PRESS RELEASE
Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC, Vietnam exclusively
collaborates with Vekaria Healthcare LLP, India for the Nanocovax
(COVID-19) Vaccine Project.
Becoming global torch bearers for the developing nations!
On 8 August 2021, at The Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in New
Delhi, India; Mr. Yogendra Vekaria, Founder and Managing Director of Vekaria
Healthcare LLP (India), together with Dr. Ho Nhan, General Director of Nanogen
Pharmaceutical Biotechnology JSC, Vietnam have signed an exclusive pact on
collaborative project related to Nanocovax (COVID-19) Vaccine Candidate.
The event was held in a hybrid form of actual and virtual activities. The event was
attended and witnessed by H.E. Mr. Phạm Sanh Châu, Ambassador of the
Socialist Republic of Vietnam to India, Nepal & Bhutan; Vietnamese diplomats,
and representatives of Indian business communities in the healthcare, biological
and pharmaceutical realms. The signatures on the exclusive pact have laid the
foundation for the two companies which are torch bearers for the developing
nations.

Nanocovax is a COVID-19 vaccine candidate developed by Nanogen. The
vaccine is under phase 3 clinical trial in Vietnam, which has initially shown
positive results in phase 1 and phase 2. Currently, Nanogen is coordinating with
agencies in Vietnam to speed up the testing process so that it can be eligible for
the assessment for an emergency use approval in Vietnam.
H.E. Ambassador Phạm Sanh Châu opines that this collaborative project is of
meaningful significance at a time the COVID-19 pandemic is raging in India,
Vietnam, and every corner of the world. The sped-up trial, qualification, and
production of Nanocovax would save people and help the global fight against the
pandemic. The project is a symbol of the comprehensive strategic partnership
between the two countries and a step forward in realization of the joint vision
statement signed by two Prime Ministers in December 2020.
Mr. Yogendra Vekaria, the young, visionary entrepreneur - Founder & Managing
Director of the start-up healthcare company Vekaria Healthcare LLP brought the
company to an unimaginable height on an international platform, influencing the
World at a young age of early 25 years; with the noble aim of benefitting the
society. Vekaria Healthcare LLP is a part of Vekaria Group of Companies,
headquartered in the State of Gujarat, India. Vekaria Healthcare LLP is both a
research and manufacturing company in the healthcare industry; which is a rarity.
The company has a portfolio of many high technology medical products. In the
area of COVID-19 vaccines, Vekaria Healthcare LLP has explored possible

cooperation with many COVID-19 vaccine candidates in different countries and
decided to work with Nanogen on Nanocovax project. Vekaria Healthcare LLP
will be working in exclusive collaboration with Nanogen to conduct clinical trials
and do the manufacturing of the Nanocovax and other candidates, products in
India and certain other developing, developed countries as well. Vekaria
Healthcare LLP is also (globally) among the first few since the pandemic started,
to be working on developing a recombinant vaccine, therapeutic agents –
antibodies, regenerative medicine, diagnostics, etc. candidates with the
amalgamation of ground-breaking & innovative ideas, technologies. They’re also
working in exclusive collaboration with the Government of Gujarat State –
Gujarat Biotechnology Research Centre, Department of Science & Technology
and the ‘Advanced Centre for Treatment Research & Education in Cancer – Tata
Memorial Centre (ACTREC-TMC), Department of Atomic Energy, Government
of India’ (which the Hon’ble Prime Minister Mr. Narendra Modi is directly incharge of…).
Now, Vekaria Healthcare LLP is also coming up with its own new ‘Recombinant
Human Adenovirus Vaccine Candidate’ soon for SARS-CoV-2/COVID-19;
aiming to provide protection from the newer strains of SARS-CoV-2 Virus
mutations like: Double Mutants, Delta, Delta Plus, Gamma, Beta, Alpha, Eta, Iota,

Kappa, Lambda and other further upcoming strains, Variants of Concern (VOC),
Variants of Interest (VOI) as per the WHO. And Vekaria Healthcare LLP is in the
process of setting-up new, dedicated vaccine manufacturing facilities in India &
other countries; and in discussion with various Indian State Governments for the
same.
According to Vekaria Healthcare LLP’s initial assessment, Nanocovax is
developed on the platform of recombinant protein technology, and initial reports
has shown great potentials to become a safe and effective COVID-19 vaccine.
The Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in India
New Delhi, 8 August 2021

BÁO CHÍ BÁO CHÍ
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen, Việt Nam hợp
tác độc quyền với Vekaria Healthcare LLP, Ấn Độ cho Dự án Vắc xin
Nanocovax (COVID-19).
Trở thành những người mang ngọn đuốc toàn cầu cho các quốc gia đang
phát triển!

Ngày 8/8/2021, tại Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở New
Delhi, Ấn Độ; Ông Yogendra Vekaria, Người sáng lập và Giám đốc điều hành
của Vekaria Healthcare LLP (Ấn Độ) cùng với Tiến sĩ Hồ Nhân, Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen, Việt Nam đã ký kết
thỏa thuận độc quyền về dự án hợp tác liên quan đến vắc xin Nanocovax (COVID19) Ứng viên.
Sự kiện được tổ chức dưới hình thức kết hợp giữa hoạt động thực tế và ảo. Sự
kiện có sự tham gia và chứng kiến của H.E. Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ nước
CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ, Nepal & Bhutan; Các nhà ngoại giao Việt Nam
và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ trong lĩnh vực y tế, sinh học và dược
phẩm. Các chữ ký trong hiệp ước độc quyền đã đặt nền móng cho hai công ty là
những người mang ngọn đuốc cho các quốc gia đang phát triển.
Nanocovax là một ứng cử viên vắc xin COVID-19 do Nanogen phát triển. Vắc
xin đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, bước đầu cho kết
quả khả quan ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Hiện Nanogen đang phối hợp với các
cơ quan tại Việt Nam đẩy nhanh quá trình thử nghiệm để có thể đủ điều kiện đánh
giá phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam.
ANH TA. Đại sứ Phạm Sanh Châu cho rằng dự án hợp tác này có ý nghĩa vô cùng
quan trọng trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở Ấn Độ, Việt
Nam và mọi nơi trên thế giới. Việc tăng tốc thử nghiệm, nâng cao trình độ và sản
xuất Nanocovax sẽ cứu người và giúp toàn cầu chống lại đại dịch. Dự án là biểu
tượng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và là bước tiến hiện
thực hóa Tuyên bố tầm nhìn chung do hai Thủ tướng ký vào tháng 12/2020.
Ông Yogendra Vekaria, doanh nhân trẻ, có tầm nhìn xa - Người sáng lập & Giám
đốc điều hành của công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe Vekaria Healthcare
LLP đã đưa công ty lên một tầm cao ngoài sức tưởng tượng trên nền tảng quốc tế,
có tầm ảnh hưởng đến Thế giới khi mới 25 tuổi; với mục đích cao cả là mang lại
lợi ích cho xã hội. Vekaria Healthcare LLP là một bộ phận của Tập đoàn Công ty
Vekaria, có trụ sở chính tại Bang Gujarat, Ấn Độ. Vekaria Healthcare LLP vừa là
một công ty nghiên cứu và sản xuất trong ngành chăm sóc sức khỏe; đó là một sự
hiếm hoi. Công ty có một danh mục gồm nhiều sản phẩm y tế công nghệ cao.

Trong lĩnh vực vắc xin COVID-19, Vekaria Healthcare LLP đã tìm hiểu khả năng
hợp tác với nhiều ứng cử viên vắc xin COVID-19 ở các quốc gia khác nhau và
quyết định hợp tác với Nanogen trong dự án Nanocovax. Vekaria Healthcare LLP
sẽ hợp tác độc quyền với Nanogen để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng và sản
xuất Nanocovax và các sản phẩm, ứng cử viên khác ở Ấn Độ và một số nước đang
phát triển khác. Vekaria Healthcare LLP cũng là một trong số ít những ứng viên
đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu, đang nghiên cứu phát triển vắc-xin tái tổ hợp,
các tác nhân điều trị - kháng thể, thuốc tái tạo, chẩn đoán, v.v. với sự kết hợp của
các ý tưởng đột phá & sáng tạo, các công nghệ. Họ cũng đang hợp tác độc quyền
với Chính phủ Bang Gujarat - Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Gujarat,
Sở Khoa học & Công nghệ và 'Trung tâm Nghiên cứu & Giáo dục Điều trị Tiên
tiến về Ung thư - Trung tâm Tưởng niệm Tata (ACTREC-TMC), Cục Nguyên tử
Năng lượng, Chính phủ Ấn Độ '(mà Thủ tướng Hon'ble, ông Narendra Modi trực
tiếp phụ trách…).
Giờ đây, Vekaria Healthcare LLP cũng sẽ sớm đưa ra ‘Ứng cử viên vắc-xin
Adenovirus ở người tái tổ hợp’ mới cho SARS-CoV-2 / COVID-19; nhằm cung
cấp khả năng bảo vệ khỏi các chủng đột biến mới hơn của Virus SARS-CoV-2
như: Double Mutants, Delta, Delta Plus, Gamma, Beta, Alpha, Eta, Iota, Kappa,
Lambda và các chủng khác sắp ra mắt, Variants of Concern (VOC ), Các biến thể
được quan tâm (VOI) theo WHO. Và Vekaria Healthcare LLP đang trong quá
trình thiết lập các cơ sở sản xuất vắc xin chuyên dụng mới ở Ấn Độ và các quốc
gia khác; và thảo luận với các Chính phủ Bang khác nhau của Ấn Độ về điều
tương tự.
Theo đánh giá ban đầu của Vekaria Healthcare LLP’s, Nanocovax được phát triển
trên nền tảng công nghệ protein tái tổ hợp, và các báo cáo ban đầu đã cho thấy
tiềm năng to lớn để trở thành vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả.

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ
New Delhi, ngày 8 tháng 8 năm 2021
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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
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Doctor Truong Huu Khanh:
Negative and still "sick" Normal story

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.

Can I get the second dose of
Covid-19 vaccine 7 weeks
ago?

Doctor Truong Huu Khanh:
Quick test when selfisolating - Look bold, know
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu và các đại biểu, trong đó có đại

the risk

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

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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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

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.

Ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc Công ty Nanogen của Việt Nam - Ảnh: Đại sứ
quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp

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.

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

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:
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drugs to treat Covid-19 on
humans

The batch of Remdesivir to Indian pharmaceutical
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Từ khóa: Nanocovax, vắc-xin NanoCovax, vắc-xin covid-19, Đại sứ Phạm Sanh Châu,
chuyển giao công nghệ vắc-xin covid-19

Thủ tướng Narendra Modi:
Ấn Độ sẵn sàng giúp Việt
Nam tiếp cận nguồn vắcxin Covid-19
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Nanogen "bắt tay" doanh nghiệp dược
Ấn Độ sản xuất, phân phối Nanocovax
(NLĐO)- Công ty Vekaria Healthcare LLP của Ấn Độ và Công
ty Nanogen của Việt Nam đã ký Bản Thỏa thuận giữ Bí mật
nhằm phục vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân
phối vắc-xin Nanocovax.
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Bác sĩ Trương Hữu Khanh:

Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ngày 8-8, tại trụ sở Đại sứ

Âm tính rồi vẫn "đuối" -

quán Việt Nam tại Ấn Độ, ông Yogendra Vekaria, Giám đốc điều hành

Chuyện thường tình

Công ty Vekaria Healthcare LLP của Ấn Độ, cùng với ông Hồ Nhân,
Tổng giám đốc Công ty Nanogen của Việt Nam, đã ký Bản Thỏa thuận
giữ Bí mật (Non-Disclosure Agreement, NDA) nhằm phục vụ chuyển giao
công nghệ, sản xuất và phân phối vắc-xin Nanocovax.

Cách 7 tuần, tiêm luôn vắcxin Covid-19 mũi 2 được
không?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh:
Test nhanh khi tự cách ly Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu và các đại biểu, trong đó có đại

Nhìn đậm nhạt, biết nguy cơ

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

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.

Bộ Y tế đồng ý để TP HCM

Việc ký thỏa thuận NDA sẽ là cơ sở để hai bên tiến tới thảo luận sâu hơn

sử dụng 1 triệu liều vắc-xin

về các nội dung hợp tác cụ thể liên quan đến sản xuất, phân phối vắc xin

Vero Cell

Nanocovax quy mô lớn khi các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng
khẩn cấp.

Phụ nữ có thai trên 13 tuần
và cho con bú được tiêm
vắc-xin Covid-19
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Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận

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.

Ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc Công ty Nanogen của Việt Nam - Ảnh: Đại sứ
quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp

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.

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

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.
Một số hình ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp:

D.Ngọc
Chia sẻ

Quan tâm

TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chuẩn bị thử
nghiệm thuốc điều trị
Covid-19 trên người

Lô thuốc Remdesivir điều
trị Covid-19 vừa về tới TP
HCM

Doanh nghiệp dược Ấn Độ
cung cấp 1 triệu liều thuốc
điều trị Covid-19 cho Việt
Nam.

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

Thủ tướng Narendra Modi:
Ấn Độ sẵn sàng giúp Việt
Nam tiếp cận nguồn vắcxin Covid-19
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India produces and distributes Vietnam's
Nanocovax vaccine; The leading
vaccination country "hits the table" with
the highest risk of COVID
According to statistics page worldometer.info, as of 10 pm on August 9 (Vietnam
time), the world recorded 203,678,916 infections, including 4,311,989 deaths from
COVID-19. The number of recovered patients reached 182,993,449 people.
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Vietnam signs agreement to
transfer Nanocovax vaccine
technology to India
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Vietnam put the first drug to treat
Covid-19 into clinical trials

13:46

The US Air Force will transport 77
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After the Delta variant, the Lambda variant
threatens the world
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Vietnam signs agreement to transfer Nanocovax
vaccine technology to India

Quang cảnh buổi ký Bản Thỏa thuận giữ Bí mật (Non-Disclosure Agreement, NDA) nhằm
phục vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vắc xin Nanocovax, tổ chức tại trụ
sở Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 8/8/2021 (Ảnh: ĐSQVN tại Ấn Độ)

Vừa qua, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ông Yogendra Vekaria, Giám đốc điều
hành Công ty Vekaria Healthcare LLP của Ấn Độ cùng với ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc
Công ty Nanogen của Việt Nam đã ký Bản Thỏa thuận giữ Bí mật (Non-Disclosure
Agreement, NDA) nhằm phục vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vắc xin
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 ĐSQ cùng một số Nghị sĩ
Quốc hội, Lãnh đạo ngành Y tế và Chủ tịch các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực y tế,
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vắc xin, dược phẩm của Ấn Độ như Bharat Biotech (công ty sản xuất vắc xin Covaxin),
Granule…
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.
Họp khẩn nghiệm thu kết quả vắc xin Covid-19 Nanocovax:
Vắc xin an toàn nhưng chưa đánh giá được hiệu quả bảo vệ

Mời độc giả theo dõi thông tin gốc tại đây
http://vietnamembassydelhi.in/...
Chia sẻ

2 ngày trước

Singapore công nhận vaccine của Sinovac,
Sinopharm, AstraZeneca
Thông báo của Bộ Y tế Singapore đưa ra trong bối cảnh nước này mở rộng công nhận các
loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt.
Bộ trưởng Y tế Singapore cho biết, tiêu chuẩn phê duyệt vaccine của WHO đã được xác
minh và công nhận rộng rãi.
Trước khi công nhận vaccine của Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca thì Singapore chỉ phê
duyệt 2 loại vaccine công nghệ mRNA của Pfizer/Biontech và Moderna sử dụng trong
chương trình tiêm chủng quốc gia. Những người đã tiêm đủ liều vaccine sẽ không bị giới
hạn sử dụng các dịch vụ như ăn uống tại nhà hàng hay các hình thức vui chơi giải trí khác
tại Singapore.
Đọc toàn bộ bài viết tại đây

Chia sẻ

2 ngày trước

Việt Nam đưa thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên vào
thử nghiệm lâm sàng
Thuốc điều trị Covid-19 Vipder Vir đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Quốc gia, Bộ Y tế đồng ý cho thử nghiệm lâm sàng trên người nhiễm SARS-CoV-2. Đây là
loại chế phẩm thuốc y học cổ truyền đầu tiên điều trị Covid-19 của Việt Nam được đưa vào
thử nghiệm lâm sàng.

VỀ TRANG CHỦ

Cập nhật lúc 23:05 - 10/08/2021
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Ấn Độ sản xuất, phân phối vaccine
Nanocovax của Việt Nam; Nước tiêm
chủng hàng đầu "lọt bảng" nguy cơ COVID
cao nhất
Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 22h ngày 9/8 (giờ Việt Nam), toàn thế
giới ghi nhận 203.678.916 ca nhiễm, trong đó có 4.311.989 ca tử vong do COVID-19.
Số bệnh nhân bình phục lên tới 182.993.449 người.
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Việt Nam ký thỏa thuận chuyển giao
công nghệ vaccine Nanocovax cho
Ấn Độ
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Việt Nam đưa thuốc điều trị Covid19 đầu tiên vào thử nghiệm lâm
sàng
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Sau biến thể Delta, biến thể Lambda đe dọa
thế giới
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Israel bị CDC Mỹ liệt vào vào danh sách các
nước nguy cơ cao nhất về Covid-19
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Who is the Indian partner that will likely produce and
distribute the Nanocovax vaccine?
Hoang Duong

Tuesday, August 10, 2021 - 17:20
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VietTimes – On August 8, Nanogen company signed an NDA agreement to
transfer technology, manufacture and distribute Nanocovax vaccine to an
Indian company - Vekaria Healthcare.

