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PRESS RELEASE and BACKGROUND INFORMATION 

Topic: Signing ceremony of MOU on Pharmacy Excellence Program 
Location/Venue: Da Nang 
Date: 09 November 2017 
 

[English] 

MOU to boost continuous medical education for pharmacists in 
Vietnam 

 

A partnership between educational institutions and business groups is set to contribute to the 

development of continuous medical education for pharmacists in Vietnam.  

At the sidelines of the APEC week in Da Nang, a Memorandum of Understanding (MOU) was signed 

on 9 November 2017 between Hanoi University of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy at 

Ho Chi Minh City, RMIT University Vietnam, AmCham Healthcare Committee, European Chamber of 

Commerce in Vietnam and Pharma Group Vietnam. 

Through the MOU, the Parties will co-operate with a view to providing free, continuous medical 

training to pharmacy students, pharmacists, and pharmacy owners and staff in Vietnam through a 

mobile application (app). The app will be purely focused on further developing the knowledge and 

skills of pharmacists and therefore be free of charge, non-promotional and non-political. The app will 

be provide an innovative platform enabling pharmacists across the country to benefit from the 

training.  

The MOU builds on the intent of the recent Vietnamese Pharmaceutical Law and the signing was 

witnessed by numerous representatives from the APEC community, demonstrating the international 

commitment to work together to improve healthcare and healthcare provision across the region.  

--- 

Quote from Australian Trade and Investment Commission, Australian Government  

Janelle Casey, Counsellor and Trade Commissioner of the Australian Trade and Investment 

Commission (Austrade), believes that the Pharmacy Excellence Program (PEP) is an excellent example 

of the continued joint efforts – from both the academia community and healthcare industry – to push 

the frontiers in healthcare, education and innovation in Vietnam. She expressed her hope that through 

the MOU signing ceremony, the parties will strengthen collaboration to bring this excellent initiative 

to pharmacists across the country.  

Quote from Pharma Group:  

Pharma Group Vietnam Vice Chair, Mr. Robert Kruit said: “Expanding the reach of medical education 

and training to as many healthcare providers as possible is essential in further developing a strong 

healthcare system in Vietnam. Technological advances are helping everyone have access to the latest 

medical advances and trainings and Pharma Group is proud to be a part of this great initiative!” 
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Quote from Hanoi University of Pharmacy:  

International harmonization and integration in education is key in supporting Vietnam's Universities 

towards step-by-step self-control and strengthening the universities’ positions in the regional and 

global education system. With the objective to contribute to the healthcare sector in Vietnam in 

improving the quality of healthcare services, in particular at the grassroots level, the Hanoi University 

of Pharmacy in collaboration with the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, 

Pharma Group, RMIT University, EuroCham and AmCham Healthcare Committee plan to develop a 

database system to support the improvement of skills for the community pharmacists through 

providing basic knowledge and simulations of clinical cases. Such trainings are provided through an IT 

application. The “Pharmacy Excellence Program” will provide Vietnamese pharmacy training 

institutions with a training program that integrate theory and practice. Such modern and advanced 

training methodology will contribute to the improvement of quality of pharmacy training in Vietnam. 

The HUP commits to coordinate with relevant stakeholders in the development, implementation, 

management and monitor “Pharmacy Excellence Program”, following the project’s mottos.  

Quote from University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City:  

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City (UMP) has been recognized for its 

continuous endeavors to improve the quality of health sciences education in Vietnam. We have 

actively taken part in cooperation in scientific research and professional education. Pharmacy 

Excellence Program, with help of technological advances, will provide an open web-based pharmacy 

training environment for pharmacists. The UMP is proud to be a part of this excellent initiative as one 

of the content creators. We believe that this application will contribute its part in Continuing Pharmacy 

Education to improve the qualification of pharmacists in Vietnam.  

Quote from RMIT University in Vietnam:  

RMIT Vietnam President Professor Gael McDonald said she was excited for the University to be part 

of this worthwhile project together with Pharma Group, the Hanoi University of Pharmacy and 

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. 

“The MOU enables us to strengthen collaboration to build capacity across pharmacy education in 

Vietnam and contribute in a meaningful way to the development of the country,” she said.  

Quote from EuroCham:  

Dr. Gellért Horváth, Co-Chairman of European Chamber of Commerce in Vietnam, shared that 

EuroCham was glad to be part of such a great project initiated by one of our Sector Committees, 

Pharma Group. We saw this as a potential concept that could be further expanded with the joint 

efforts from different stakeholders from both private and public sector. The idea leverages our 

commitment to the not only improvement of business environment but also development of the local 

community.  

Quote from AmCham:  

On behalf of AmCham’s Healthcare Committee, AmCham Vietnam is pleased to participate as a 

signatory in the MOU of the Pharmacy Excellence Program. This program will provide a dynamic 

platform by providing free of charge, continuous medical training for pharmacists through an 

online/mobile application (App), non-promotional in nature, with the support of local and foreign 

universities as well as AmCham’s Healthcare Committee.” 
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--- 

[Tiếng Việt] 

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm thúc đẩy đào tạo liên tục cho 
dược sĩ tại Việt Nam 

 

Một số trường đại học và hiệp hội doanh nghiệp đã cùng nhau hợp tác để góp phần phát triển hoạt 

động đào tạo liên tục cho dược sĩ tại Việt Nam. 

Bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ 
Chí Minh, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Ủy ban Y tế thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt 
Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Pharma Group đã tiến 
hành việc ký kết Biên bản Ghi nhớ vào ngày 9 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng. 

Với Biên bản Ghi nhớ này, các bên mong muốn hợp tác để tạo điều kiện cho hoạt động đào tạo liên 
tục và miễn phí cho sinh viên ngành dược, dược sĩ, chủ và các nhân sự làm việc tại nhà thuốc ở Việt 
Nam thông qua một ứng dụng điện thoại. Ứng dụng này chủ yếu tập trung vào việc nâng cao kiến thức 
và kỹ năng của dược sĩ, và sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí, phi thương mại và phi chính trị. Ứng 
dụng sẽ mang lại một nền tảng đào tạo tiên tiến, sáng tạo, với mục tiêu mang lại lợi ích cho dược sĩ 
trên cả nước. 

Biên bản Ghi nhớ được xây dựng dựa trên những tiến triển tích cực liên quan đến đào tạo liên tục mà 
Luật Dược đề ra, và quá trình ký kết có sự chứng kiến của đại diện từ nhiều nền kinh tế APEC, thể hiện 
cam kết quốc tế trong việc hợp tác để cải thiện lĩnh vực y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong 
khu vực.  

--- 

Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Úc, Chính phủ Úc 

Janelle Casey, Tham tán & Cao ủy Thương mại của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Úc 
(Austrade), tin rằng Chương trình Ứng dụng Nhà thuốc Xuất sắc (Pharmacy Excellence Project - PEP) 
là ví dụ tuyệt vời về nỗ lực không ngừng của các bên - cả từ các trường đại học và cộng đồng doanh 
nghiệp trong ngành y tế - để thúc đẩy sự cải tiến liên tục trong lĩnh vực y tế, giáo dục và phát minh tại 
Việt Nam. Bà bày tỏ tin tưởng rằng thông qua việc ký kết Biên bản Ghi nhớ, các bên sẽ thắt chặt quan 
hệ hợp tác để mang sáng kiến xuất sắc này đến cho dược sĩ trên cả nước. 
 

Pharma Group:  

Ông Robert Kruit, Phó Chủ tịch Pharma Group Việt Nam cho biết: “Lan rộng hoạt động đào tạo và 

giáo dục kiến thức y tế cho càng nhiều người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ y tế càng tốt là sứ mệnh 

vô cùng quan trọng nhằm phát triển hệ thống y tế vững mạnh tại Việt Nam. Tiến bộ công nghệ đang 

giúp mọi người tiếp cận với những thành tựu y tế mới nhất và với chương trình đào tạo về y tế. Pharma 

Group tự hào góp phần tạo nên thành công cho sáng kiến tuyệt với này!" 

Đại học Dược Hà Nội:  

Hài hòa và hội nhập giáo dục là con đường duy nhất hỗ trợ các Trường Đại học của Việt Nam hướng 

tới từng bước tự chủ và tự khẳng định mình trong hệ thống giáo dục của khu vực và thế giới. Với mong 

muốn đóng góp cho ngành y tế Việt Nam trong nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đặc biệt y tế tuyến cơ 

sở, Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học 

RMIT Việt Nam, EuroCham, Pharma Group và AmCham dự kiến xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu 
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hỗ trợ tăng cường kỹ năng cho khối dược sĩ cộng đồng thông qua các khối kiến thức cơ bản và các ca 

lâm sàng mô phỏng với ứng dụng của công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo. Chương trình 

"pharmacy excellence" sẽ mang đến cho các trường đào tạo dược sĩ của Việt Nam một chương trình 

đào tạo lồng ghép tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, một phương thức tổ chức đào tạo hiện đại và 

tiên tiến. Chương trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo dược sĩ tại Việt Nam. Trường Đại học 

Dược Hà Nội cam kết sẽ phối hợp với các bên liên quan trong xây dựng, triển khai, quản lý và giám sát 

chương trình "pharmacy excellence" đúng với tôn chỉ và mục tiêu của chương trình. 

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh:  

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHYD TP. HCM) vẫn luôn nỗ lực không ngừng cải thiện chất 

lượng giáo dục trong lĩnh vực khoa học y tế tại Việt Nam. Chúng tôi luôn chủ động tham gia hợp tác 

trong nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên môn. Chương trình Ứng dụng Nhà thuốc Xuất sắc, với 

sự hỗ trợ của ứng dụng công nghệ, sẽ tạo ra môi trường đào tạo liên tục cho dược sĩ trên nền tảng 

ứng dụng web. ĐHYD TP. HCM tự hào là một trong những bên tham gia đóng góp nội dung cho dự án 

ý nghĩa này. Chúng tôi tin rằng ứng dụng này sẽ góp phần vào hoạt động đào tạo liên tục cho nhân sự 

làm việc trong lĩnh vực y tế để nâng cao kiến thức và cải thiện kỹ năng của dược sĩ tại Việt Nam. 

