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PRESS RELEASE 

WEBINAR ON ‘BUSINESS MEET BETWEEN INDIA & VIETNAM IN MEDICAL DEVICES’ 

Ho Chi Minh, 24th August 2021 

Healthcare sector is considered as a potential area for trade and investment cooperation between 

India & Vietnam. 

 The Consulate General of India in Ho Chi Minh City in collaboration with Investment and Trade Promotion 

Centre of Ho Chi Minh City (ITPC) organized a webinar on ‘Business meet between India & Vietnam in medical 

devices’ on 24th August 2021. 

2. Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Ho Chi Minh City said that the Vietnam’s medical 

device industry is one of the most promising sectors for foreign investment due to the country’s economic 

development and rising demand for adequate medical care and equipment. "There is a lot of untapped potential 

in this area (medical devices sector). The current COVID-19 crisis in Vietnam has given an opportunity to both 

sides to join hands and set up alternative global supply chains in different products & pharmaceutical products 

that have been disrupted by the pandemic," said Dr. Sethi in his special address. Dr. Sethi also mentioned that 

the Indian community in Southern Vietnam donated to purchase an ECMO machine to Tropical Diseases Hospital 

in Ho Chi Minh City last week. 

3. According to Mr. Tran Phu Lu, Deputy Director of ITPC, in Vietnam, domestic medical equipment 

production only meets 1.5-2% of the demand and auxiliary technology is also limited, only meeting about 3% of 

demand. Currently, most medical equipment is imported from developed countries. He also mentioned that 

Vietnam has not opened its pharmaceutical market to foreign investors to distribute drugs to end-customers on 

a wholesale or retail basis as it is subject to stringent regulations, but can only import and export pharmaceutical 

products into Vietnam and sell their imported products to licensed local distributors and this is also an opportunity 

to help foreign enterprises and manufacturers to research and promote M&A activities in the pharmaceutical 

industry. 

4. Mr. Dinh Quang Long, Director of APOLAT Legal, said that life expectancy of Vietnam’s population is 

increasing (75.3 years) and proportion of people aged 65 years and older accounted for 7.2% in 2018. Rising in 

healthcare demand poses a financial and capacity challenge to Vietnam’s public sector-led healthcare system. 

5. Mr. Gurvinder Singh, Director of Engineering Export Promotion Council of India (EEPC), said that the 

Indian Healthcare market is expected to reach USD 372 billion by 2022. The impact of Covid 19 pandemic makes 

indigenization of several Critical Care, Low-Cost Ventilators, PPE Kits and Sanitization Technologies, making 

India emerge as one of the largest producers of these devices. 

6. India is the 4th largest market for medical devices in Asia and among the top 20 markets for medical 

devices in the world. The virtual India-Vietnam Business Meet was well attended by medical devices 

manufacturers and suppliers from both sides. 

*** 



(Bản dịch không chính thức) 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

CHƯƠNG TRÌNH “KẾT NỐI TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP ẤN ĐỘ - VIỆT NAM 

TRONG LĨNH VỰC VẬT TƯ Y TẾ” 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2021 

 

Lĩnh vực Y tế được đánh giá là một lĩnh vực tiềm năng cho hợp tác thương mại và đầu tư giữa 

Ấn Độ và Việt Nam. 

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương 

mại Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức chương trình ‘Kết nối trực tuyến doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam 

trong lĩnh vực thiết bị y tế' vào ngày 24 tháng 8 năm 2021. 

2. Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngành thiết bị y tế 

của Việt Nam là một trong những lĩnh vực đầy hứa hẹn cho đầu tư nước ngoài do sự phát triển kinh tế của đất 

nước và nhu cầu về chăm sóc và thiết bị y tế của người dân tăng cao. Trong bài phát biểu của mình, ông nói: 

"Có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác trong lĩnh vực này (lĩnh vực thiết bị y tế). Cuộc khủng hoảng 

COVID-19 hiện nay ở Việt Nam đã tạo cơ hội cho cả hai bên cùng chung tay và thiết lập chuỗi cung ứng toàn 

cầu mới cho nhiều sản phẩm và dược phẩm khác nhau”. Ông Tổng lãnh sự cũng đề cập đến những nỗ lực của 

cộng đồng người Ấn Độ ở phía nam Việt Nam trong việc quyên góp để mua một máy ECMO cho Bệnh viện 

Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước. 

3. Theo ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc ITPC, tại Việt Nam, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước mới 

đáp ứng được 1,5-2% nhu cầu và công nghệ phụ trợ cũng hạn chế, chỉ đáp ứng khoảng 3% nhu cầu hiện nay. 

Hiện nay, hầu hết các trang thiết bị y tế đều được nhập khẩu từ các nước phát triển. Ông cũng đề cập rằng Việt 

Nam chưa mở cửa thị trường dược phẩm cho các nhà đầu tư nước ngoài để phân phối thuốc trực tiếp cho 

khách hàng qua hình thức bán buôn hoặc bán lẻ do phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt. Các nhà đầu tư 

nước ngoài chỉ có thể xuất nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam và sau đó bán các sản phẩm của họ cho các 

nhà phân phối trong nước đã được cấp phép để tiêu thụ. Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp, nhà sản xuất 

nước ngoài nghiên cứu, xúc tiến các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành dược. 

4. Ông Đinh Quang Long, Giám đốc Công ty Luật APOLAT Legal, cho biết tuổi thọ của dân số Việt Nam 

ngày càng tăng (trung bình 75,3 tuổi) và tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 7,2% (2018). Nhu cầu chăm sóc 

sức khỏe tăng cao đặt ra vấn đề tài chính cũng như thách thức về năng lực của hệ thống y tế công lập hiện tại. 

5. Ông Gurvinder Singh, Giám đốc Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Kỹ thuật của Ấn Độ (EEPC) cho biết thị 

trường lĩnh vực Y tế của Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 372 tỷ USD vào năm 2022. Tác động của đại dịch Covid-19 khiến 

việc các nước tự sản xuất một số loại thiết bị như cấp cứu ICU, máy thở chi phí thấp, bộ PPE và các công nghệ 

khử trùng, v.v. là cần thiết. Điều này khiến Ấn Độ nổi lên như một trong những nhà sản xuất lớn nhất của các 

loại thiết bị trên. 

6. Ấn Độ là thị trường thiết bị y tế lớn thứ 4 ở Châu Á và nằm trong top 20 thị trường thiết bị y tế hàng đầu 

thế giới. Buổi giao lưu kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam có sự tham gia đông đảo của các 

nhà sản xuất và cung cấp thiết bị y tế của cả hai nước./. 