Foreign capital poured into
Vietnamese financial companies
This securities company is holding
millions of VAB shares
Donacoop imported 15 million doses
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September
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Dang Quoc Thong
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Nanogen has authorized Ambassador Pham Sanh Chau to represent the
Company to negotiate with many Indian partners for technology transfer and
clinical trial of Nanocovax vaccine. The most potential partner with Nanogen is
currently Vekaria Healthcare Company.
The signing ceremony of the Minutes of Confidentiality Agreement (NDA) was
held online on August 8 between Mr. Yogendra Vekaria, CEO of Vekaria
Healthcare Company and Mr. Ho Nhan, General Director of Nanogen Company.
This is the basis for the two sides to move to deeper cooperation on the
production and distribution of Nanocovax once it is licensed for emergency use
by the authorities.
What kind of company is Veiaria Healthcare?
Vekaria là tên gọi chung của tập đoàn Ấn Độ kinh doanh đa ngành thành lập từ
năm 1963. Tập đoàn chuyên về sản xuất các công cụ cơ khí, nổi bật nhất là các
loại máy làm trang sức. Theo giới thiệu, các loại máy này chiếm đến 80% thị
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đầu tư tài chính.
Vekaria Healthcare là công ty con của Tập đoàn Vekaria, được thành lập năm
2016 tại bang Gujarat miền Tây Ấn Độ. Với phương châm “Phòng bệnh hơn
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chữa bệnh”, cùng với lợi thế về kỹ thuật cơ khí, Vekaria Healthcare đã phát triển
thành công máy đo mật độ điểm vàng (Macular Densitometer) để kiểm soát và
phòng ngừa các bệnh dẫn đến mù không thể chữa khỏi, với mục đích giảm chi
phí công dành cho các bệnh này ở Ấn Độ.

9 Startup Ideas
Shortlisted for the
Finalist of Creative
Generation – IG 2021

Năm 2020, Vekaria Healthcare lập Lực lượng Phản ứng Nhanh để đối phó với sự
lan tràn mạnh mẽ của đại dịch COVID-19. Công ty cung cấp những dụng cụ y tế
thiết yếu cơ bản cho nhân viên y tế, cảnh sát và nhân viên vệ sinh khắp Ấn Độ,
bao gồm nước sát khuẩn tay Germ Scare, găng tay, khẩu trang, bộ đồ bảo hộ y
tế, v.v.

Grab trao tặng 12.000
phần quà nhu yếu
phẩm đến bệnh nhân
và lực lượng y tế tuyến
đầu chống COVID-19

Hướng đi sắp tới của Vekaria Healthcare
Đối tác Ấn Độ của Nanogen cho biết bộ phận nghiên cứu và phát triển của

ĐỪNG BỎ QUA

Vekaria đang tập trung vào các sản phẩm cần thiết để vượt qua đại dịch
COVID-19. Sau sản phẩm mang thương hiệu Germ Scare đã ra mắt, công ty sẽ
sớm đưa ra thị trường bộ xét nghiệm nhanh tại nhà.

Vốn ngoại dồn dập vào
các công ty tài chính
Việt

Bên cạnh bộ xét nghiệm kháng thể, Vekaria cũng cho biết đã thành công ở giai
đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với bộ xét nghiệm RT-PCR, khẳng

Làm gì để đảm bảo an
toàn dữ liệu mà không
làm tổn hại dòng chảy
dữ liệu huyết mạch của
kinh tế số?

định nhiễm virus sau khi thử nghiệm 5-6 giờ. Công ty sẽ sớm nộp đơn xin công
nhận lên Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho sản phẩm này, đồng thời
chuẩn bị cơ sở để đưa các bộ xét nghiệm vào sản xuất quy mô lớn.
Phát triển vắc xin và thuốc đặc trị COVID-19 cũng là ưu tiên đầu tư hàng đầu
của Công ty Vekaria Healthcare.

Chứng khoán thủ đô
CASC đổi chủ

Chưa có báo cáo chính thức về hiệu lực bảo vệ của Nanocovax
Nanocovax là loại vắc xin COVID-19 do Công ty Công nghệ sinh học Dược phẩm
Nanogen (trụ sở tại Khu công nghệ cao TP. HCM) nghiên cứu và phát triển. Vắc
xin đang được tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba tại Việt Nam.
Trong hôm 7/8 vừa qua, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh học Quốc
gia khẳng định đến nay Hội đồng chưa nhận được hồ sơ, báo cáo chính thức nào
về hiệu lực bảo vệ của vắc xin phòng COVID-19 Nanocovax.
Hội đồng cho biết: Vào ngày 3/8, Hội đồng đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để

“Nấm mồ của các đế
chế hùng mạnh”:
Afghanistan và lịch sử
chiến tranh dài kỳ
Giải mã “Nghệ thuật
chiến tranh” giúp
Taliban chiến thắng
như chẻ tre

nghiệm thu kết quả thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 1, đánh giá kết quả
giữa kỳ TNLS giai đoạn 2 đến thời điểm hiện tại và ghi nhận tiến độ triển khai
TNLS giai đoạn 3a (giai đoạn đầu của giai đoạn 3, hiện chưa có báo cáo kết quả
chính thức) của vắc xin phòng COVID-19 Nanocovax.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đồng tình với ý kiến của Chủ
tịch Hội đồng về việc cần thành lập ngay tổ hỗ trợ, phân tích, đánh giá, giám sát
số liệu và quy trình của 2 đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, và
phải có báo cáo trước ngày 14/8.
Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị Hội đồng cân nhắc xem
xét có nên tiến hành thêm 1 nghiên cứu bổ sung về việc tiêm mũi 3 vắc xin
phòng COVID-19 Nanocovax hay không, đồng thời, bổ sung các chủng mới của
virus SARS-CoV-2 (chủng Delta) vào nghiên cứu ở thời điểm thích hợp.
--Nguồn:

ĐỜI SỐNG DOANH NGHIỆP
Bất động sản cất cánh
cùng di sản: Tâm huyết
của nhà phát triển các
công trình xứng tầm
TC MOTOR công bố kết
quả bán hàng Hyundai
tháng 6/2021
Techcombank tặng
“Ngàn ưu đãi vượt trội”
cho các doanh nghiệp
PVcomBank đẩy mạnh
ưu đãi bảo hiểm cho
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PVcomBank và Viettel
Post hợp tác chiến lược
với giải pháp ứng vốn
kinh doanh trên nền
tảng số

https://nanogenpharma.com/trang-chu
Chủ đề: Nanocovax

Nanogen

Vắc xin Covid-19
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Doanh nghiệp số 12 phút trước

VietTimes – Các 'deal' bán vốn FE Credit và SHB Finance cho
thấy sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc
biệt là các định chế tài chính châu Á, tới thị trường tài chính tiêu
dùng Việt Nam.

Công ty chứng khoán này đang cầm hàng
triệu cổ phiếu VAB
Doanh nghiệp số 4 giờ trước

VietTimes – Ở VietABank, thời gian nắm giữ cổ phiếu VAB của
nhóm ACBS chẳng thua kém gì những ‘tay chơi’ đã được thị
trường biết tới như Việt Phương Group hay Rạng Đông Group.

Donacoop nhập 15 triệu liều Pfizer, có thể về
ngay đầu tháng 9
Doanh nghiệp số 26/08/2021 21:28

VietTimes – Donacoop cho biết có thể nhập số vaccine này về
Việt Nam trong 10 ngày.
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VietTimes – Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa tăng
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VietTimes – Ngày 8/8, công ty Nanogen đã hoàn thành ký kết thỏa thuận
NDA nhằm chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vắc xin Nanocovax
cho một công ty Ấn Độ - Vekaria Healthcare.
TIN MỚI
Vốn ngoại dồn dập vào các công ty
tài chính Việt
Công ty chứng khoán này đang cầm
hàng triệu cổ phiếu VAB
Donacoop nhập 15 triệu liều Pfizer, có
thể về ngay đầu tháng 9
Vẫn vật lộn trong Covid, vì sao Hàn
Quốc quyết định tăng lãi suất cơ bản?
Reuters: Chứng khoán thế giới mất
dần đà tăng, có thể bị điều chỉnh vào
cuối năm

QUAN ĐIỂM
Nguồn ảnh: nanogenpharma

Nanogen đã ủy quyền cho Đại sứ Phạm Sanh Châu đại diện cho Công ty đàm
phán với nhiều đối tác Ấn Độ để chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng
vắc xin Nanocovax. Đối tác tiềm năng nhất với Nanogen hiện là Công ty Vekaria
Healthcare.

Từ câu van xin 'nhưng
mà con rung rồôồi!'
của bé lên 4, suy nghĩ
về giáo dục trẻ em ở
nước ta
Đặng Quốc Thông

Buổi ký kết biên bản Thỏa thuận Bảo mật (NDA) được tổ chức trực tuyến ngày
8/8 giữa ông Yogendra Vekaria, Giám đốc điều hành Công ty Vekaria Healthcare
và ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc Công ty Nanogen. Đây là cơ sở để hai bên tiến
đến các nội dung hợp tác sâu hơn về sản xuất và phân phối Nanocovax một khi
được các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng khẩn cấp.
Veiaria Healthcare là công ty như thế nào?
Vekaria là tên gọi chung của tập đoàn Ấn Độ kinh doanh đa ngành thành lập từ
năm 1963. Tập đoàn chuyên về sản xuất các công cụ cơ khí, nổi bật nhất là các

HOẠT ĐỘNG HỘI
Grab Việt Nam triển
khai đội xe phục vụ
miễn phí lực lượng

loại máy làm trang sức. Theo giới thiệu, các loại máy này chiếm đến 80% thị
phần sản phẩm chuyên dụng và xuất khẩu đi hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Tập đoàn còn mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và
đầu tư tài chính.
Vekaria Healthcare là công ty con của Tập đoàn Vekaria, được thành lập năm
2016 tại bang Gujarat miền Tây Ấn Độ. Với phương châm “Phòng bệnh hơn
chữa bệnh”, cùng với lợi thế về kỹ thuật cơ khí, Vekaria Healthcare đã phát triển
thành công máy đo mật độ điểm vàng (Macular Densitometer) để kiểm soát và
phòng ngừa các bệnh dẫn đến mù không thể chữa khỏi, với mục đích giảm chi
phí công dành cho các bệnh này ở Ấn Độ.
Năm 2020, Vekaria Healthcare lập Lực lượng Phản ứng Nhanh để đối phó với sự
lan tràn mạnh mẽ của đại dịch COVID-19. Công ty cung cấp những dụng cụ y tế
thiết yếu cơ bản cho nhân viên y tế, cảnh sát và nhân viên vệ sinh khắp Ấn Độ,
bao gồm nước sát khuẩn tay Germ Scare, găng tay, khẩu trang, bộ đồ bảo hộ y
tế, v.v.
Hướng đi sắp tới của Vekaria Healthcare
Đối tác Ấn Độ của Nanogen cho biết bộ phận nghiên cứu và phát triển của
Vekaria đang tập trung vào các sản phẩm cần thiết để vượt qua đại dịch
COVID-19. Sau sản phẩm mang thương hiệu Germ Scare đã ra mắt, công ty sẽ

chống dịch COVID-19
tại Hà Nội
THPT Chuyên Lê Quý
Đôn giành ngôi cao
nhất cuộc thi Thế hệ
sáng tạo 2021 với ứng
dụng Deep Learning
Thanh Hóa: Trở thành
đảng viên ngay trong
tâm dịch
9 ý tưởng khởi nghiệp
lọt vào vòng chung kết
Thế hệ sáng tạo – IG
2021
Grab trao tặng 12.000
phần quà nhu yếu
phẩm đến bệnh nhân
và lực lượng y tế tuyến
đầu chống COVID-19

sớm đưa ra thị trường bộ xét nghiệm nhanh tại nhà.
Bên cạnh bộ xét nghiệm kháng thể, Vekaria cũng cho biết đã thành công ở giai
đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với bộ xét nghiệm RT-PCR, khẳng
định nhiễm virus sau khi thử nghiệm 5-6 giờ. Công ty sẽ sớm nộp đơn xin công
nhận lên Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho sản phẩm này, đồng thời
chuẩn bị cơ sở để đưa các bộ xét nghiệm vào sản xuất quy mô lớn.
Phát triển vắc xin và thuốc đặc trị COVID-19 cũng là ưu tiên đầu tư hàng đầu
của Công ty Vekaria Healthcare.
Chưa có báo cáo chính thức về hiệu lực bảo vệ của Nanocovax
Nanocovax là loại vắc xin COVID-19 do Công ty Công nghệ sinh học Dược phẩm
Nanogen (trụ sở tại Khu công nghệ cao TP. HCM) nghiên cứu và phát triển. Vắc
xin đang được tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba tại Việt Nam.
Trong hôm 7/8 vừa qua, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh học Quốc
gia khẳng định đến nay Hội đồng chưa nhận được hồ sơ, báo cáo chính thức nào
về hiệu lực bảo vệ của vắc xin phòng COVID-19 Nanocovax.
Hội đồng cho biết: Vào ngày 3/8, Hội đồng đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để
nghiệm thu kết quả thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 1, đánh giá kết quả
giữa kỳ TNLS giai đoạn 2 đến thời điểm hiện tại và ghi nhận tiến độ triển khai
TNLS giai đoạn 3a (giai đoạn đầu của giai đoạn 3, hiện chưa có báo cáo kết quả
chính thức) của vắc xin phòng COVID-19 Nanocovax.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đồng tình với ý kiến của Chủ
tịch Hội đồng về việc cần thành lập ngay tổ hỗ trợ, phân tích, đánh giá, giám sát
số liệu và quy trình của 2 đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, và
phải có báo cáo trước ngày 14/8.
Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị Hội đồng cân nhắc xem
xét có nên tiến hành thêm 1 nghiên cứu bổ sung về việc tiêm mũi 3 vắc xin
phòng COVID-19 Nanocovax hay không, đồng thời, bổ sung các chủng mới của
virus SARS-CoV-2 (chủng Delta) vào nghiên cứu ở thời điểm thích hợp.
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News

Nanogen signs Covid vaccine
technology transfer, production deals
with Indian firm
By Tu Binh August 11, 2021 | 12:22 pm GMT+7

HCMC-based Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC has signed an agreement
with an Indian company for technology transfer, production and distribution of its
Nanocovax Covid-19 vaccine.
Ho Nhan, the company’s director, said Tuesday that the deal is with Vekaria Healthcare
and the next steps in negotiations for technology transfer would begin within this
month.
The Vietnamese embassy in India announced that the signing of a confidentiality
agreement between the two companies had been done on August 8.
It said representatives of Nanogen took part in the event online from Vietnam, while
Vietnamese ambassador Pham Sanh Chau and representatives of Vekaria personally
attended it in India.
Chau said in a press release: "The cooperation between the two companies is important
in the context the pandemic has been raging in India, Vietnam and many parts of the
world. The early introduction of Nanocovax for testing, manufacturing and distributing
on a large scale will contribute to averting the pandemic."
The release from the embassy quoted a representative of Vekaria Healthcare Company
as saying Nanocovax has been researched and developed using recombinant protein
technology, and initial research reports have shown it to be very promising.
Vekaria Healthcare is a subsidiary of Vekaria Group, a multi-industry business based in
Gujarat state.
Nanocovax is currently the only Vietnamese Covid vaccine that is near completion.

Nanogen said last week the vaccine has an efficacy rate of 90 percent based on a
comparison between the immunogenicity results of recovered patients and volunteers
injected with two doses in the second phase of clinical trials by the Pasteur Institute in
HCMC.
The firm began developing the vaccine in the middle of last year and began clinical
trials for it last December.
The third and final human trials are being carried out on 13,000 people in Hanoi, the
northern Hung Yen Province and two Mekong Delta provinces, Tien Giang and Long
An.
The company has already sought emergency approval for the vaccine from the Ministry
of Health, which is now consulting with the World Health Organization and South
Korean experts for the purpose.
Nanogen said Nanocovax uses the most suitable harmless antigen fragments or
proteins of the new coronavirus to stimulate an appropriate immune response.
Nhan said the company’s production capacity is 8-12 million doses a month but is set to
upgrade it to 30-50 million after October, and expects to supply 50 million doses by
December and 100 million doses by 2022.
It is not clear for now how much the Indian company will produce and whether it is free
for it to sell the vaccines.
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Nanogen and Vekaria Healthcare LLP sign agreement
on Vietnamese vaccine Nano Covax
A non-disclosure agreement on the technology transfer, production and distribution of the Vietnamese vaccine Nano
Covax has just been signed at the headquarters of the Vietnamese Embassy in New Delhi.
- Friday, Aug 13, 2021 08:00

New Delhi (VNA) - A nondisclosure agreement on technology transfer, production and distribution of the Vietnamese vaccine Nano Covax
has just been signed at the headquarters of the Vietnamese Embassy in New Delhi.

Vietnamese Ambassador to India Pham Sanh Châu (5th from left) speaks at the event in New Delhi. Photo: Vietnamese Embassy in
India

The signatories were Hô Nhân, Managing Director of the Vietnamese company Nanogen, and Yogendra Vekaria, Executive Director of the
Indian company Vekaria Healthcare LLP.

Due to the COVID-19 pandemic, the signing ceremony was held online, in the presence of Vietnam's Ambassador to India, Pham Sanh
Châu.
The signing of the Non-Disclosure Agreement (NDA) will be the basis for the two parties to advance their negotiations in more depth of
specific cooperation content related to the large-scale production and distribution of the Nano Covax vaccine after the green light from the
authorities for their emergency use.
The Nano Covax vaccine has been developed by the pharmaceutical biotechnology company Nanogen, since May 2020, on the basis of
recombinant protein technology. Prior to its 3rd phase trial since June 11, 2021, this serum has undergone two phases of clinical trials: the
first since December 18, 2020, and the second since February 26, 2021.
Phase 3 trials, using only doses of 25 mcg, cover 13,000 volunteers between the ages of 18 and 75 nationwide.
The results of the first two phases of the trial showed that all of the volunteers had developed antibodies against the SARS-CoV-2
coronavirus.

