộc thử 
tương đương sinh học theo Thông tư 
08/2010/TT-BYT

2 Đã có nghiên cứu đánh giá tương đương sinh 
học đạt yêu cầu

3 Đã có nghiên cứu thử tác dụng điều trị đạt yêu 
cầu

III. Các thông tin khác (nếu có):
1. Nguyên liệu sản xuất thuắc:
- Xuất xứ nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc:................................................................

- Chứng nhận tiêu chuẩn nguyên liệu (nếu có):..............................................................

Thời gian không có vỉ phạm (Đe nghị đánh dấu X VÀƠ ô phù hợp)
Từ 5 năm liên tục trở lên
Từ 3 năm - dưới 5 năm

Từ 2 - dưới 3 năm
Dưới 2 năm

2. Hoạt động thương mại tại nước ngoài:
Số thứ tự Thị trường Doanh số xuất khẩu

1
2
3

• • •
Tổng số

(đ/v tính: triệu ƯSD )
3. Các giải thưởng về chất lượng do cơ quan cấp Bộ hoặc tương đương trở lên 

trao tặng:
Số thứ tự Giải thưởng Thời gian được giải thưởng

1
2
3

, • •
Chúng tôi xin cam kết các thông tin đăng ký trên đây là đúng sự thực và xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ này./.

..... , ngày...... tháng....... năm 20..
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mầu 4. Kết quá tự chấm điểm Doanh nghiệp sản xuất thuốc_________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉT QUẢ TỤ CHÁM ĐIẾM DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THUÓC ĐĂNG 
KÝ BÌNH CHỌN DANH HIỆU “NGOI SAO THUỐC VIỆT”

X _ /
Tên Doanh nghiệp sản xuât thuôc:..................................................................................

TT rpi* A ■ zTiêu chí
Điểm

Kết quả tự 
chấm điểm

Xem xét của
HĐ bình chon_______ ____ •__

I Tiêu chí chung
1 Có nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam đạt các 

nguyên tắc sản xuất tốt
2 Hoạt động sản xuất kỉnh doanh công ty
2.1 Doanh thu sản xuất của công ty trong 3 năm gần đây
2.2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của 

công ty trong 3 năm gần đây
2.2 Số lượng mặt hàng thuốc do công ty sản xuất trúng 

thầu vào các cơ sở y tế trong trung bình 3 năm gần 
đây

2.3 Doanh thu thuốc do công ty sản xuất trúng thầu vào 
các cơ sở y tế trong trung bình 3 năm gần đây

2.4 Tỷ trọng số lượng thuốc kê đơn trong danh mục sản 
phấm thuốc do công ty sản xuất

3 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.1 Quá trình hình thành
3.2 Các danh hiệu, huân huy chương do cơ quan cấp Bộ 

hoặc tương đương trở lên trao tặng
3.3 Có kế hoạch và quy trình tổng thể phát triển thương 

hiệu bền vừng
4 Tổng số vốn đầu tư và công nghệ dây chuyền sản 

xuất thuốc
4.1 Tổng số vốn đẩu tư vào nhà máy sản xuất thuốc
4.2 Tỷ lệ dây chuyền sản xuất thuốc tự động
4.3 Tỷ lệ trang thiết bị sản xuất thuốc tự động
5 Mạng lưó'i phân phối
6 Hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước
7 Không vi phạm các Cj|uy định pháp luật của Nhà 

nước nói chung và về dược nói riêng trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh

7.1 Không vi phạm trong lĩnh vực chất lượng thuốc
7.2 Không vi phạm trong các lĩnh vực khác
II. Tiêu chí khác
1 Vùng trồng dược liệu (đối với nhà máy sản xuất 

đông dưọc)
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TT nn'A 1 rTiêu chí
Điểm

Kết quả tự 
chấm điểm

Xem xét của 
HĐ bình chọn

2 Đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển
2.1 Tỳ lệ kinh phí phục vụ nghiên cứu phát triển hàng 

năm/ tổng Doanh thu sản xuất
2.2 Có phòng nghiên cứu phát triến và các thiết bị cẩn 

thiết để nghiên cứu
2.3 Có xưởng sản xuất thí điểm quy mô 10-20kg/mẻ
2.4 Có Quy trình nghiên cứu, phát triển sản phấm và 

