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Nanogen "shakes hands" with Indian
pharmaceutical enterprises to produce
and distribute Nanocovax

(LDO)- India's Vekaria Healthcare LLP and Vietnam's
Nanogen Company signed a Confidentiality Agreement for
technology transfer, production and distribution of
Nanocovax vaccine.

According to the Vietnamese Embassy in India, on August 8, at the
headquarters of the Vietnamese Embassy in India, Mr. Yogendra Vekaria,
Managing Director of Vekaria Healthcare LLP Company of India, together
with Mr. Ho Nhan, General Director of Nanogen Company of Vietnam,
signed a Non-Disclosure Agreement (NDA) to serve the technology
transfer, production and distribution of vaccines. Nanocovax. 

Sự kiện được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Chứng kiến lễ ký kết có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu,
các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cùng một số đại diện
các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực y tế, vắc-xin, dược phẩm của Ấn
Độ.

Việc ký thỏa thuận NDA sẽ là cơ sở để hai bên tiến tới thảo luận sâu hơn
về các nội dung hợp tác cụ thể liên quan đến sản xuất, phân phối vắc xin
Nanocovax quy mô lớn khi các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng
khẩn cấp.
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Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu và các đại biểu, trong đó có đại
diện Công ty Vekaria Healthcare LLP của Ấn Độ, tại đầu cầu thủ đô New Delhi -

Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
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Nanocovax là ứng viên vắc-xin Covid-19 do Công ty Nanogen của Việt
Nam nghiên cứu, phát triển. Vắc-xin đang được tiến hành thử nghiệm
lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam và bước đầu cho kết quả tích cực.
Hiện công ty Nanogen đang phối hợp các cơ quan trong nước thúc đẩy
quá trình thử nghiệm để có thể sớm tiến hành thủ tục xin cấp phép sử
dụng khẩn cấp tại Việt Nam. Trước đó, Nanogen đã ủy quyền cho Đại sứ
Phạm Sanh Châu đại diện cho công ty đàm phán với các đối tác Ấn Độ
về chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Nanocovax.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho
biết chương trình hợp tác giữa hai công ty có ý nghĩa quan trọng trong
bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành ở Ấn Độ, Việt Nam và nhiều nơi
trên thế giới. Việc sớm đưa Nanocovax vào thử nghiệm, sản xuất và
phân phối trên quy mô lớn sẽ góp phần đẩy lùi đại dịch. Đây là biểu hiện
sinh động của mối quan hệ chiến lược, hợp tác toàn diện giữa hai quốc
gia, và là bước triển khai cụ thể Tuyên bố về Tầm nhìn giữa hai Thủ
tướng ký kết tháng 12-2020. 

Công ty Vekaria Healthcare LLP là công ty con của Tập đoàn Vekaria
của Ấn Độ, có trụ sở tại bang Gujarat và là tập đoàn đa ngành kinh
doanh trong nhiều lĩnh vực. Công ty Vekaria Healthcare LLP vừa là công
ty nghiên cứu, vừa là công ty sản xuất trong lĩnh vực y tế và đang có
danh mục gồm nhiều sản phẩm, công nghệ y tế được đánh giá cao. 

Đối với lĩnh vực vắc-xin phòng chống Covid-19, Vekaria Healthcare LLP
đã nghiên cứu, tìm hiểu nhiều vắc-xin Covid-19 tiềm năng và quyết định
lựa chọn Nanocovax do Công ty Nanogen của Việt Nam nghiên cứu,
phát triển để hợp tác. 

Pregnant women over 13
weeks and breastfeeding are
vaccinated against Covid-19

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận

Ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc Công ty Nanogen của Việt Nam - Ảnh: Đại sứ
quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp
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Theo đánh giá của đại diện công ty Vekaria Healthcare, vắc-xin
Nanocovax được nghiên cứu, phát triển trên nền tảng công nghệ protein
tái tổ hợp, các báo cáo nghiên cứu ban đầu cho thấy vắc-xin Nanocovax
có nhiều triển vọng.

Some pictures provided by the Vietnamese Embassy in India: 

Ký kết Bản Thỏa thuận - Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ



Nanocovax, vắc-xin NanoCovax, vắc-xin covid-19, Đại sứ Phạm Sanh Châu,
chuyển giao công nghệ vắc-xin covid-19
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