Cérémonie de signature de l'accord de coopération entre Nanogen et Vekaria Healthcare LLP, en Inde. Photo : Ambassade du Vietnam en Inde. Photo :
Ambassade du Vietnam en Inde

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Châu, a déclaré que le programme de coopération entre
les deux sociétés est important dans le contexte où l'épidémie sévit en Inde, au Vietnam et dans de nombreuses régions du monde. Les
essais, la production précoce et la distribution de masse du Nanocovax contribueront à l’éradication de la pandémie.
D’après un représentant de Vekaria Healthcare LLP, ce vaccin vietnamien est prometteur dans la prévention et la lutte contre le COVID-19.
Vekaria Healthcare LLP, relevant du groupe indien Vekaria, implanté dans l’État de Gujarat, est spécialisé dans la fourniture de technologies
et la fabrication de produits pharmaceutiques.
This cooperation expresses a strategic relationship and integral cooperation between the two countries as well as a concrete act of the
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Nanogen et Vekaria Healthcare LLP signent un
accord sur le vaccin vietnamien Nano Covax
Un accord de non-divulgation sur le transfert technologique, la production et la distribution du vaccin vietnamien Nano
Covax vient d’être signé au siège de l’ambassade du Vietnam à New Delhi.
- vendredi, août 13, 2021 08:00

New Delhi (VNA) – Un accord de non-divulgation sur le transfert technologique, la production et la distribution du vaccin vietnamien Nano
Covax vient d’être signé au siège de l’ambassade du Vietnam à New Delhi.

L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Châu (5e à gauche), s’exprime lors de l’événement à New Delhi. Photo : Ambassade du Vietnam en Inde

Les signataires étaient Hô Nhân, directeur général de la compagnie vietnamienne Nanogen, et Yogendra Vekaria, directeur exécutif de la
compagnie indienne Vekaria Healthcare LLP.
En raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie de signature s’est tenue en ligne, en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Inde,

Pham Sanh Châu.
La signature de l’accord de non-divulgation (Non-disclosure agreement - NDA) sera la base afin que les deux parties puissent avancer
leurs négociations plus en profondeur des contenus de coopération spécifiques liés à la production et à la distribution à grande échelle du
vaccin Nano Covax après le feu vert des autorités quant à leur utilisation d'urgence.
Le vaccin Nano Covax a été développé par la Société de biotechnologies pharmaceutiques Nanogen, depuis mai 2020, sur la base de la
technologie des protéines recombinantes. Avant son essai de la 3e phase depuis le 11 juin 2021, ce sérum a subi deux phases d'essais
cliniques : la première depuis le 18 décembre 2020, et la deuxième depuis le 26 février 2021.
Les essais de la 3e phase, utilisant uniquement les doses de 25 mcg, couvrent 13.000 volontaires âgés de 18 à 75 ans dans tout le pays.
Les résultats des deux premières phases de l'essai ont montré que tous les volontaires avaient développé des anticorps contre le
coronavirus SARS-CoV-2.

Cérémonie de signature de l'accord de coopération entre Nanogen et Vekaria Healthcare LLP, en Inde. Photo : Ambassade du Vietnam en Inde. Photo :
Ambassade du Vietnam en Inde

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Châu, a déclaré que le programme de coopération entre
les deux sociétés est important dans le contexte où l'épidémie sévit en Inde, au Vietnam et dans de nombreuses régions du monde. Les
essais, la production précoce et la distribution de masse du Nanocovax contribueront à l’éradication de la pandémie.
D’après un représentant de Vekaria Healthcare LLP, ce vaccin vietnamien est prometteur dans la prévention et la lutte contre le COVID-19.
Vekaria Healthcare LLP, relevant du groupe indien Vekaria, implanté dans l’État de Gujarat, est spécialisé dans la fourniture de technologies
et la fabrication de produits pharmaceutiques.
Cette coopération exprime une relation stratégique et une coopération intégrale entre les deux pays ainsi qu’un acte concret de la
Déclaration sur la vision entre les deux Premiers ministres vietnamien et indien, signée en décembre 2020. – CVN/VNA
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Ambassador Pham Sanh Chau: "I am extremely happy and
happy when the ¦rst batch of medicine returns to Vietnam"
LDO |August 13, 2021 | 08:51

Ambassador Pham Sanh Chau during the signing ceremony of the Con¦dentiality Agreement (NDA) between Vekaria Healthcare
LLP Company of India and Nanogen Company of Vietnam for technology transfer, production and distribution of Nanocovax
vaccine, August 9. 2021. Source: Vietnamese Embassy in India

Những nỗ lực không mệt mỏi của Đại sứ Phạm Sanh
Châu và các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
đã được đền đáp khi lô thuốc Redemsivir đầu tiên từ
Ấn Độ đã về Việt Nam và thoả thuận đầu tiên giữa
công ty Ấn Độ và Việt Nam đã được ký kết để hợp tác
sản xuất vaccine COVID-19 của Việt Nam tại Ấn Độ.
Vaccine "Made in Vietnam" sẽ được sản xuất hàng loạt tại Ấn
Độ một ngày không xa
Ngày 9.8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ông
Yogendra Vekaria - Giám đốc điều hành Công ty Vekaria
Healthcare LLP của Ấn Độ cùng với ông Hồ Nhân - Tổng Giám

Tin bão mới nhất: Bão số 6
Fred hoành hành cuối tuần

Thứ Sáu ngày 13 có đáng
sợ?

Thế giới động vật: Hổ dữ
từng vồ người tái xuất ở
Trung Quốc, dân nơm nớp

Trực thăng sao Hỏa
phát hiện "tàu mẹ" trong
khung cảnh hoành tráng

đốc Công ty Nanogen của Việt Nam đã ký Bản Thỏa thuận giữ Bí
mật (Non-Disclosure Agreement, NDA) nhằm phục vụ chuyển
giao công nghệ, sản xuất và phân phối vaccine Nanocovax. 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 vaccine Nanocovax quy mô lớn khi các cơ quan chức năng
cấp phép sử dụng khẩn cấp.
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 cùng một số nghị sĩ
Quốc hội, lãnh đạo ngành Y tế và chủ tịch các công ty, tập đoàn
lớn trong lĩnh vực y tế, vaccine, dược phẩm của Ấn Độ như
Bharat Biotech (công ty sản xuất vaccine Covaxin), Granule… Đại
sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết, ông đang chờ
đón ngày vaccine Nanocovax do Việt Nam bào chế được thử
nghiệm giai đoạn 3 thành công và đưa vào sản xuất hàng loạt tại
Ấn Độ.
Vaccine Nanocovax được Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
dược Nanogen phát triển từ tháng 5.2020, dựa trên công nghệ
protein tái tổ hợp. Vaccine đã trải qua 2 giai đoạn thử nghiệm
lâm sàng: Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18.12.2020, giai đoạn 2 từ
ngày 26.2.2021 và giai đoạn 3 chính thức từ ngày 11.6.2021.
Ngày 7.8, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y Sinh học của Bộ
Y tế Việt Nam đã họp đánh giá giữa kỳ, thẩm định kết quả nghiên
cứu lâm sàng giai đoạn 2 của vaccine Nanocovax. Ở giai đoạn 2,
vaccine Nanocovax được đánh giá là an toàn và có khả năng
sinh miễn dịch khá tốt, nhất là một số kết quả nghiên cứu so
sánh đối chiếu. Đến nay, hơn 8.300 tình nguyện viên giai đoạn 3b
đã được tiêm mũi 2. Dự kiến, hơn 12.000 tình nguyện viên giai
đoạn 3b sẽ hoàn tất 2 mũi tiêm trước ngày 15.8. Công ty
Nanogen đã nộp đơn đề nghị cấp phép khẩn cấp cho vaccine
Nanocovax và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Y tế
nghiên cứu, đề xuất theo thẩm quyền, bảo đảm quy trình chặt
chẽ, an toàn, cắt giảm thủ tục hành chính. Đại sứ Phạm Sanh
Châu tin tưởng rằng, một ngày không xa, vaccine "Made in
Vietnam" sẽ được sản xuất hàng loạt ở Ấn Độ, để "nhân lên niềm
tự hào của Việt Nam, đồng thời kịp chở thuốc về Việt Nam cứu
sống người bệnh".

Con voi ma mút khổng lồ đi
"2 vòng quanh Trái đất"

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
tung hình ảnh mới đầy ám
ảnh về hành tinh địa ngục

Ngắm mưa sao băng
Perseid cực đại đẹp nhất
năm

Tin nhanh 60s: 2 máy
bay bắt gặp UFO tại
Canada?

Đại sứ Phạm Sanh Châu:
"Tôi vô cùng sung sướng,
hạnh phúc khi lô thuốc đầu
tiên về Việt...

10 bức ảnh Trái đất đẹp
đến nghẹt thở chụp từ vệ
tinh

Trung Quốc sắp ra mắt các máy bay
quân sự tiên tiến nhất

Lừa đảo trong bán vaccine ngừa
COVID-19

Một ngày bận rộn của Đại sứ thời dịch bệnh
Đại sứ Phạm Sanh Châu từng nói, ông không bao giờ có thể ngờ
được rằng, thước đo thành công nhiệm kỳ của một đại sứ không
phải số lượng trao đổi các đoàn cấp cao và kim ngạch thương
mại giữa hai nước hay dòng đầu tư vào Việt Nam, mà sự thành
công là ở việc đảm bảo không mạng sống nào bị tước đoạt. Nếu
như trong đợt dịch năm 2020, Đại sứ đôn đáo thực hiện các
chiến dịch mang tên các loài hoa như "Chiến dịch Hoa Kim
Tước" (tên một cuốn sách của Đại sứ Phạm Sanh Châu) để đưa
công dân Việt Nam về nước, thì trong năm 2021 lại là những nỗ
lực tìm nguồn thuốc và vaccine COVID-19 để đưa về Việt Nam.

Lính Mỹ đến Afghanistan hỗ trợ sơ tán
khi Taliban chiếm thêm thành...

Có những ngày từ sáng sớm đến đêm khuya, Đại sứ Phạm Sanh
Châu di chuyển như con thoi để gặp các đối tác. Sáng sớm 26.7,
ông lên đường tới Hyderabad, thủ phủ công nghiệp phía nam Ấn
Độ. Tại đây, Đại sứ làm việc với công ty Bharat Biotech - đơn vị
sản xuất vaccine COVID-19 Covaxin của Ấn Độ; gặp công ty
Dr.Reddy - công ty đã kết hợp với đối tác Nga sản xuất 250 triệu
liều vaccine Sputnik V. Tiếp đó, Đại sứ làm việc với Tổng lãnh sự
quán Anh tại Hyderabad và được giới thiệu công ty dược
Pharmexcil. Đại sứ dự tiệc với công ty Granules India - công ty
hiện diện tại 75 quốc gia và chủ yếu sản xuất các loại thuốc
kháng sinh. Đại sứ gặp công ty Laxai Pharma, công ty có hơn
250 nhà khoa học nghiên cứu về chế tạo thuốc; gặp công ty
Biological E - công ty được thành lập năm 1953, nghiên cứu về
biệt dược, vaccine và sinh phẩm.
Cũng trong ngày, Đại sứ quán tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư
thành lập Công viên Dược phẩm nhằm thu hút doanh nghiệp
dược phẩm Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam. Sau đó Đại sứ làm việc
với ClinSync, đơn vị chuyên nghiên cứu dược phẩm. Qua đây, ông
đã kết nối ClinSync với công ty Nanogen để hợp tác thử nghiệm
vaccine Nanocovax của Việt Nam.

Vaccine ngừa COVID-19 của
Sinopharm ghi nhận tỉ lệ phản ứng phụ
thấp

Tàu Chúc Dung của Trung Quốc hoàn
thành sứ mệnh trên sao Hỏa

1 triệu liều thuốc Redemsivir cho Việt Nam
Thành quả của quá trình vận động của Đại sứ Phạm Sanh Châu
cùng anh em Đại sứ quán là các doanh nghiệp Ấn Độ cam kết
cung cấp 1 triệu liều thuốc Remdesivir cho Việt Nam. Lô hàng
đầu tiên đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 5.8, số lượng còn
lại sẽ được chuyển về Việt Nam ngay trong tháng 8 này. Đây là
thuốc kháng virus đang được trên 50 nước dùng cho bệnh nhân
COVID-19, có khả năng rút ngắn thời gian điều trị và giảm tỉ lệ tử
vong ở những bệnh nhân diễn tiến nặng.
"Tôi vô cùng sung sướng, hạnh phúc khi lô thuốc đầu tiên về Việt
Nam" - Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ. "Tháng 10.2020, 38 nhân
viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã bị COVID-19, trong đó có
một người bị rất nặng và phải nhập viện. Vào thời khắc gay go
nhất, chúng tôi được biết Remdesevir có thể cứu được bệnh
nhân nặng nên đã tiếp cận lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng các cơ
quan chức năng Ấn Độ để xin sử dụng Remdesevir" - Đại sứ
Phạm Sanh Châu kể về quá trình gian nan vận động xin thuốc.
Khó khăn là bởi Ấn Độ cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi
đại dịch, với 40.000-50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và tỉ lệ tử
vong còn cao. Mặt khác, không có doanh nghiệp Ấn Độ nào có
sẵn để chuyển cho Việt Nam, đại đa số đang thực hiện cam kết
gửi thuốc cho một số nước ở khu vực như Indonesia, Malaysia,
Thái Lan - những nước đã đặt mặt hàng này từ lâu. Khó khăn tiếp
theo là phải làm việc với các cơ quan chức năng Ấn Độ như Bộ
Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Dược và Bộ Thương mại để được phép
xuất khẩu, vì đây là thuốc đặc trị và Ấn Độ vẫn bị ảnh hưởng bởi
đại dịch.
Đại sứ quán đã triển khai vận động các bộ ngành Ấn Độ và giải
thích tình hình cấp bách ở Việt Nam, mong bạn thông cảm hỗ trợ
và cho phép xuất khẩu về Việt Nam. Thấy ta cam kết, quyết tâm,

Hơn 5 triệu người sơ tán khẩn cấp khi
mưa lớn ập xuống Nhật Bản

Trung Quốc tiêm hơn 1,84 tỉ liều
vaccine COVID-19

Mãn nhãn cảnh tàu vũ trụ Solar Orbiter
bay gần sao Kim

nhiệt tình, nên các công ty Ấn Độ đã điều chỉnh lịch sản xuất để
đáp ứng nhu cầu của Việt Nam. "Tôi nghĩ rằng chừng nào có mặt
hàng để mua và được phép xuất khẩu thì đó đã là thành công" Đại sứ Phạm Sanh Châu nói.
Tới đây, "Nhóm phản ứng nhanh" do Đại sứ quán thành lập, gồm
đại diện của Thương vụ, Phòng Chính trị, Phòng Khoa học Công
nghệ và một số cán bộ chủ chốt sẽ tiếp tục chia nhau tìm nguồn
thuốc và vận động cơ quan chức năng của Ấn Độ, triển khai
nhiều mũi để kết nối, vận động vaccine cho Việt Nam, đặc biệt là
vận động bạn cho phép xuất khẩu 15 triệu liều vaccine Covaxin
của Ấn Độ cho Việt Nam.
Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ tâm nguyện: "Chúng tôi cầu
mong đất nước vượt qua đại dịch, sẵn sàng trực 24/24, với mục
tiêu ưu tiên là giúp quê hương cứu từng mạng sống".
NGỌC VÂN
Đại sứ Phạm Sanh Châu, Sung sướng, Hạnh phúc, đầu tiên
Đ

TIN BÀI LIÊN QUAN

Đại sứ Phạm Sanh
Đại sứ Phạm Sanh Châu: Chân dung nữ doanh
Châu kể việc đàm phán Niềm tin Việt Nam thăng nhân thành đạt - trùm
1 triệu liều thuốc điều trị hoa trên bản đồ thế giới buôn lậu Mười Tường
COVID-19

What do you think about this news?