Đại học RMIT Việt Nam:  

Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam chia sẻ bà rất phấn khởi vì RMIT Việt 

Nam có thể tham gia vào dự án ý nghĩa như thế này cùng với Pharma Group, Đại học Dược Hà Nội và 

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà cho biết thêm: “Việc ký kết Biên bản Ghi nhớ giúp RMIT đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao năng 

lực và kỹ năng của dược sĩ tại Việt Nam thông qua đào tạo liên tục và đóng góp vào sự phát triển của 

đất nước một cách thiết thực." 

EuroCham:  

Tiến sỹ Gellért Horváth, Đồng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), 

chia sẻ EuroCham rất vinh dự tham gia vào dự án tuyệt vời này, vốn được khởi xướng bởi Pharma 

Group, một trong những Tiểu ban Ngành nghề của EuroCham. Chúng tôi nhận thấy đây là ý tưởng 

tiềm năng có thể lan rộng ra quy mô lớn hơn nữa với nỗ lực chung từ các bên, bao gồm cả khu vực tư 

nhân và khu vực nhà nước. Ý tưởng về ứng dụng này nâng tầm cam kết của chúng tôi không chỉ hướng 

tới cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam mà còn góp phần phát triển cộng đồng địa phương.  

AmCham:  

Thay mặt cho Ủy ban Y tế của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), AmCham phấn 

khởi khi là một trong những bên tham gia ký kết Biên bản Ghi nhớ cho Chương trình Ứng dụng Nhà 

thuốc Xuất sắc. Chương trình xây dựng trên nền tảng ứng dụng điện thoại mang tính tương tác và phi 

thương mại nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo liên tục cho dược sĩ tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của các 

trường đại học quốc tế và trong nước, cũng như Ủy ban Y tế thuộc AmCham. 
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About Hanoi University of Pharmacy 

Hanoi University of Pharmacy is originated from the Faculty of Pharmacy of the Indochina Medical and 

Pharmaceutical School, which was established in 1902 and regarded as unique pharmaceutical university of the 

country with the history of over 100-year establishment. It acts as a leading institution of pharmaceutical training 

whose major duty is to provide training courses in order to achieve graduate and post graduate outputs for the 

whole country and scientific research.  

Over the last 50 years, Hanoi University of Pharmacy has made huge contributions to the Health Sector of 

Vietnam. Until now, the University has granted bachelor degrees for over 12,000 pharmacists who are highly 

qualified in accordance with national demands. Besides, it is also ranked the highest university enrolment 

nationwide. It provides more than 50% of human resources for the entire Pharmaceutical Sector. 

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City 

The University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City (UMP) is one of the biggest institutions for health 

sciences education in the Vietnam. As a national leading teaching institution in health sciences, the UMP has the 

mission of Educating and Training healthcare professionals, who are able to provide healthcare to people 

towards effectiveness and equity, to promote the development of health sciences and contribute to the 

improvement of Medicine and Pharmacy in Vietnam. UMP consists of seven faculties including Medicine, 

Pharmacy, Odonto-Stomatology, Public Health, Traditional Medicine, Nursing and Medical Technologies, and 

Fundamental Sciences; 11 Research Centers and a University Medical Center with three branches. 

About RMIT Vietnam 

RMIT University Vietnam is the Asian campus of Melbourne-based RMIT University. Starting with just over 30 

students in 2001 in Ho Chi Minh City, and then in Hanoi in 2004, RMIT Vietnam now boasts a dynamic student 

body of over 6,500 in both campuses. RMIT Vietnam offers programs in the business, technology, and creative 

areas, and boasts an impressive range of extra-curricular activities that encourage students to break new ground 

in their areas of interest. 

About Pharma Group 

Pharma Group - the Pharmaceutical Sector Committee of EuroCham - represents the voice of the international 

research-based pharmaceutical industry in Vietnam. Pharma Group currently has 26 members, who all share the 

vision of creating sustainable access to safe, high quality and innovative medicines for Vietnamese patients. 

About AmCham Healthcare Committee 

AmCham is an independent association of companies and individuals. With two chapters, one in Ho Chi Minh 

City and one in Hanoi, our membership of 700 companies and 1,500 representatives is unified by a commitment 

to promote trade and investment between Vietnam and the United States. One of our most important sectors 

is healthcare which is served by a Healthcare Committee including pharmaceutical, medical device, local 

providers, manufacturers, and supporting companies dedicated to growing, supporting, and enhancing 

Vietnam’s healthcare system.  

About EuroCham Vietnam 

Since its establishment with only 60 members in 1998, the European Chamber of Commerce in Vietnam 

(EuroCham) has grown to represent over 950 European businesses, counting among its supporters many of the 

world's leading enterprises. With offices in both Hanoi and Ho Chi Minh City, and with regional Chapters in 

Central Vietnam and in Northeastern Vietnam, EuroCham’s mission is to represent the business interests of our 

members in Vietnam and to improve the business environment in the country for the benefit of all players. 