đưa vào sản xuất thành công tối thiểu 10% số lượng 
sản phẩm của công ty

2.5 Có các hoạt động nghiên cứu phát triến phối hợp 
giữa doanh nghiệp với các đổi tác bên ngoài

3 Hoạt động thương mại tại nước ngoài
3.1 Doanh thu sản xuất thuốc xuất khẩu hàng năm
3.2 Thị trường xuất khẩu
4 Có các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội
5 Thực hiện việc hướng dẫn sử dụng thuốc đảm 

bảo an toàn, hợp lý
TỔNG ĐIỂM BÌNH CHỌN

..., ngày......tháng....... năm 20...
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

X ___ t

Phân xem xét của Ban Tô chức:

THÀNH VIÊN TÔ THƯ KÝ

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG BÌNH CHỌN

(Ký và ghi rô họ tên)
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Mầu 5. Kết quà tự chấm điểm Sản phẩm thuốc_____________________ ______________________

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉT QUẢ Tự CHẤM ĐIÉM SẢN PHẤM THƯÓC ĐÀNG KÝ BÌNH CHỌN 
DANH HIỆU “NGÔI SAO THƯÓC VIỆT”

Tên Sản phẩm thuốc:........................................................................................................

TT rp« A 1 XTiêu chí
Điểm

Kết quả tự 
chấm điểm

Xem xét của 
HĐ bình chọn

I Tiêu chí chung
1 Doanh thu sản xuất của sản phẩm thuốc
2 Tỷ suất lọi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 

của sán phẩm thuốc
3 Là sản phẩm chủ lực của công ty (tính theo

Doanh thu sản xuất của thuốc/tổng Doanh thu 
sản xuất của công ty)

4 Có các nghiên cứu trên lâm sàng về hiệu quả 
điều trị

4.1. Sản phàm đã đánh giá Tương đương sinh học
4.2 Số lượng bệnh viện đưa vào danh sách thuốc sử 

dụng cho bệnh viện thông qua đánh giá sử dụng của 
Hội đồng thuốc và điều trị

5 Có thòi gian lưu hành trên thị trường dài và 
doanh thu tãng qua các năm

6 Chất lượng sản phẩm
6.1. Hạn dùng
6.2 Không có vi phạm về các quy định Nhà nước về 

chất lượng thuốc
7 Đạt các Giải thưởng về chất lưọng sản phẩm và 

thưong hiệu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
do cơ quan cấp Bộ hoặc tương đưong trở lên trao 
tặng

II. Tiêu chí khác
1 Đưọc sản xuất dưói dạng bào chế đặc biệt như 

dạng đông khô, thuốc đạn, thuốc trứng, thuốc 
tiêm, tiêm truyền, thuốc giải phóng hoạt chất có 
kiểm soát, thuốc điều trị đích....

2 Thuốc có nguồn gốc dưọc liệu được sản xuất trên 
dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP đông dưọc do 
Bộ Y tế chứng nhận

3 Được xuất khẩu ra các nước khác trong khu vực 
và thế giới
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TT nrp A 1 rTiêu chí
Điểm

Kết quả tự 
chấm điểm

Xem xét của
HĐ bình chọn

4 Sản phẩm đã được thử tác dụng điều trị tại các 
cơ sở điều trị và được nghiệm thu bởi Hội đồng 
khoa học ở cẫp tỉnh/ thành phố, cấp Bộ hoặc Hội 
đồng khoa học của các Bệnh viện Trung ương, 
các trường đại học Y, Dưực

5 Thuốc đưọc sản xuất nhượng quyền từ các tập 
đoàn dưọc phẩm đa quốc gia hoặc từ các nưó'c 
tham gia ICH

6 Nguyên liệu sản xuất thuốc
TÔNG ĐIÉM BÌNH CHỌN

ngày......tháng....... năm 20...
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

\

Phân xem xét của Ban Tô chức:

THÀNH VIÊN TỎ THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG BÌNH 
CHỘN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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