Gửi bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chân dung nữ doanh nhân
thành đạt - trùm buôn lậu Mười
Tường

Ngày đầu áp dụng hình thức
khai báo y tế mới, một số chốt
tại TPHCM ùn ứ

3 tuần giãn cách xã hội, giá
hàng hóa, thực phẩm tại Hà
Nội ổn định

CƠ QUAN CỦA
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TIẾNG NÓI CỦA CÔNG NHÂN
VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG VIỆT NAM
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Đại sứ Phạm Sanh Châu: "Tôi vô cùng sung sướng, hạnh
phúc khi lô thuốc đầu tiên về Việt Nam"
LĐO | 13/08/2021 | 08:51

Đại sứ Phạm Sanh Châu trong lễ ký Bản thoả thuận giữ bí mật (NDA) giữa Công ty Vekaria Healthcare LLP của Ấn Độ với Công ty
Nanogen của Việt Nam để chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vaccine Nanocovax, ngày 9.8.2021. Nguồn: ĐSQ Việt
Nam tại Ấn Độ

Những nỗ lực không mệt mỏi của Đại sứ Phạm Sanh
Châu và các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
đã được đền đáp khi lô thuốc Redemsivir đầu tiên từ
Ấn Độ đã về Việt Nam và thoả thuận đầu tiên giữa
công ty Ấn Độ và Việt Nam đã được ký kết để hợp tác
sản xuất vaccine COVID-19 của Việt Nam tại Ấn Độ.
Vaccine "Made in Vietnam" sẽ được sản xuất hàng loạt tại Ấn
Độ một ngày không xa
Ngày 9.8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ông
Yogendra Vekaria - Giám đốc điều hành Công ty Vekaria
Healthcare LLP của Ấn Độ cùng với ông Hồ Nhân - Tổng Giám
đốc Công ty Nanogen của Việt Nam đã ký Bản Thỏa thuận giữ Bí
mật (Non-Disclosure Agreement, NDA) nhằm phục vụ chuyển
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giao công nghệ, sản xuất và phân phối vaccine Nanocovax. 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 vaccine Nanocovax quy mô lớn khi các cơ quan chức năng
cấp phép sử dụng khẩn cấp.
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 cùng một số nghị sĩ
Quốc hội, lãnh đạo ngành Y tế và chủ tịch các công ty, tập đoàn
lớn trong lĩnh vực y tế, vaccine, dược phẩm của Ấn Độ như
Bharat Biotech (công ty sản xuất vaccine Covaxin), Granule… Đại
sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết, ông đang chờ
đón ngày vaccine Nanocovax do Việt Nam bào chế được thử
nghiệm giai đoạn 3 thành công và đưa vào sản xuất hàng loạt tại
Ấn Độ.
Vaccine Nanocovax được Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
dược Nanogen phát triển từ tháng 5.2020, dựa trên công nghệ
protein tái tổ hợp. Vaccine đã trải qua 2 giai đoạn thử nghiệm
lâm sàng: Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18.12.2020, giai đoạn 2 từ
ngày 26.2.2021 và giai đoạn 3 chính thức từ ngày 11.6.2021.
Ngày 7.8, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y Sinh học của Bộ
Y tế Việt Nam đã họp đánh giá giữa kỳ, thẩm định kết quả nghiên
cứu lâm sàng giai đoạn 2 của vaccine Nanocovax. Ở giai đoạn 2,
vaccine Nanocovax được đánh giá là an toàn và có khả năng
sinh miễn dịch khá tốt, nhất là một số kết quả nghiên cứu so
sánh đối chiếu. Đến nay, hơn 8.300 tình nguyện viên giai đoạn 3b
đã được tiêm mũi 2. Dự kiến, hơn 12.000 tình nguyện viên giai
đoạn 3b sẽ hoàn tất 2 mũi tiêm trước ngày 15.8. Công ty
Nanogen đã nộp đơn đề nghị cấp phép khẩn cấp cho vaccine
Nanocovax và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Y tế
nghiên cứu, đề xuất theo thẩm quyền, bảo đảm quy trình chặt
chẽ, an toàn, cắt giảm thủ tục hành chính. Đại sứ Phạm Sanh
Châu tin tưởng rằng, một ngày không xa, vaccine "Made in
Vietnam" sẽ được sản xuất hàng loạt ở Ấn Độ, để "nhân lên niềm
tự hào của Việt Nam, đồng thời kịp chở thuốc về Việt Nam cứu
sống người bệnh".
Một ngày bận rộn của Đại sứ thời dịch bệnh
Đại sứ Phạm Sanh Châu từng nói, ông không bao giờ có thể ngờ
được rằng, thước đo thành công nhiệm kỳ của một đại sứ không
phải số lượng trao đổi các đoàn cấp cao và kim ngạch thương
mại giữa hai nước hay dòng đầu tư vào Việt Nam, mà sự thành
công là ở việc đảm bảo không mạng sống nào bị tước đoạt. Nếu
như trong đợt dịch năm 2020, Đại sứ đôn đáo thực hiện các
chiến dịch mang tên các loài hoa như "Chiến dịch Hoa Kim
Tước" (tên một cuốn sách của Đại sứ Phạm Sanh Châu) để đưa
công dân Việt Nam về nước, thì trong năm 2021 lại là những nỗ
lực tìm nguồn thuốc và vaccine COVID-19 để đưa về Việt Nam.
Có những ngày từ sáng sớm đến đêm khuya, Đại sứ Phạm Sanh
Châu di chuyển như con thoi để gặp các đối tác. Sáng sớm 26.7,
ông lên đường tới Hyderabad, thủ phủ công nghiệp phía nam Ấn
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Độ. Tại đây, Đại sứ làm việc với công ty Bharat Biotech - đơn vị
sản xuất vaccine COVID-19 Covaxin của Ấn Độ; gặp công ty
Dr.Reddy - công ty đã kết hợp với đối tác Nga sản xuất 250 triệu
liều vaccine Sputnik V. Tiếp đó, Đại sứ làm việc với Tổng lãnh sự
quán Anh tại Hyderabad và được giới thiệu công ty dược
Pharmexcil. Đại sứ dự tiệc với công ty Granules India - công ty
hiện diện tại 75 quốc gia và chủ yếu sản xuất các loại thuốc
kháng sinh. Đại sứ gặp công ty Laxai Pharma, công ty có hơn
250 nhà khoa học nghiên cứu về chế tạo thuốc; gặp công ty
Biological E - công ty được thành lập năm 1953, nghiên cứu về
biệt dược, vaccine và sinh phẩm.
Cũng trong ngày, Đại sứ quán tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư
thành lập Công viên Dược phẩm nhằm thu hút doanh nghiệp
dược phẩm Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam. Sau đó Đại sứ làm việc
với ClinSync, đơn vị chuyên nghiên cứu dược phẩm. Qua đây, ông
đã kết nối ClinSync với công ty Nanogen để hợp tác thử nghiệm
vaccine Nanocovax của Việt Nam.
1 triệu liều thuốc Redemsivir cho Việt Nam
Thành quả của quá trình vận động của Đại sứ Phạm Sanh Châu
cùng anh em Đại sứ quán là các doanh nghiệp Ấn Độ cam kết
cung cấp 1 triệu liều thuốc Remdesivir cho Việt Nam. Lô hàng
đầu tiên đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 5.8, số lượng còn
lại sẽ được chuyển về Việt Nam ngay trong tháng 8 này. Đây là
thuốc kháng virus đang được trên 50 nước dùng cho bệnh nhân
COVID-19, có khả năng rút ngắn thời gian điều trị và giảm tỉ lệ tử
vong ở những bệnh nhân diễn tiến nặng.
"Tôi vô cùng sung sướng, hạnh phúc khi lô thuốc đầu tiên về Việt
Nam" - Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ. "Tháng 10.2020, 38 nhân
viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã bị COVID-19, trong đó có
một người bị rất nặng và phải nhập viện. Vào thời khắc gay go
nhất, chúng tôi được biết Remdesevir có thể cứu được bệnh
nhân nặng nên đã tiếp cận lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng các cơ
quan chức năng Ấn Độ để xin sử dụng Remdesevir" - Đại sứ
Phạm Sanh Châu kể về quá trình gian nan vận động xin thuốc.
Khó khăn là bởi Ấn Độ cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi
đại dịch, với 40.000-50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và tỉ lệ tử
vong còn cao. Mặt khác, không có doanh nghiệp Ấn Độ nào có
sẵn để chuyển cho Việt Nam, đại đa số đang thực hiện cam kết
gửi thuốc cho một số nước ở khu vực như Indonesia, Malaysia,
Thái Lan - những nước đã đặt mặt hàng này từ lâu. Khó khăn tiếp
theo là phải làm việc với các cơ quan chức năng Ấn Độ như Bộ
Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Dược và Bộ Thương mại để được phép
xuất khẩu, vì đây là thuốc đặc trị và Ấn Độ vẫn bị ảnh hưởng bởi
đại dịch.
Đại sứ quán đã triển khai vận động các bộ ngành Ấn Độ và giải
thích tình hình cấp bách ở Việt Nam, mong bạn thông cảm hỗ trợ
và cho phép xuất khẩu về Việt Nam. Thấy ta cam kết, quyết tâm,
nhiệt tình, nên các công ty Ấn Độ đã điều chỉnh lịch sản xuất để
đáp ứng nhu cầu của Việt Nam. "Tôi nghĩ rằng chừng nào có mặt
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hàng để mua và được phép xuất khẩu thì đó đã là thành công" Đại sứ Phạm Sanh Châu nói.
Tới đây, "Nhóm phản ứng nhanh" do Đại sứ quán thành lập, gồm
đại diện của Thương vụ, Phòng Chính trị, Phòng Khoa học Công
nghệ và một số cán bộ chủ chốt sẽ tiếp tục chia nhau tìm nguồn
thuốc và vận động cơ quan chức năng của Ấn Độ, triển khai
nhiều mũi để kết nối, vận động vaccine cho Việt Nam, đặc biệt là
vận động bạn cho phép xuất khẩu 15 triệu liều vaccine Covaxin
của Ấn Độ cho Việt Nam.
Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ tâm nguyện: "Chúng tôi cầu
mong đất nước vượt qua đại dịch, sẵn sàng trực 24/24, với mục
tiêu ưu tiên là giúp quê hương cứu từng mạng sống".
NGỌC VÂN
Đại sứ Phạm Sanh Châu, Sung sướng, Hạnh phúc, đầu tiên
Đ
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Vietnam - India

Vaccine: a cooperation agreement between
Nanogen and Vekaria Healthcare LLP
08/13/2021 12:15 AM

A non-disclosure agreement on the technology transfer, production and
distribution of the Vietnamese vaccine Nano Covax has just been signed at
the headquarters of the Vietnamese Embassy in New Delhi.
e

>> Authorization to 3 testing phase of the Nano COVAX vaccine with a dose of
25mcg
>> International Consultation on the development of vaccines in Vietnam
>> 2

e
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the event in New Delhi.
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from left) speaks at

The signatories were Hô Nhân, Managing Director of the Vietnamese company
Nanogen, and Yogendra Vekaria, Executive Director of the Indian company
Vekaria Healthcare LLP.
Due to the COVID-19 pandemic, the signing ceremony was held online, in the
presence of Vietnam's Ambassador to India, Pham Sanh Châu.
The signing of the Non-Disclosure Agreement (NDA) will be the basis for the two
parties to advance their negotiations in more depth of specific cooperation
content related to the large-scale production and distribution of the Nano Covax
vaccine after the green light from the authorities for their emergency use.
The Nano Covax vaccine has been developed by the pharmaceutical
biotechnology company Nanogen, since May 2020, on the basis of recombinant
th

protein technology. Before testing the 3 stage from June 11, 2021, this serum
has undergone two phases of clinical trials, the first since December 18, 2020
and the second since February 26, 2021.
th

The tests of the 3
phase only using doses of 25 mcg, covering 13,000
volunteers aged 18 to 75 throughout the country.
The results of the first two phases of the trial showed that all of the volunteers
had developed antibodies against the SARS-CoV-2 coronavirus.
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Dossier

Signing ceremony of the cooperation agreement between Nanogen and Vekaria
Healthcare LLP, India.
Renforcer la coopération intégrale
S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham
Sanh Châu, a déclaré que le programme de coopération entre les deux sociétés
est important dans le contexte où l'épidémie sévit en Inde, au Vietnam et dans
de nombreuses régions du monde. Les essais, la production précoce et la
distribution de masse du Nanocovax contribueront à l’éradication de la
pandémie.
D’après un représentant de Vekaria Healthcare LLP, ce vaccin vietnamien est
prometteur dans la prévention et la lutte contre le COVID-19.
Vekaria Healthcare LLP, relevant du groupe indien Vekaria, implanté dans l’État
de Gujarat, est spécialisé dans la fourniture de technologies et la fabrication de
produits pharmaceutiques.
Cette coopération exprime une relation stratégique et une coopération intégrale
entre les deux pays ainsi qu’un acte concret de la Déclaration sur la vision entre
les deux Premiers ministres vietnamien et indien, signée en décembre 2020.
Texte : Hoàng Phuong/CVN
Photos : Ambassade du Vietnam en Inde/CVN
Print
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Vaccin : un accord de coopération entre
Nanogen et Vekaria Healthcare LLP
13/08/2021 00:15

Un accord de non-divulgation sur le transfert technologique, la production
et la distribution du vaccin vietnamien Nano Covax vient d’être signé au
siège de l’ambassade du Vietnam à New Delhi.
>>Autorisation de la 3e phase d'essai du vaccin Nano Covax avec une dose de
25mcg
>>Consultation internationale sur le développement de vaccins au Vietnam
>>2e

injection du vaccin Nano Covax pour 12.000 volontaires
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L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Châu (5e à gauche), s’exprime
lors de l’événement à New Delhi.
Les signataires étaient Hô Nhân, directeur général de la compagnie
vietnamienne Nanogen, et Yogendra Vekaria, directeur exécutif de la compagnie
indienne Vekaria Healthcare LLP.
En raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie de signature s’est tenue
en ligne, en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Châu.
La signature de l’accord de non-divulgation (Non-disclosure agreement - NDA)
sera la base afin que les deux parties puissent avancer leurs négociations plus
en profondeur des contenus de coopération spécifiques liés à la production et à
la distribution à grande échelle du vaccin Nano Covax après le feu vert des
autorités quant à leur utilisation d'urgence.
Le vaccin Nano Covax a été développé par la Société de biotechnologies
pharmaceutiques Nanogen, depuis mai 2020, sur la base de la technologie des
protéines recombinantes. Avant son essai de la 3e phase depuis le 11 juin 2021,
ce sérum a subi deux phases d'essais cliniques : la première depuis le 18
décembre 2020, et la deuxième depuis le 26 février 2021.
Les essais de la 3e phase, utilisant uniquement les doses de 25 mcg, couvrent
13.000 volontaires âgés de 18 à 75 ans dans tout le pays.
Les résultats des deux premières phases de l'essai ont montré que tous les
volontaires avaient développé des anticorps contre le coronavirus SARS-CoV-2.

Le thé au lotus du lac de l’Ouest, une spécialité de la
capitale

Dossier

Cérémonie de signature de l'accord de coopération entre Nanogen et Vekaria
Healthcare LLP, en Inde.
Renforcer la coopération intégrale
S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham
Sanh Châu, a déclaré que le programme de coopération entre les deux sociétés
est important dans le contexte où l'épidémie sévit en Inde, au Vietnam et dans
de nombreuses régions du monde. Les essais, la production précoce et la
distribution de masse du Nanocovax contribueront à l’éradication de la
pandémie.
D’après un représentant de Vekaria Healthcare LLP, ce vaccin vietnamien est
prometteur dans la prévention et la lutte contre le COVID-19.
Vekaria Healthcare LLP, relevant du groupe indien Vekaria, implanté dans l’État
de Gujarat, est spécialisé dans la fourniture de technologies et la fabrication de
produits pharmaceutiques.
Cette coopération exprime une relation stratégique et une coopération intégrale
entre les deux pays ainsi qu’un acte concret de la Déclaration sur la vision entre
les deux Premiers ministres vietnamien et indien, signée en décembre 2020.
Texte : Hoàng Phuong/CVN
Photos : Ambassade du Vietnam en Inde/CVN
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Transferring Nanocovax vaccine production technology to
Indian company
Nanogen Biopharmaceutical Joint Stock Company has just signed a confidential contract on technology transfer,
production and distribution of Nanocovax vaccine with Vekaria Healthcare LLP (India).
The signing ceremony took place at the headquarters of the Vietnamese Embassy in India on August 8 between Mr.
Yogendra Vekaria, CEO of Vekaria Healthcare LLP and Mr. Ho Nhan, General Director of Nanogen.

The signing ceremony of cooperation between Nanogen and Indian partners took place directly and online between the
bridgehead of the headquarters of the Vietnamese Embassy in India and Nanogen company (Photo: Nanogen)
Theo Nanogen, việc ký thỏa thuận giữ bí mật giữa Vekaria Healthcare LLP và Nanogen là cơ sở để hai bên thảo luận
sâu hơn về hợp tác liên quan đến sản xuất, phân phối vắc xin Nanocovax quy mô lớn khi vắc xin này được cấp phép sử
dụng khẩn cấp.
Công ty Vekaria Healthcare LLP là công ty con thuộc Tập đoàn Vekaria của Ấn Độ, có trụ sở tại bang Gujarat. Đây là
công ty vừa nghiên cứu, vừa sản xuất trong lĩnh vực y tế. Tập đoàn Vekaria đánh giá, 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.
Trước đó, Công ty Nanogen đã nghiên cứu và phát triển vắc xin Covid-19 Nanocovax từ giữa năm 2020, bắt đầu thử

nghiệm lâm sàng từ tháng 12/2020. Theo Công ty Nanogen, vắc xin Nanocovax đang bước vào giai đoạn cuối cùng của
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (trên 13.000 người). Nanogen đang thúc đẩy quá trình thử nghiệm lâm sàng, đồng
thời hoàn tất các báo cáo kết quả thử nghiệm của vắc xin Nanocovax để tiến hành xin cấp phép khẩn cấp.

Vắc xin Nanocovax của Nanogen sử dụng công nghệ tái tổ hợp để tạo ra protein gai của virus SARS-CoV-2
Liên quan đến các dữ liệu khoa học của vắc xin Nanocovax, mới đây, Công ty Nanogen cũng đã công khai dữ liệu thử
nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng (giai đoạn 1 và 2) vắc xin Nanocovax trên hai cổng khoa học dữ liệu mở là Biorxiv
và Medrxiv.
Theo Công ty Nanogen, ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được thực hiện theo kiểu nhãn mở (người tiêm và
người được tiêm đều biết mình được tiêm loại thuốc nào, liều lượng ra sao) trên 60 người. Trong khi đó, thử nghiệm
lâm sàng giai đoạn 2 thực hiện theo hình thức mù đôi (cả người tiêm và người được tiêm đều không biết mình được
tiêm vắc xin hay giả dược, liều bao nhiêu) trên 560 người, trong đó có 480 người được tiêm vắc xin Nanocovax (một
trong ba loại liều 25μg, 50 μg, 75 μg) và 80 người được tiêm giả dược.
Mẫu huyết thanh của các tình nguyện viên được phân tích vào ngày 35 và ngày 42 sau khi tiêm về nồng độ kháng thể
IgG đặc hiệu protein S của virus SARS-CoV-2, về phản ứng của tế bào lympo T và khả năng trung hòa virus SARS-CoV2 (hòa huyết thanh của người tiêm vào virus chủng Vũ Hán và chủng Alpha xuất phát ở Anh). Kết quả cho thấy sau
ngày 42 của mũi tiêm thứ hai, 99% người tiêm vắc xin Nanocovax (ở bất kì liều nào) có nồng độ kháng thể IgG đặc
hiệu protein S gấp hơn 4 lần so với trước khi tiêm, cụ thể là gấp khoảng 200 lần.

Trên 99% huyết thanh của nhóm người được tiêm vắc xin Nanocovax có khả năng trung hòa virus, trong khi huyết
thanh của nhóm giả dược không có khả năng này. Tuy nhiên, khi đo phản ứng tế bào lympho T (T-cells) trên 84 người
(lựa chọn ngẫu nhiên từ hơn 600 người tình nguyện viên tiêm thử, trong đó có 28 người tiêm vắc xin và 14 người tiêm
giả dược) thì không phát hiện được. Nhóm nghiên cứu cho rằng, phản ứng của tế bào lympho T sẽ được tiếp tục
nghiên cứu đối với những người tình nguyện trong đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Vắc xin Nanocovax đang gấp rút hoàn thiện các báo cáo kết quả thử nghiệm để xin cấp phép khẩn cấp
Cũng theo Công ty Nanogen, vắc xin Nanocovax được sản xuất bằng công nghệ protein tái tổ hợp - cấy một đoạn gene
của kháng nguyên lên một tế bào vi khuẩn, tế bào động vật có vú, nấm, gene này sẽ biểu hiện thành một bộ phận của
virus mà ta mong muốn ở SARS-CoV-2 là protein S. Các protein S này sẽ được thu hoạch và là nguyên liệu chính của
vắc xin.
Điểm khác biệt của các loại vắc xin công nghệ này là việc nuôi gene của virus trên tế bào gì và sử dụng chất bổ trợ nào
để đưa protein S vào cơ thể. Với vắc xin Nanocovax, Công ty Nanogen đã nuôi trên tế bào buồng trứng chuột túi Trung
Quốc (CHO - Chinese hamster ovary) và sử dụng nhôm để làm chất bổ trợ. Nuôi cấy gene trên tế bào CHO là công nghệ
Nanogen đã làm chủ hơn 20 năm nay trong sản xuất một loạt thuốc sinh học điều trị thiếu máu. Trong khi đó, nhôm
là một trong những chất bổ trợ an toàn và được sử dụng phổ biến trong hầu hết các loại vắc xin, kể cả vắc xin cho trẻ
em.
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Chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Nanocovax cho công ty
Ấn Độ
Công ty cổ phần sinh học dược Nanogen vừa ký Hợp đồng bảo mật về chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối
vắc xin Nanocovax với Công ty Vekaria Healthcare LLP (Ấn Độ).
Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ ngày 8/8 giữa ông Yogendra Vekaria, Giám đốc điều hành
Công ty Vekaria Healthcare LLP và ông Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Nanogen.

Lễ ký kết hợp tác giữa Nanogen và đối tác Ấn Độ diễn ra trực tiếp và trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại
Ấn Độ và công ty Nanogen (Ảnh: Nanogen)
Theo Nanogen, việc ký thỏa thuận giữ bí mật giữa Vekaria Healthcare LLP và Nanogen là cơ sở để hai bên thảo luận
sâu hơn về hợp tác liên quan đến sản xuất, phân phối vắc xin Nanocovax quy mô lớn khi vắc xin này được cấp phép sử
dụng khẩn cấp.
Công ty Vekaria Healthcare LLP là công ty con thuộc Tập đoàn Vekaria của Ấn Độ, có trụ sở tại bang Gujarat. Đây là
công ty vừa nghiên cứu, vừa sản xuất trong lĩnh vực y tế. Tập đoàn Vekaria đánh giá, 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.
Trước đó, Công ty Nanogen đã nghiên cứu và phát triển vắc xin Covid-19 Nanocovax từ giữa năm 2020, bắt đầu thử

nghiệm lâm sàng từ tháng 12/2020. Theo Công ty Nanogen, vắc xin Nanocovax đang bước vào giai đoạn cuối cùng của
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (trên 13.000 người). Nanogen đang thúc đẩy quá trình thử nghiệm lâm sàng, đồng
thời hoàn tất các báo cáo kết quả thử nghiệm của vắc xin Nanocovax để tiến hành xin cấp phép khẩn cấp.

Vắc xin Nanocovax của Nanogen sử dụng công nghệ tái tổ hợp để tạo ra protein gai của virus SARS-CoV-2
Liên quan đến các dữ liệu khoa học của vắc xin Nanocovax, mới đây, Công ty Nanogen cũng đã công khai dữ liệu thử
nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng (giai đoạn 1 và 2) vắc xin Nanocovax trên hai cổng khoa học dữ liệu mở là Biorxiv
và Medrxiv.
Theo Công ty Nanogen, ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được thực hiện theo kiểu nhãn mở (người tiêm và
người được tiêm đều biết mình được tiêm loại thuốc nào, liều lượng ra sao) trên 60 người. Trong khi đó, thử nghiệm
lâm sàng giai đoạn 2 thực hiện theo hình thức mù đôi (cả người tiêm và người được tiêm đều không biết mình được
tiêm vắc xin hay giả dược, liều bao nhiêu) trên 560 người, trong đó có 480 người được tiêm vắc xin Nanocovax (một
trong ba loại liều 25μg, 50 μg, 75 μg) và 80 người được tiêm giả dược.
Mẫu huyết thanh của các tình nguyện viên được phân tích vào ngày 35 và ngày 42 sau khi tiêm về nồng độ kháng thể
IgG đặc hiệu protein S của virus SARS-CoV-2, về phản ứng của tế bào lympo T và khả năng trung hòa virus SARS-CoV2 (hòa huyết thanh của người tiêm vào virus chủng Vũ Hán và chủng Alpha xuất phát ở Anh). Kết quả cho thấy sau
ngày 42 của mũi tiêm thứ hai, 99% người tiêm vắc xin Nanocovax (ở bất kì liều nào) có nồng độ kháng thể IgG đặc
hiệu protein S gấp hơn 4 lần so với trước khi tiêm, cụ thể là gấp khoảng 200 lần.

Trên 99% huyết thanh của nhóm người được tiêm vắc xin Nanocovax có khả năng trung hòa virus, trong khi huyết
thanh của nhóm giả dược không có khả năng này. Tuy nhiên, khi đo phản ứng tế bào lympho T (T-cells) trên 84 người
(lựa chọn ngẫu nhiên từ hơn 600 người tình nguyện viên tiêm thử, trong đó có 28 người tiêm vắc xin và 14 người tiêm
giả dược) thì không phát hiện được. Nhóm nghiên cứu cho rằng, phản ứng của tế bào lympho T sẽ được tiếp tục
nghiên cứu đối với những người tình nguyện trong đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Vắc xin Nanocovax đang gấp rút hoàn thiện các báo cáo kết quả thử nghiệm để xin cấp phép khẩn cấp
Cũng theo Công ty Nanogen, vắc xin Nanocovax được sản xuất bằng công nghệ protein tái tổ hợp - cấy một đoạn gene
của kháng nguyên lên một tế bào vi khuẩn, tế bào động vật có vú, nấm, gene này sẽ biểu hiện thành một bộ phận của
virus mà ta mong muốn ở SARS-CoV-2 là protein S. Các protein S này sẽ được thu hoạch và là nguyên liệu chính của
vắc xin.
Điểm khác biệt của các loại vắc xin công nghệ này là việc nuôi gene của virus trên tế bào gì và sử dụng chất bổ trợ nào
để đưa protein S vào cơ thể. Với vắc xin Nanocovax, Công ty Nanogen đã nuôi trên tế bào buồng trứng chuột túi Trung
Quốc (CHO - Chinese hamster ovary) và sử dụng nhôm để làm chất bổ trợ. Nuôi cấy gene trên tế bào CHO là công nghệ
Nanogen đã làm chủ hơn 20 năm nay trong sản xuất một loạt thuốc sinh học điều trị thiếu máu. Trong khi đó, nhôm
là một trong những chất bổ trợ an toàn và được sử dụng phổ biến trong hầu hết các loại vắc xin, kể cả vắc xin cho trẻ
em.
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Expectations about the vaccine "made in Vietnam"
LONG TEA 08-15-2021 06:32

Kinhtedothi - In the past few days, there have been many happy, optimistic signs and
expectations about the "made in Vietnam" vaccine that will be licensed soon to inject to
people.
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to disseminate
knowledge about Covid19 prevention and
control on VTV2

Reducing emergency licensing procedures for the Nanocovax vaccine:
The Covid-19 vaccine Nanocovax has been developed by Nanogen
Pharmaceutical Biotechnology Joint Stock Company since May 2020,
based on recombinant protein technology. Before the phase 3 trial, this
vaccine has undergone 2 phases of clinical trials: Phase 1 starting
from December 18, 2020, phase 2 from February 26, 2021 and phase
3 officially. from 11/6/2021.
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From September 6 to September 12,
Hanoi will test 100% of its people
Why has not put Vietnam's Nanocovax
vaccine into mass injection?
Hanoi: Accelerate disease control,
immediately start the recovery and boost
the economy in green areas
Hanoi: Strictly handle fake information
pages of the city government
It is expected that about 30 million more
doses of vaccine will be returned to
Vietnam in September-October
Vietnam will pilot to attract 2-3 million
international tourists to Phu Quoc
Thanh Xuan Trung outbreak added 33 F0,
on September 6, Hanoi had 53 cases
Hanoi Police: Working through the night,
more than 80,000 road permits have been
issued for people

Hai Ba Trung District:
Supported about 1,000
workers facing
difficulties due to Covid19 according to
Resolution 68/NQ-CP

Hanoi: Maintaining agricultural
production, ensuring supply for the "red
zone"

2 pregnant women with
Covid-19 in Ha Tinh with
respiratory failure
successfully cesarean
section
Does China's Covid-19
zero strategy hold up?

The Covivac vaccine was researched by the Military Medical
Research Institute, the Military Medical Academy. Photo:
Thanh Van
Theo đề cương đã được phê duyệt, giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm
vaccine Nanocovax nhằm đánh giá yếu tố hiệu lực bảo vệ của vaccine
đối với cộng đồng và được thực hiện tại nhiều trung tâm trong nước
với 13.000 người; chỉ thực hiện tiêm nhóm liều duy nhất 25mcg và
nhóm tiêm giả dược đối chứng. Qua 2 giai đoạn đầu, kết quả thử
nghiệm cho thấy, 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt. Tỷ lệ
chuyển đổi huyết thanh đạt trên 99%. Trước những nghiên cứu khả
quan của Nanocovax, Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất
theo thẩm quyền, bảo đảm quy trình chặt chẽ, an toàn, hiệu quả và rút

gọn thủ tục hành chính về cấp phép khẩn cấp cho vaccine
Nanocovax.
Liên quan đến vaccine này, cuối tuần qua, Giám đốc điều hành Công
ty Vekaria Healthcare LLP của Ấn Độ, cùng với ông Hồ Nhân - Tổng
Giám đốc Công ty Nanogen của Việt Nam, đã ký Bản Thỏa thuận giữ
Bí mật (Non-Disclosure Agreement, NDA) nhằm phục vụ chuyển giao
công nghệ, sản xuất và phân phối vaccine Nanocovax. 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 vaccine
Nanocovax quy mô lớn khi các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng
khẩn cấp. Theo đánh giá của đại diện công ty Vekaria Healthcare,
vaccine Nanocovax được nghiên cứu, phát triển trên nền tảng công
nghệ protein tái tổ hợp, các báo cáo nghiên cứu ban đầu cho thấy,
vaccine này có nhiều triển vọng.
Covivac bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2: Vaccine Covid-19 Covivac đã
bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên 375 tình nguyện viên ở
Thái Bình với nhóm liều 3mcg và 6mcg và một nhóm tiêm giả dược.
Trước đó, Hội đồng đạo đức, Bộ Y tế đã họp đánh giá giai đoạn 1
vaccine Covivac, kết luận vaccine an toàn, dung nạp tốt, có tính sinh
miễn dịch, đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn 2.
PGS.TS Vũ Đình Thiểm - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng,
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, các tình nguyện viên phải
đảm bảo từ trên 18 tuổi, có thể lên tới 70 - 80 tuổi, bao gồm cả những
người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp nhưng đang
được điều trị ổn định. Nếu giai đoạn 2 diễn ra thuận lợi, đến cuối
tháng 9, nhóm nghiên cứu sẽ thu được mẫu máu của các tình nguyện
viên ở thời điểm ngày thứ 42 sau mũi đầu tiên để đánh giá tính sinh
miễn dịch và hiệu giá kháng thể trung hòa của vaccine. Đến ngày thứ
57, các tình nguyện viên sẽ tiếp tục được khám sức khỏe, lấy mẫu
máu để đánh giá, phân tích trước khi nhóm nghiên cứu đề xuất thử
nghiệm giai đoạn 3a trên 1.000 tình nguyện viên.
Covivac hiện là vaccine ngừa Covid-19 thứ hai của Việt Nam đang thử
nghiệm lâm sàng. Vaccine sử dụng công nghệ vector virus, tương tự
như vaccine AstraZeneca nhưng sử dụng giá thể khác nhau. Trong đó
Covivac sử dụng vector NewCastle trên phôi trứng gà theo dây
chuyền sản xuất vaccine cúm mùa, còn AstraZeneca sử dụng vector
adenovirus tinh tái tổ hợp.
Thử nghiệm lâm sàng vaccine VBC-COV19-154: Bộ Y tế vừa phê
duyệt chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine VBC-COV19-154
bắt đầu tiến hành tại trường Đại học Y Hà Nội. Theo đó, VBC-COV19154 do Công ty VinBioCare (thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup)
triển khai chuyển giao công nghệ sản xuất từ vaccine ARCT-154 của
Arcturus (Mỹ). Bà Lê Ngọc Chi - Tổng Giám đốc VinBioCare cho biết,
cùng với nhiều giải pháp khác và sự vào cuộc phối hợp của các bộ
ngành, dự kiến, lô vaccine thương mại đầu tiên có thể ra đời vào
tháng 3/2022, sớm hơn 18 tháng so với kế hoạch ban đầu nhưng vẫn
bảo đảm tuân thủ chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế cao
nhất và đúng các quy định của Bộ Y tế Việt Nam.
Hiện nay, VinBiocare đã ký kết xong các hợp đồng mua sắm máy móc
thiết bị. Công tác xây dựng nhà xưởng cũng đã cơ bản hoàn thành,
việc lắp đặt thiết bị dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 11/2021. Nhà máy
sản xuất vaccine của VinBioCare sẽ đặt tại Tổ hợp Nhà máy sản xuất
thiết bị điện tử VinSmart tại Khu công nghiệp Hòa Lạc (Thạch Thất,
Hà Nội) với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD; công suất 200 triệu
liều mỗi năm. Đây là một trong 5 công trình trọng điểm cấp bách được
phép hoạt động trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách.
Với việc chuyển giao công nghệ, chủ động tự chủ được sản xuất
trong nước, giá vaccine do VinBioCare dự kiến rẻ hơn so với sản
phẩm cùng phân khúc đang được chào bán trên thị trường. Theo Chủ
tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinBioCare sẽ cung cấp
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Từ ngày 6/9 đến 12/9, Hà Nội xét nghiệm
cho toàn bộ 100% người dân

Kỳ vọng về vaccine “made in Việt Nam”

Vì sao chưa đưa vaccine Nanocovax của
Việt Nam vào tiêm đại trà?

TRÀ LONG 15-08-2021 06:32

Hà Nội: Tăng tốc kiểm soát dịch bệnh,
khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy
kinh tế tại các vùng xanh

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, nhiều tín hiệu vui, lạc quan và kỳ vọng về vaccine “made
in Việt Nam” sẽ được cấp phép sớm để tiêm cho người dân.
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt chương trình phổ
cập kiến thức phòng,
chống Covid-19 trên
VTV2

Giảm thủ tục cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax: Vaccine
phòng Covid-19 Nanocovax được Công ty CP Công nghệ sinh học
dược Nanogen phát triển từ tháng 5/2020, dựa trên công nghệ protein
tái tổ hợp. Trước khi thử nghiệm giai đoạn 3, vaccine này đã trải qua 2
giai đoạn thử nghiệm lâm sàng: Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày
18/12/2020, giai đoạn 2 từ ngày 26/2/2021 và giai đoạn 3 chính thức
từ ngày 11/6/2021.

Hà Nội: Xử lý nghiêm các trang giả mạo
thông tin của chính quyền TP
Dự kiến có thêm khoảng 30 triệu liều
vaccine về Việt Nam trong tháng 9-10
Việt Nam sẽ thí điểm thu hút 2-3 triệu lượt
khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc
Ổ dịch Thanh Xuân Trung thêm 33 F0,
ngày 6/9, Hà Nội có 53 ca nhiễm
Công an Hà Nội: Nỗ lực làm việc xuyên
đêm, đã cấp được hơn 80.000 giấy đi
đường cho người dân

Quận Hai Bà Trưng: Đã
hỗ trợ khoảng 1.000
người lao động gặp khó
khăn do Covid-19 theo
Nghị quyết 68/NQ-CP

Hà Nội: Duy trì sản xuất nông nghiệp, bảo
đảm nguồn cung cho “vùng đỏ”

2 sản phụ mắc Covid-19
ở Hà Tĩnh suy hô hấp
được mổ bắt con thành
công
Chiến lược zero Covid-19
của Trung Quốc có trụ
vững?

Vaccine Covivac do Viện Nghiên cứu Y Dược Quân sự, Học viện Quân
y nghiên cứu. Ảnh: Thanh Vân

Theo đề cương đã được phê duyệt, giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm
vaccine Nanocovax nhằm đánh giá yếu tố hiệu lực bảo vệ của vaccine
đối với cộng đồng và được thực hiện tại nhiều trung tâm trong nước
với 13.000 người; chỉ thực hiện tiêm nhóm liều duy nhất 25mcg và
nhóm tiêm giả dược đối chứng. Qua 2 giai đoạn đầu, kết quả thử
nghiệm cho thấy, 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt. Tỷ lệ
chuyển đổi huyết thanh đạt trên 99%. Trước những nghiên cứu khả
quan của Nanocovax, Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất
theo thẩm quyền, bảo đảm quy trình chặt chẽ, an toàn, hiệu quả và rút
gọn thủ tục hành chính về cấp phép khẩn cấp cho vaccine
Nanocovax.

Liên quan đến vaccine này, cuối tuần qua, Giám đốc điều hành Công
ty Vekaria Healthcare LLP của Ấn Độ, cùng với ông Hồ Nhân - Tổng
Giám đốc Công ty Nanogen của Việt Nam, đã ký Bản Thỏa thuận giữ
Bí mật (Non-Disclosure Agreement, NDA) nhằm phục vụ chuyển giao
công nghệ, sản xuất và phân phối vaccine Nanocovax. 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 vaccine
Nanocovax quy mô lớn khi các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng
khẩn cấp. Theo đánh giá của đại diện công ty Vekaria Healthcare,
vaccine Nanocovax được nghiên cứu, phát triển trên nền tảng công
nghệ protein tái tổ hợp, các báo cáo nghiên cứu ban đầu cho thấy,
vaccine này có nhiều triển vọng.
Covivac bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2: Vaccine Covid-19 Covivac đã
bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên 375 tình nguyện viên ở
Thái Bình với nhóm liều 3mcg và 6mcg và một nhóm tiêm giả dược.
Trước đó, Hội đồng đạo đức, Bộ Y tế đã họp đánh giá giai đoạn 1
vaccine Covivac, kết luận vaccine an toàn, dung nạp tốt, có tính sinh
miễn dịch, đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn 2.
PGS.TS Vũ Đình Thiểm - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng,
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, các tình nguyện viên phải
đảm bảo từ trên 18 tuổi, có thể lên tới 70 - 80 tuổi, bao gồm cả những
người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp nhưng đang
được điều trị ổn định. Nếu giai đoạn 2 diễn ra thuận lợi, đến cuối
tháng 9, nhóm nghiên cứu sẽ thu được mẫu máu của các tình nguyện
viên ở thời điểm ngày thứ 42 sau mũi đầu tiên để đánh giá tính sinh
miễn dịch và hiệu giá kháng thể trung hòa của vaccine. Đến ngày thứ
57, các tình nguyện viên sẽ tiếp tục được khám sức khỏe, lấy mẫu
máu để đánh giá, phân tích trước khi nhóm nghiên cứu đề xuất thử
nghiệm giai đoạn 3a trên 1.000 tình nguyện viên.
Covivac hiện là vaccine ngừa Covid-19 thứ hai của Việt Nam đang thử
nghiệm lâm sàng. Vaccine sử dụng công nghệ vector virus, tương tự
như vaccine AstraZeneca nhưng sử dụng giá thể khác nhau. Trong đó
Covivac sử dụng vector NewCastle trên phôi trứng gà theo dây
chuyền sản xuất vaccine cúm mùa, còn AstraZeneca sử dụng vector
adenovirus tinh tái tổ hợp.
Thử nghiệm lâm sàng vaccine VBC-COV19-154: Bộ Y tế vừa phê
duyệt chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine VBC-COV19-154
bắt đầu tiến hành tại trường Đại học Y Hà Nội. Theo đó, VBC-COV19154 do Công ty VinBioCare (thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup)
triển khai chuyển giao công nghệ sản xuất từ vaccine ARCT-154 của
Arcturus (Mỹ). Bà Lê Ngọc Chi - Tổng Giám đốc VinBioCare cho biết,
cùng với nhiều giải pháp khác và sự vào cuộc phối hợp của các bộ
ngành, dự kiến, lô vaccine thương mại đầu tiên có thể ra đời vào
tháng 3/2022, sớm hơn 18 tháng so với kế hoạch ban đầu nhưng vẫn
bảo đảm tuân thủ chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế cao
nhất và đúng các quy định của Bộ Y tế Việt Nam.
Hiện nay, VinBiocare đã ký kết xong các hợp đồng mua sắm máy móc
thiết bị. Công tác xây dựng nhà xưởng cũng đã cơ bản hoàn thành,
việc lắp đặt thiết bị dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 11/2021. Nhà máy
sản xuất vaccine của VinBioCare sẽ đặt tại Tổ hợp Nhà máy sản xuất
thiết bị điện tử VinSmart tại Khu công nghiệp Hòa Lạc (Thạch Thất,
Hà Nội) với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD; công suất 200 triệu
liều mỗi năm. Đây là một trong 5 công trình trọng điểm cấp bách được
phép hoạt động trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách.
Với việc chuyển giao công nghệ, chủ động tự chủ được sản xuất
trong nước, giá vaccine do VinBioCare dự kiến rẻ hơn so với sản
phẩm cùng phân khúc đang được chào bán trên thị trường. Theo Chủ
tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinBioCare sẽ cung cấp
vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam với giá chỉ có chi phí, không
tính lợi nhuận trong suốt thời gian chống dịch.
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4 years, 6 times of capital increase, how
much does President Ho Nhan own at
Nanogen - Nanocovax manufacturing
company?
(VNF) – In April 2017, Mr. Ho Nhan held 70% of shares in Nanogen. But
after that, the appearance of foreign investors caused Mr. Ho Nhan's
ownership rate to drop to only 59.599% (as of March 2021).

4 years, 6 times of capital increase, how much does President Ho Nhan own at Nanogen - Nanocovax
manufacturing company?

Nanogen Pharmaceutical Biotechnology Joint Stock Company (abbreviated as Nanogen)
is becoming the most notable name in the country's medical and pharmaceutical
industry when producing a Covid-19 vaccine called Nanocovax.
This vaccine was researched and produced by Nanogen in May 2020, based on
recombinant protein technology. Through clinical trials with positive results, the
Nanocovax vaccine is facing the possibility of being licensed to vaccinate people,
opening another door for Vietnam to repel the Covid-19 epidemic.
Recently, Nonagen signed a confidential contract with Vekaria Healthcare LLP Company
of India to serve the technology transfer, production and distribution of Nanocovax
vaccine in the country. After that, Nanogen continued to sign a memorandum of
understanding (MOU) with HLB Pharma Ceutical Company of Korea on the transfer of
Nanocovax vaccine technology. HBL plans to manufacture the Nanocovax vaccine and
carry out marketing campaigns for the product globally (except in Vietnam and India).
These are activities that attract great attention from people, professionals as well as
businesses.

6 times of capital increase and shareholder volatility at
Nanogen
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Nhập từ khóa tìm kiếm...
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According
to VietnamFinance's research, Nanogen was established in 1997, with the
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first name being Viet Co Trading Co., Ltd. In 2006, the new company was named
Nanogen Pharmaceutical Biotechnology Co., Ltd. and changed to a joint stock company
from 2017.
In 2009, Nanogen built the first WHO-GMP factory to produce biological drugs and in
turn built the next factories in 2015, 2017 and 2018.
VietnamFinance's data shows that as of April 2017 , Mr. Ho Nhan was the Chairman
and CEO of Nanogen. Mr. Nhan was born in 1966, permanently residing in Ward 7,
District 3, Ho Chi Minh City. HCM.
Nanogen's charter capital is now VND 200 billion, of which Mr. Nhan holds 70%, Ms.
Nguyen Thi Hong Van (with the same permanent address as Mr. Nhan) holds 25%, and
Mr. Ho Vu Thanh (permanently resides in Ward 11). , District 5, Ho Chi Minh City) holds
5%.
The shareholder movement only started in July 2017 and has lasted until now. This is
also the period when the company raised capital very strongly.
Specifically, in July 2017 , Nanogen increased its capital to VND 222,222 billion. Mr.
Nhan reduced the ownership rate to 63%, Ms. Hong Van decreased to 22.5%, Mr. Ho Vu
Thanh decreased to 4.5%.
Công ty ghi nhận 2 cổ đông nước ngoài đến từ “thiên đường thuế” Cayman Islands là:
Stic Shariah Private Equity Fund III L.P. (sở hữu 1,516%) và Stic Private Equity Fund III
L.P. (sở hữu 8,484%). Người đại diện theo ủy quyền của 2 cổ đông ngoại này là Bae Seon
Han (quốc tịch Hàn Quốc) với thời điểm đại diện phần vốn là ngày 13/6/2017.
Tháng 10/2017, tức chỉ 3 tháng sau đó, Nanogen tiếp tục tăng vốn lên 650 tỷ đồng. Cơ
cấu cổ đông tiếp tục biến động với việc ông Hồ Vũ Thành thoái sạch vốn, bà Hồng Vân
giảm tỷ lệ sở hữu xuống 22%, trong khi ông Hồ Nhân tăng tỷ lệ sở hữu lên 67,5% (nhiều
khả năng là nhận chuyển nhượng cổ phần từ ông Hồ Vũ Thành).
Cổ đông ngoại Stic Shariah Private Equity Fund III L.P. tăng nhẹ tỷ lệ sở hữu lên 1,52%
trong khi cổ đông Stic Private Equity Fund III L.P. giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 8,484%
Tháng 1/2019, Nanogen thực hiện lần tăng vốn thứ 3 (tính từ tháng 4/2017) lên 659,75
tỷ đồng. Lúc này, Stic Private Equity Fund III L.P. giảm tỷ lệ sở hữu xuống 8,36% và Stic
Shariah Private Equity Fund III L.P. giảm nhẹ xuống 1,49%.
1 cổ đông ngoại mới xuất hiện là HB Growth Ladder M&A Venture Fund (người được ủy
quyền là Ahn Shin Young- Hàn Quốc) với tỷ lệ sở hữu 1,48%.
Tháng 3/2019, Nanogen tăng vốn lần thứ 4 lên 698,75 tỷ đồng. 3 cổ đông ngoại cũ có tỷ
lệ sở hữu như sau: HB Growth Ladder M&A Venture Fund 1,4%, Stic Private Equity Fund
III L.P. 7,89% và Stic Shariah Private Equity Fund III L.P. 1,41%;
2 cổ đông ngoại mới xuất hiện là: Next Science CO., LTD (Hàn Quốc, đại diện ủy quyền là
Lee Eul Gyoo) với tỷ lệ 3,72%, Company K Promising Service Fund (Hàn Quốc, đại diện
ủy quyền là Kim Hak Beom) với tỷ lệ 1,86%.
Tháng 4/2019, cơ cấu cổ đông tiếp tục biến động. Cổ đông ngoại là Next Science CO.,
LTD tăng tỷ lệ sở hữu lên 10,7% đồng thời công ty xuất hiện 3 cổ đông ngoại mới gồm:
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.
HCM, người được ủy quyền là Park Won Sang – Hàn Quốc) 0,23%; cá nhân Shin Jae
Won (Indonesia) 0,23% và cá nhân Kim Heenyeon (Indonesia) 0,23%.
Tháng 5/2019, Nanogen tăng vốn lần thứ 5 lên 715 tỷ đồng. Lúc này, Stic Shariah
Private Equity Fund III L.P. nắm giữ 1,378%; Stic Private Equity Fund III L.P. nắm giữ
7,713%; HB Growth Ladder M&A Venture Fund nắm giữ 1,364%; Company K Promising
Service Fund nắm giữ 1,818%; Next Science CO., LTD nắm giữ 10,455%; Công ty Cổ
phần Chứng khoán KIS Việt Nam, Shin Jae Won và Kim Heenyeon mỗi bên nắm giữ
0,227%.
1 cổ đông mới xuất hiện là Kiwoom-Hisstory 2018-8 Bio Investment Fund (Hàn Quốc)
với tỷ lệ sở hữu 2,273%.
Tháng 3/2021, Nanogen hoàn tất đợt tăng vốn thứ 6, đưa vốn điều lệ lên 806,25 tỷ
đồng. Cơ cấu cổ đông chốt lại như sau: ông Hồ Nhân 59,599%, bà Nguyễn Thị Hồng Vân
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1,222%;
HB Growth Ladder M&A Venture Fund 1,209%, Kiwoom-Hisstory 2018-8 Bio
Investment Fund 2,016%, Next Science CO., LTD 9,271%, Công ty Cổ phần Chứng khoán
KIS Việt Nam 0,202%, Company K Promising Service Fund 1,612%, Kim Heenyeon
0,202% và Shin Jae Won 0,202%.

Nanogen làm ăn ra sao?
Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy, trải qua nhiều lần tăng vốn, quy mô vốn chủ sở
hữu của Nanogen đã “nở” ra rất nhanh, từ 223 tỷ đồng (2016) tăng lên 1.102 tỷ đồng
(2019), tức tăng gấp 4,9 lần.
Điều này làm quy mô tổng tài sản “phình” ra tương ứng, từ 504 tỷ đồng lên 1.369 tỷ
đồng, tức tăng gấp 2,7 lần.
Về kinh doanh, doanh thu thuần của Nanogen giảm nhẹ trong giai đoạn 2016 – 2017, từ
188 tỷ đồng xuống 163 tỷ đồng. Tuy nhiên 2 năm sau đó, doanh thu đã hồi phục và tăng
trưởng, lần lượt là 179 tỷ đồng và 191 tỷ đồng.
Lãi gộp trong cùng giai đoạn trồi sụt so le nhau, song khá cao, lần lượt là: 103 tỷ đồng,
85 tỷ đồng, 108 tỷ đồng và 85 tỷ đồng.
Biên lãi gộp của Nanogen vì vậy cũng rất cao, lần lượt các năm là: 54,7%, 52,1%, 60,3%
và 44,5%.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty những năm này khá thấp. Ngoại trừ năm 2016
công ty báo lãi 18,4 tỷ đồng, 2 năm tiếp theo mức lãi chỉ là 6 tỷ đồng và 10 tỷ đồng. Cá
biệt năm 2019 công ty báo lỗ tới 26,58 tỷ đồng.
Dù vậy, với việc triển khai sản xuất vắc xin Nanocovax và với diễn biến thuận lợi như
hiện nay, triển vọng doanh thu – lợi nhuận của Nanogen là không nhỏ, nếu như không
muốn nói là rất sáng trong những năm tiếp theo.

Ái Châu Tử
Từ khoá: Nanogen, Nanocovax, Hồ Nhân, vắc xin, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen, Covid-19,
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4 năm, 6 lần tăng vốn, Chủ tịch Hồ Nhân
sở hữu bao nhiêu tại Nanogen – công ty
sản xuất Nanocovax?
(VNF) – Tháng 4/2017, ông Hồ Nhân nắm 70% cổ phần tại Nanogen.
Nhưng thời gian sau đó, sự xuất hiện của khối ngoại đã khiến tỷ lệ sở hữu
của ông Hồ Nhân sụt giảm chỉ còn 59,599% (tính đến tháng 3/2021).

4 năm, 6 lần tăng vốn, Chủ tịch Hồ Nhân sở hữu bao nhiêu tại Nanogen – công ty sản xuất
Nanocovax?

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen (viết tắt là Nanogen) đang trở
thành tên tuổi được chú ý nhất của ngành y dược nước nhà khi sản xuất vắc xin phòng
Covid-19 mang tên Nanocovax.
Loại vắc xin này được Nanogen nghiên cứu sản xuất vào tháng 5/2020, dựa trên công
nghệ protein tái tổ hợp. Qua các lần thử nghiệm lâm sàng cho kết quả tích cực, vắc xin
Nanocovax đứng trước khả năng được cấp phép để tiêm chủng cho người dân, mở ra
thêm một cánh cửa để Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Vừa qua, Nonagen đã ký kết hợp đồng bảo mật với Công ty Vekaria Healthcare LLP của
Ấn Độ nhằm phục vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vắc xin Nanocovax
tại nước này. Sau đó, Nanogen tiếp tục ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty HLB
Pharma Ceutical của Hàn Quốc về chuyển giao công nghệ vắc xin Nanocovax. HBL dự
kiến sản xuất vắcxin Nanocovax và thực hiện các chiến dịch tiếp thị về sản phẩm trên
toàn cầu (ngoại trừ tại Việt Nam và Ấn Độ).
Đây là những hoạt động thu hút được sự quan tâm rất lớn của người dân, giới chuyên
môn cũng như giới kinh doanh.

6 lần tăng vốn và biến động cổ đông tại Nanogen
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Nanogen được thành lập từ năm 1997, với tên gọi
đầu tiên là Công ty TNHH Thương mại Việt Cơ. Năm 2006, công ty mới mang tên Công
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năm 2017.
Năm 2009, Nanogen xây dựng nhà máy WHO-GMP đầu tiên để sản xuất thuốc sinh học
và lần lượt xây dựng các nhà máy tiếp theo vào các năm 2015, 2017 và 2018.
Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy vào thời điểm tháng 4/2017, ông Hồ Nhân là chủ
tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Nanogen. Ông Nhân sinh năm 1966, thường trú phường
7, quận 3, TP. HCM.
Vốn điều lệ của Nanogen lúc này là 200 tỷ đồng, trong đó ông Nhân nắm 70%, bà
Nguyễn Thị Hồng Vân (có cùng địa chỉ thường trú với ông Nhân) nắm 25%, còn ông Hồ
Vũ Thành (thường trú phường 11, quận 5, TP. HCM) nắm 5%.
Biến động cổ đông chỉ bắt đầu từ tháng 7/2017 và kéo dài cho đến hiện nay. Đây cũng
là giai đoạn công ty tăng vốn rất mạnh mẽ .
Cụ thể, vào tháng 7/2017, Nanogen tăng vốn lên 222,222 tỷ đồng. Ông Nhân giảm tỷ lệ
sở hữu xuống 63%, bà Hồng Vân giảm xuống 22,5%, ông Hồ Vũ Thành giảm xuống
4,5%.
Công ty ghi nhận 2 cổ đông nước ngoài đến từ “thiên đường thuế” Cayman Islands là:
Stic Shariah Private Equity Fund III L.P. (sở hữu 1,516%) và Stic Private Equity Fund III
L.P. (sở hữu 8,484%). Người đại diện theo ủy quyền của 2 cổ đông ngoại này là Bae Seon
Han (quốc tịch Hàn Quốc) với thời điểm đại diện phần vốn là ngày 13/6/2017.
Tháng 10/2017, tức chỉ 3 tháng sau đó, Nanogen tiếp tục tăng vốn lên 650 tỷ đồng. Cơ
cấu cổ đông tiếp tục biến động với việc ông Hồ Vũ Thành thoái sạch vốn, bà Hồng Vân
giảm tỷ lệ sở hữu xuống 22%, trong khi ông Hồ Nhân tăng tỷ lệ sở hữu lên 67,5% (nhiều
khả năng là nhận chuyển nhượng cổ phần từ ông Hồ Vũ Thành).
Cổ đông ngoại Stic Shariah Private Equity Fund III L.P. tăng nhẹ tỷ lệ sở hữu lên 1,52%
trong khi cổ đông Stic Private Equity Fund III L.P. giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 8,484%
Tháng 1/2019, Nanogen thực hiện lần tăng vốn thứ 3 (tính từ tháng 4/2017) lên 659,75
tỷ đồng. Lúc này, Stic Private Equity Fund III L.P. giảm tỷ lệ sở hữu xuống 8,36% và Stic
Shariah Private Equity Fund III L.P. giảm nhẹ xuống 1,49%.
1 cổ đông ngoại mới xuất hiện là HB Growth Ladder M&A Venture Fund (người được ủy
quyền là Ahn Shin Young- Hàn Quốc) với tỷ lệ sở hữu 1,48%.
Tháng 3/2019, Nanogen tăng vốn lần thứ 4 lên 698,75 tỷ đồng. 3 cổ đông ngoại cũ có tỷ
lệ sở hữu như sau: HB Growth Ladder M&A Venture Fund 1,4%, Stic Private Equity Fund
III L.P. 7,89% và Stic Shariah Private Equity Fund III L.P. 1,41%;
2 cổ đông ngoại mới xuất hiện là: Next Science CO., LTD (Hàn Quốc, đại diện ủy quyền là
Lee Eul Gyoo) với tỷ lệ 3,72%, Company K Promising Service Fund (Hàn Quốc, đại diện
ủy quyền là Kim Hak Beom) với tỷ lệ 1,86%.
Tháng 4/2019, cơ cấu cổ đông tiếp tục biến động. Cổ đông ngoại là Next Science CO.,
LTD tăng tỷ lệ sở hữu lên 10,7% đồng thời công ty xuất hiện 3 cổ đông ngoại mới gồm:
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.
HCM, người được ủy quyền là Park Won Sang – Hàn Quốc) 0,23%; cá nhân Shin Jae
Won (Indonesia) 0,23% và cá nhân Kim Heenyeon (Indonesia) 0,23%.
Tháng 5/2019, Nanogen tăng vốn lần thứ 5 lên 715 tỷ đồng. Lúc này, Stic Shariah
Private Equity Fund III L.P. nắm giữ 1,378%; Stic Private Equity Fund III L.P. nắm giữ
7,713%; HB Growth Ladder M&A Venture Fund nắm giữ 1,364%; Company K Promising
Service Fund nắm giữ 1,818%; Next Science CO., LTD nắm giữ 10,455%; Công ty Cổ
phần Chứng khoán KIS Việt Nam, Shin Jae Won và Kim Heenyeon mỗi bên nắm giữ
0,227%.
1 cổ đông mới xuất hiện là Kiwoom-Hisstory 2018-8 Bio Investment Fund (Hàn Quốc)
với tỷ lệ sở hữu 2,273%.
Tháng 3/2021, Nanogen hoàn tất đợt tăng vốn thứ 6, đưa vốn điều lệ lên 806,25 tỷ
đồng. Cơ cấu cổ đông chốt lại như sau: ông Hồ Nhân 59,599%, bà Nguyễn Thị Hồng Vân
14,611%, Stic Private Equity Fund III L.P. 6,84%, Stic Shariah Private Equity Fund III L.P.
1,222%;
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Investment Fund 2,016%, Next Science CO., LTD 9,271%, Công ty Cổ phần Chứng khoán
KIS Việt Nam 0,202%, Company K Promising Service Fund 1,612%, Kim Heenyeon
0,202% và Shin Jae Won 0,202%.

Nanogen làm ăn ra sao?
Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy, trải qua nhiều lần tăng vốn, quy mô vốn chủ sở
hữu của Nanogen đã “nở” ra rất nhanh, từ 223 tỷ đồng (2016) tăng lên 1.102 tỷ đồng
(2019), tức tăng gấp 4,9 lần.
Điều này làm quy mô tổng tài sản “phình” ra tương ứng, từ 504 tỷ đồng lên 1.369 tỷ
đồng, tức tăng gấp 2,7 lần.
Về kinh doanh, doanh thu thuần của Nanogen giảm nhẹ trong giai đoạn 2016 – 2017, từ
188 tỷ đồng xuống 163 tỷ đồng. Tuy nhiên 2 năm sau đó, doanh thu đã hồi phục và tăng
trưởng, lần lượt là 179 tỷ đồng và 191 tỷ đồng.
Lãi gộp trong cùng giai đoạn trồi sụt so le nhau, song khá cao, lần lượt là: 103 tỷ đồng,
85 tỷ đồng, 108 tỷ đồng và 85 tỷ đồng.
Biên lãi gộp của Nanogen vì vậy cũng rất cao, lần lượt các năm là: 54,7%, 52,1%, 60,3%
và 44,5%.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty những năm này khá thấp. Ngoại trừ năm 2016
công ty báo lãi 18,4 tỷ đồng, 2 năm tiếp theo mức lãi chỉ là 6 tỷ đồng và 10 tỷ đồng. Cá
biệt năm 2019 công ty báo lỗ tới 26,58 tỷ đồng.
Dù vậy, với việc triển khai sản xuất vắc xin Nanocovax và với diễn biến thuận lợi như
hiện nay, triển vọng doanh thu – lợi nhuận của Nanogen là không nhỏ, nếu như không
muốn nói là rất sáng trong những năm tiếp theo.
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Nanogen Company:

Ho Chi Minh City: The
number of people on
the street increased by
16% compared to
yesterday

'Nanocovax vaccine uses more than 95% purified antigen'
August 23, 2021 16:00 GMT+7

According to Research and Development Director of Nanogen Pharmaceutical Biotechnology

On August 27, an
additional 12,920
cases of Covid-19 were
reported, 10,126
recovered

Joint Stock Company, Nanocovax uses recombinant protein technology, with the highest
safety thanks to the use of purified antigens over 95%.

Choose technology that has been mastered for 14 years

Prime Minister: By
September 15, Binh
Duong must control
the epidemic

Nanocovax now has a report on the mid-term evaluation of phase 3a and the completion of the
second injection of phase 3b on 12,000 volunteers.
According to Nanogen Pharmaceutical Biotechnology Joint Stock Company, so far, the results of
phase 1, 2 clinical trials as well as initial phase 3 results show that the vaccine has good immunity.
The preclinical and phase 1, 2 scientific data were published by Nanogen's research team in the
peer-reviewed journals BioRxiv and MedRxiv at the end of July 2021.
In fact, Nanogen has more than 14 years of experience in researching and implementing
biotechnological advances to produce drugs using recombinant protein technology. This is also the
pioneer enterprise in Vietnam to deploy this technology, applied on bioequivalent drugs Nanokine,
Pegnano, Pegcyte, Trastuzumab ... to treat patients with hepatitis B, C, anemia, cancer. letters…
With available strengths, in early 2020, the Ministry of Science and Technology "ordered" Nanogen
to research and produce vaccines against Covid-19.
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Nanocovax hiện đã có báo cáo đánh giá giữa kỳ pha 3a và tiêm xong mũi 2 giai đoạn 3b trên 12.000
tình nguyện viên
TS. Đỗ Minh Sĩ, Giám đốc Nghiên cứu phát triển của Nanogen chia sẻ, việc lựa chọn công nghệ thời
điểm đó như “ném đá dò đường” khi thế giới đang triển khai cùng lúc 4 công nghệ sản xuất vắc xin
Covid-19. Sau 1 tuần “cân não”, Nanogen quyết định chọn công nghệ protein - công nghệ công ty
đã làm chủ suốt 14 năm qua để nghiên cứu vắc xin Nanocovax. Trên thế giới, vắc xin Novavax của
Mỹ cũng sử dụng công nghệ này.
Theo ông Sĩ, rất khó so sánh hiệu quả 4 công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19, mỗi loại đều có ưu,
nhược điểm riêng. Riêng nhóm vắc xin sử dụng protein tái tổ hợp có độ an toàn cao do không cấy
gene trực tiếp, không dùng thành phần sống của virus, thay vào đó sử dụng kháng nguyên tinh
sạch để tăng cường đáp ứng miễn dịch Với Nanocovax các nhà khoa học sử dụng kháng nguyên có

sạch để tăng cường đáp ứng miễn dịch. Với Nanocovax, các nhà khoa học sử dụng kháng nguyên có
độ tinh sạch lên tới trên 95%.

Theo Nanogen, hiện công suất của Nanogen đạt 8-10 triệu liều/tháng và sắp tới có thể nâng lên 2025 triệu liều/tháng
Theo thông tin từ Nanogen, để sản xuất ra kháng nguyên, Nanogen chia thành 3 giai đoạn nhỏ,
gồm: Lên men, lọc tế bào và tinh chế. Các nhà khoa học sử dụng đoạn gene của virus mã hoá dưới
sự hỗ trợ của AI và các robot, tạo ra các gai protein S giả giống y hệt gai trên SARS-CoV-2, sau đó thu
hoạch, tinh sạch làm nguyên liệu sản xuất vắc xin.
Dù vậy nhóm nghiên cứu cũng mất rất nhiều thời gian để tinh chỉnh lại các đoạn gene khi virus liên
tục biến đổi để vắc xin có hiệu quả tốt nhất.
Đến giai đoạn thành phẩm, các nhà khoa học hấp phụ kháng nguyên tinh sạch vào tá dược nhôm
rồi phân hàm lượng. Trong giai đoạn 3, nhóm nghiên cứu chọn duy nhất nhóm liều 25mcg để tiêm
thử nghiệm.

Nanocovax là vắc xin dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp
Mỗi giai đoạn nhỏ đều được Nanogen kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo mỗi liều vắc xin
Nanocovax khi xuất xưởng không có bất kỳ sai sót nào.
Cũng theo TS. Sĩ, do sinh miễn dịch trực tiếp nên Nanocovax có tính an toàn cao, ít tác dụng phụ,
bảo quản dễ dàng bằng tủ lạnh thông thường, từ 2-8 độ C, phù hợp với điều kiện của Việt Nam khi
phải vận chuyển đến nhiều vùng xa xôi.
TS. Sĩ chia sẻ, do thời gian quá gấp, Nanogen phải hoàn thành công việc của 10 năm trong 1 năm
nên mọi thứ phải tăng tốc gấp 10 thực tế. Nhóm nghiên cứu của Nanogen có 500 người thì có tới
300 người làm việc trực tiếp không kể ngày đêm.

Chuyển giao công nghệ hướng tới xuất khẩu

Theo Nanogen, hiện công suất của Nanogen đạt 8-10 triệu liều/tháng và sắp tới có thể nâng lên 2025 triệu liều/tháng. Do đó, nếu được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước, đây sẽ là nguồn vắc
xin Covid-19 rất lớn bổ sung vào chương trình tiêm chủng quốc gia.
Ngoài ra, Nanogen cũng đang hợp tác với một nước để sản xuất Nanocovax ở nước ngoài, hướng tới
xuất khẩu vắc xin cho các thị trường khó tính.
Vào ngày 8/8, Nanogen ký Hợp đồng bảo mật về chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vắc
xin Nanocovax với Công ty Vekaria Healthcare LLP (Ấn Độ).

Nanogen có kinh nghiệm hơn 14 năm trong nghiên cứu, triển khai các tiến bộ ngành công nghệ
sinh học để sản xuất thuốc bằng công nghệ protein tái tổ hợp
Vekaria Healthcare LLP là công ty con của Tập đoàn Vekaria, Ấn Độ, trụ sở tại bang Gujarat, là tập
đoàn đa ngành, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế.
Việc ký thỏa thuận sẽ là cơ sở để 2 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.
Giữa tháng 8/2021, hãng dược Hàn Quốc HLB cũng đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với công ty
Nanogen để mua quyền cung cấp vắc xin Nanocovax trên toàn cầu, trừ ở Việt Nam và Ấn Độ.

Với Nanocovax, các nhà khoa học sử dụng kháng nguyên có độ tinh sạch lên tới trên 95%
HLB và Nanogen đã đồng ý chuyển giao công nghệ để công ty Hàn Quốc sản xuất và bán vắc xin cho
đối tác Việt Nam, cũng như thực hiện các chiến dịch tiếp thị toàn cầu.
Tờ Korea Times của Hàn Quốc thông tin, Nanocovax là ứng cử viên vắc xin Covid-19 duy nhất của
Việt Nam đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với khoảng 13.000 người tham gia. Công ty
Nanogen đang chờ cấp phép sử dụng khẩn cấp của Bộ Y tế Việt Nam với Nanocovax.
Nanocovax là vắc xin dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Vắc xin đã thành công trong việc tăng
kháng thể hơn 60 lần ở các tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 tại thời điểm 35 ngày

á g t ể ơ 60 ầ ở các t

guyệ

ê t ử g ệ

â

sà g g a đoạ

tạ t ờ đ ể

35 gày

sau lần tiêm mũi 1 và tăng 34 lần sau 3 tháng. Nanogen cũng tuyên bố vắc xin có hiệu quả với các
biến thể Alpha và Beta.
Đặc biệt, kết quả thử nghiệm lâm sàng Nanocovax đã được công ty dược tin cậy của Đức Siemens
Healthineers phân tích.
Theo HLB, sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, Nanogen sẽ bắt đầu quá trình xin Tổ
chức Y tế Thế giới phê duyệt. Công ty đã nộp một mẫu vắc xin cho WHO vào tháng 7/2021.
Phía Nanogen cho biết, việc xuất hiện chủng Delta và các biến chủng mới sẽ ảnh hưởng đến hiệu
quả của vắc xin, vì vậy công ty đang tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để vắc xin duy trì hiệu quả trên
các biến chủng mới. Các dữ liệu đang được tổng hợp, kết quả sẽ được công bố trong thời gian tới.
Nguyễn Hưng
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Theo HCDC, người dân cần mua bộ test theo đúng chuẩn mà
Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành mới cho kết quả chính xác. Khi
có kết quả dương tính, người dân cần bình tĩnh và báo ngay
cho cơ quan y tế.
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Chị Phương Uyên không ngờ “cơn bão Covid-19" ập đến nhà
mình nhanh như vậy. Chỉ vài ngày, 4 người trong gia đình
đều trở thành F0, phải cách ly, điều trị ở các nơi khác nhau.
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TP.HCM: Lượng người
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với hôm qua

'Vắc xin Nanocovax sử dụng kháng nguyên tinh sạch trên
95%'
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Ngày 27/8 thêm
12.920 ca nhiễm
Covid-19, 10.126 người
khỏi bệnh

Theo Giám đốc Nghiên cứu phát triển Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen,
Nanocovax sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp, có độ an toàn cao nhất nhờ sử dụng kháng
nguyên tinh sạch trên 95%.

Thủ tướng: Chậm nhất
đến 15/9 Bình Dương
phải kiểm soát được
dịch bệnh

Chọn công nghệ đã làm chủ 14 năm
Nanocovax hiện đã có báo cáo đánh giá giữa kỳ pha 3a và tiêm xong mũi 2 giai đoạn 3b trên 12.000
tình nguyện viên.
Theo Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen, đến nay, các kết quả thử nghiệm lâm
sàng giai đoạn 1, 2 cũng như kết quả bước đầu pha 3 cho thấy vắc xin có khả năng sinh miễn dịch
tốt. Các dữ liệu khoa học tiền lâm sàng và pha 1, 2 đã được nhóm nghiên cứu của Nanogen công bố
trên tạp chí bình duyệt BioRxiv và MedRxiv vào cuối tháng 7/2021.
Trên thực tế, Nanogen có kinh nghiệm hơn 14 năm trong nghiên cứu, triển khai các tiến bộ ngành
công nghệ sinh học để sản xuất thuốc bằng công nghệ protein tái tổ hợp. Đây cũng là doanh nghiệp
tiên phong tại Việt Nam triển khai công nghệ này, ứng dụng trên các thuốc tương đương sinh học
Nanokine, Pegnano, Pegcyte, Trastuzumab… điều trị cho các bệnh nhân bị viêm gan B, C, thiếu máu,
ung thư…

LÀM ĐẸP
Uống thuốc giảm cân,
một phụ nữ phải cắt
bỏ toàn bộ thực quản
và dạ dày
Bài giảm mỡ bụng
trong 7 ngày hiệu quả,
an toàn

Với thế mạnh sẵn có, đầu năm 2020, Bộ KH&CN “đặt hàng” Nanogen nghiên cứu, sản xuất vắc xin
ngừa Covid-19.

Giảm cân bằng mật
ong vừa ngọt ngào
vừa có lợi cho sức
khỏe

Nanocovax hiện đã có báo cáo đánh giá giữa kỳ pha 3a và tiêm xong mũi 2 giai đoạn 3b trên 12.000
tình nguyện viên
TS. Đỗ Minh Sĩ, Giám đốc Nghiên cứu phát triển của Nanogen chia sẻ, việc lựa chọn công nghệ thời
điểm đó như “ném đá dò đường” khi thế giới đang triển khai cùng lúc 4 công nghệ sản xuất vắc xin
Covid-19. Sau 1 tuần “cân não”, Nanogen quyết định chọn công nghệ protein - công nghệ công ty
đã làm chủ suốt 14 năm qua để nghiên cứu vắc xin Nanocovax. Trên thế giới, vắc xin Novavax của
Mỹ cũng sử dụng công nghệ này.
Theo ông Sĩ, rất khó so sánh hiệu quả 4 công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19, mỗi loại đều có ưu,
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nhược điểm riêng. Riêng nhóm vắc xin sử dụng protein tái tổ hợp có độ an toàn cao do không cấy
gene trực tiếp, không dùng thành phần sống của virus, thay vào đó sử dụng kháng nguyên tinh
sạch để tăng cường đáp ứng miễn dịch. Với Nanocovax, các nhà khoa học sử dụng kháng nguyên có
độ tinh sạch lên tới trên 95%.

Theo Nanogen, hiện công suất của Nanogen đạt 8-10 triệu liều/tháng và sắp tới có thể nâng lên 2025 triệu liều/tháng
Theo thông tin từ Nanogen, để sản xuất ra kháng nguyên, Nanogen chia thành 3 giai đoạn nhỏ,
gồm: Lên men, lọc tế bào và tinh chế. Các nhà khoa học sử dụng đoạn gene của virus mã hoá dưới
sự hỗ trợ của AI và các robot, tạo ra các gai protein S giả giống y hệt gai trên SARS-CoV-2, sau đó thu
hoạch, tinh sạch làm nguyên liệu sản xuất vắc xin.
Dù vậy nhóm nghiên cứu cũng mất rất nhiều thời gian để tinh chỉnh lại các đoạn gene khi virus liên
tục biến đổi để vắc xin có hiệu quả tốt nhất.
Đến giai đoạn thành phẩm, các nhà khoa học hấp phụ kháng nguyên tinh sạch vào tá dược nhôm
rồi phân hàm lượng. Trong giai đoạn 3, nhóm nghiên cứu chọn duy nhất nhóm liều 25mcg để tiêm
thử nghiệm.

Nanocovax là vắc xin dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp
Mỗi giai đoạn nhỏ đều được Nanogen kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo mỗi liều vắc xin
Nanocovax khi xuất xưởng không có bất kỳ sai sót nào.
Cũng theo TS. Sĩ, do sinh miễn dịch trực tiếp nên Nanocovax có tính an toàn cao, ít tác dụng phụ,
bảo quản dễ dàng bằng tủ lạnh thông thường, từ 2-8 độ C, phù hợp với điều kiện của Việt Nam khi
phải vận chuyển đến nhiều vùng xa xôi.
TS. Sĩ chia sẻ, do thời gian quá gấp, Nanogen phải hoàn thành công việc của 10 năm trong 1 năm
nên mọi thứ phải tăng tốc gấp 10 thực tế. Nhóm nghiên cứu của Nanogen có 500 người thì có tới
300 người làm việc trực tiếp không kể ngày đêm.

Chuyển giao công nghệ hướng tới xuất khẩu
Theo Nanogen, hiện công suất của Nanogen đạt 8-10 triệu liều/tháng và sắp tới có thể nâng lên 2025 triệu liều/tháng. Do đó, nếu được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước, đây sẽ là nguồn vắc
xin Covid-19 rất lớn bổ sung vào chương trình tiêm chủng quốc gia.
Ngoài ra, Nanogen cũng đang hợp tác với một nước để sản xuất Nanocovax ở nước ngoài, hướng tới
xuất khẩu vắc xin cho các thị trường khó tính.
Vào ngày 8/8, Nanogen ký Hợp đồng bảo mật về chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vắc
xin Nanocovax với Công ty Vekaria Healthcare LLP (Ấn Độ).

Nanogen có kinh nghiệm hơn 14 năm trong nghiên cứu, triển khai các tiến bộ ngành công nghệ
sinh học để sản xuất thuốc bằng công nghệ protein tái tổ hợp
Vekaria Healthcare LLP là công ty con của Tập đoàn Vekaria, Ấn Độ, trụ sở tại bang Gujarat, là tập
đoàn đa ngành, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế.
Việc ký thỏa thuận sẽ là cơ sở để 2 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.
Giữa tháng 8/2021, hãng dược Hàn Quốc HLB cũng đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với công ty
Nanogen để mua quyền cung cấp vắc xin Nanocovax trên toàn cầu, trừ ở Việt Nam và Ấn Độ.

Với Nanocovax, các nhà khoa học sử dụng kháng nguyên có độ tinh sạch lên tới trên 95%
HLB và Nanogen đã đồng ý chuyển giao công nghệ để công ty Hàn Quốc sản xuất và bán vắc xin cho
đối tác Việt Nam, cũng như thực hiện các chiến dịch tiếp thị toàn cầu.
Tờ Korea Times của Hàn Quốc thông tin, Nanocovax là ứng cử viên vắc xin Covid-19 duy nhất của
Việt Nam đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với khoảng 13.000 người tham gia. Công ty
Nanogen đang chờ cấp phép sử dụng khẩn cấp của Bộ Y tế Việt Nam với Nanocovax.

Nanocovax là vắc xin dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Vắc xin đã thành công trong việc tăng
kháng thể hơn 60 lần ở các tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 tại thời điểm 35 ngày
sau lần tiêm mũi 1 và tăng 34 lần sau 3 tháng. Nanogen cũng tuyên bố vắc xin có hiệu quả với các
biến thể Alpha và Beta.
Đặc biệt, kết quả thử nghiệm lâm sàng Nanocovax đã được công ty dược tin cậy của Đức Siemens
Healthineers phân tích.
Theo HLB, sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, Nanogen sẽ bắt đầu quá trình xin Tổ
chức Y tế Thế giới phê duyệt. Công ty đã nộp một mẫu vắc xin cho WHO vào tháng 7/2021.
Phía Nanogen cho biết, việc xuất hiện chủng Delta và các biến chủng mới sẽ ảnh hưởng đến hiệu
quả của vắc xin, vì vậy công ty đang tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để vắc xin duy trì hiệu quả trên
các biến chủng mới. Các dữ liệu đang được tổng hợp, kết quả sẽ được công bố trong thời gian tới.
Nguyễn Hưng

Chia sẻ |
Chủ đề :

Gửi bình luận

Vaccine Covid-19

Nano Covax

(0)

Ý kiến của bạn...

Bộ Nội vụ cử Tổ công tác
vào TP.HCM đồng hành với
các tôn giáo chống dịch

GỬI

Từ ‘đại dịch’ đến ‘bệnh đặc
hữu’ ở Singapore

F0 sử dụng thuốc
Molnupiravir cần cam kết
những điều gì?

KHÔNG THỂ BỎ LỠ
Hướng dẫn cách tự test nhanh nCoV tại nhà
chuẩn nhất
SỨC KHỎE

23/08/2021

Theo HCDC, người dân cần mua bộ test theo đúng chuẩn mà
Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành mới cho kết quả chính xác. Khi
có kết quả dương tính, người dân cần bình tĩnh và báo ngay
cho cơ quan y tế.

Tôi là F0: Còn thở đã là may mắn
SỨC KHỎE

23/08/2021

Chị Phương Uyên không ngờ “cơn bão Covid-19" ập đến nhà
mình nhanh như vậy. Chỉ vài ngày, 4 người trong gia đình
đều trở thành F0, phải cách ly, điều trị ở các nơi khác nhau.
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By Tri Lam

V

accine support
from other countries has been
highlighted as a
SDUDPRXQW DQVZHU WR H൵HFtively slow the presence of
new virus variants in Vietnam while strengthening the
SXEOLFKHDOWKFDUHV\VWHP
Minister of Foreign
$൵DLUV %XL 7KDQK 6RQ ODVW
week met with Chinese
Ambassador to Vietnam
Xiong Bo, discussing the
ODWWHU¶VVZLIWVXSSRUWWR¿JKW
DJDLQVWWKHSDQGHPLF0LQLVter Son extended his gratitude
WRWKH&KLQHVHJRYHUQPHQW¶V
donation of two million vaccine doses and suggested that
the two sides work together
to accelerate vaccine rollout
DVVRRQDVSRVVLEOH
2Q$XJXVW9LHWQDP¶V
Ministry of Defence received
200,000 doses Sinopharm
and 201,600 single-use
syringes donated by the ChiQHVHFRXQWHUSDUW
Two days later, the country received 300,000 doses of
AstraZeneca from the RomaQLDQ JRYHUQPHQW 9LHWQDP¶V
Ministry of Health (MoH)
also received more than
210,000 doses of AstraZeneca and 40,800 Moderna dosHV IURP WKH &]HFK 5HSXEOLF
DWWKHHQGRIODVWPRQWK
Meanwhile, India has
delivered a medical relief
package consisting of 100
tonnes of liquid medical oxy-

Donations piling up for
end of pandemic misery

$XVWUDOLDKDQGHGRYHULWV¿UVWRIPLOOLRQ&29,'YDFFLQHGRVHVWREHVKDUHGZLWK9LHWQDPWKLV\HDU

gen and 300 oxygen concenWUDWRUVWR9LHWQDP
Likewise, Poland has also
donated more than 501,000
doses of AstraZeneca, along
with around essential medical
HTXLSPHQW ZRUWK  PLOOLRQ
9LHWQDPLVWKH¿UVWQRQ(XURpean country to which Poland
KDVJLYHQVXFKVXSSRUW
As of the start of Sep-

tember, the total number of
vaccines available in VietQDP UHDFKHG  PLOOLRQ
doses thanks to various supSRUW IURP GL൵HUHQW VRXUFHV
including government support, the COVAX facility,
DQGFRPPHUFLDOFRQWUDFWV
2I WKHVH WKHUH DUH 
million doses purchased by
the MoH through Vietnam

Vaccine JSC, three million
doses sponsored by Japan,
and six million doses funded by the US through the
&29$; PHFKDQLVP $V
expected, there will be more
WKDQ  PLOOLRQ GRVHV RI
vaccine arriving to Vietnam
LQ6HSWHPEHUDORQH
The donated vaccines
through the COVAX shar-

ing mechanism will allow
well-supplied countries to
share vaccine doses with others to help protect the most
DWULVNSRSXODWLRQVJOREDOO\
In
other
initiatives,
France announced last month
LW ZRXOG VHQG  YDFcine doses to Vietnam under
the COVAX mechanism,
while Hungary has pledged

Indian health experts seeking cooperation
By Thanh Van

Vietnam and India are stepping up their partnership in
healthcare with both countries sharing many common
interests amid the struggle to
UHFRYHUIURPWKHSDQGHPLF
$FFRUGLQJ WR 'U 0DGDQ
Mohan Sethi, consul general
of India in Ho Chi Minh City,
the only way forward for India
and Vietnam is to make strong
partnerships in healthcare and
UHODWHGVHFWRUV³7KHUHLVDORW
of untapped potential in this
DUHD´KHVDLG
The current crisis has
given an opportunity to both
sides to help each other and
revive supply chains for different pharmaceutical prodXFWVWKDWKDGEHHQGLVUXSWHG
“We all know that vaccines are important to conWUROWKHSDQGHPLF'XHWRWKH
mutation of the virus, scienWL¿F VWXGLHV DUH QRZ PRUH
LPSRUWDQW WKDQ HYHU :H ZLOO
be happy to arrange meetings
for Vietnamese companies
with our vaccines manufacWXUHUV´6HWKLDGGHG
Nanogen Pharmaceuti-

cal Biotechnology JSC has
reached a deal with Vekaria
Healthcare LLP to transfer
technology, manufacture, and
distribute Nanocovax vacFLQHV LQ ,QGLD 7KH FROODERration between Nanogen and
Vekaria is a testament to the
stronger partnership between
India and Vietnam in the
KHDOWKFDUHDUHD
Meanwhile, some Indian
pharmaceutical companies
are manufacturing anti-viral
drugs like Remdesivir and
0ROQLSXUDYLU 7KHVH GUXJV
manufactured by Indian companies, are cheaper and quite
H൵HFWLYH7KHUHIRUH9LHWQDP
is looking to import these
from India for usage at frontOLQHKRVSLWDOV
Further, Vietnam will
receive one million doses of
Remdesivir for the treatment
RI &29,' IURP ,QGLD $
contract was reached between
the Vietnamese embassy and
major pharmaceutical comSDQLHV OLNH +HWHUR 'U 5HGdy, Cipla, Jubilant, Mylan,
=\GXVDQG&DGLOD
Another potential segment for cooperation is the

We are discussing partnerships with Vietnamese companies and also look for further
investment in this important sector.
'U0DGDQ0RKDQ6HWKL
Consul general of India, Ho Chi Minh City

PHGLFDO GHYLFH LQGXVWU\
The impact of the pandemic
increases the demand for several critical care supplies like
low-cost ventilators, personal protective equipment, and
sanitation supplies – as India
happens to emerge as one of
WKHODUJHVWSURGXFHUVRIWKHVH
“India produces quality
and cheap medical devices
required for intensive care
XQLWVDQGURXWLQHXVH:HDUH
discussing partnerships with
Vietnamese companies and
also look for further investment in this important secWRU´6HWKLH[SODLQHG
According to Tran Phu
Lu, deputy director of the Ho
Chi Minh City Investment and
Trade Promotion Centre, the

healthcare sector is considered a potential area for trade
and investment cooperation
EHWZHHQ,QGLDDQG9LHWQDP
Vietnam has so far
secured over 100 million doses of vaccines in 2021 – not
enough to meet the current
GHPDQG 7KLV ZLOO RSHQ XS
opportunities for cooperation
in vaccine production and
VXSSO\IRUERWKFRXQWULHV
Meanwhile,
domestic
medical equipment production only meets up to 2 per
FHQW RI WKH GHPDQG 0RVW
medical equipment is importHGIURPGHYHORSHGFRXQWULHV
India is the fourth-largest
market for medical devices
in Asia and among the top 20
markets for medical devices

LQ WKH ZRUOG 7KXV 9LHWQDP
could increase imports of
medical devices from India to
VXSSO\LWV¿HOGKRVSLWDOV
Lu noted that India has
EHHQ 9LHWQDP¶V WKLUGODUJHVW
pharmaceutical supplier in
UHFHQW \HDUV +RZHYHU 9LHWnam has not opened its pharmaceutical market to foreign
investors to distribute drugs
to end-customers on a retail
basis as this remains subject
WRVWULQJHQWUHJXODWLRQV
Foreign investors can only
import and export pharmaceutical products into Vietnam
and sell their imported products to licensed local distribuWRUV'HVSLWHWKHVHUHVWULFWLRQV
Indian enterprises and manufacturers could research and
promote mergers and acquisiWLRQVZLWKLQWKHLQGXVWU\
India is considered “the
SKDUPDF\ RI WKH ZRUOG´ EXW
due to the restrictions on travel and interactions, the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India could
QRWYLVLW9LHWQDPDVSODQQHG
Once the situation improves,
the council will plan a business and investment meet-

WRVHQGGRVHV
Also in late August,
Australia delivered 403,000
COVID-19 vaccine doses as
part of its ongoing commitment to be a long-standing
VWUDWHJLFSDUWQHU7KLVZDVDOVR
WKH ¿UVW LQVWDOPHQW RI$XVWUDOLD¶V FRPPLWPHQW RI  PLOlion AstraZeneca doses to be
VKDUHGZLWK9LHWQDPWKLV\HDU
“Together, we are united in
WKH ¿JKW DJDLQVW &29,'
$XVWUDOLD¶V VXSSRUW IRU 9LHWQDP¶V QDWLRQDO YDFFLQH UROOout will help save lives and
SURPRWH HFRQRPLF UHFRYHU\
As friends and partners, we
will emerge from this crisis
stronger and more determined
WR IDFH IXWXUH FKDOOHQJHV´
said Robyn Mudie, Australian
$PEDVVDGRUWR9LHWQDP
Moreover,
Australia
would provide additional
doses through its partnership
with UNICEF plus funding
for syringes and cold chain
equipment, including 1,900
IULGJHV DQG ¿YH UHIULJHUDWHG
trucks, training for healthcare workers, and support
for vaccine rollouts in some
UHPRWHSURYLQFHV
In a meeting with the
United Nations resident
coordinator in Vietnam
Kamal Malhotra on August
31, Minister Son emphasised
that Vietnam wants the UN
to continue providing vaccines through the COVAX
mechanism and accelerate
the process of vaccine techQRORJ\WUDQVIHU

ing with the participation of
companies from the pharmaceutical sector on both sides
to explore partnerships and
LQYHVWPHQWRSSRUWXQLWLHV
To strengthen partnerships in the sector, Sethi
said that India has organised
webinars and training sesVLRQV IRU KHDOWKFDUH ZRUNHUV
Indraprastha Apollo Hospital
in New Delhi has agreed to
partner with the General Hospital in Ninh Thuan province
for long-term cooperation in
on-site training, as well as in
,QGLD $IWHU WKH SDQGHPLF
the consulate will invite other hospitals in the southern
and central provinces, as well
as in Ho Chi Minh City for
IXWXUHFRRSHUDWLRQ
A joint working group
on healthcare cooperation
between the ministries of
health of India and Vietnam
was held virtually on August
 7KH PHHWLQJ SURYLGHG D
valuable opportunity for both
sides to share best practices
and exchange views in digital healthcare and pandemic
management, as well as cooperation for medical devices
and the promotion of traditional medicine and public
KHDOWKVWUDWHJLHV

