
Đối tượng tham dự:
Hội thảo này đặc biệt dành cho các chuyên gia trong ngành:
✓ Quản lý Cấp cao (Chủ tịch, Tổng Giám Đốc, Giám đốc Điều hành, v.v…)
✓ Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách Sản xuất hoặc QA
✓ Trưởng Bộ phận R&D
✓ Trưởng bộ phận QC, hoặc nhân viên QC cấp cao
✓ Trưởng bộ phận Sản xuất
✓ Quản lý và nhân viên bộ phận Kỹ thuật

Tóm tắt chương trình:

#1: Bài giảng : Xu hướng của Ngành công nghiệp Dược ở Việt Nam
#2: Bài giảng : Cải tiến chất lượng Nhà xưởng và quy trình sản xuất hiện hữu;   

“Xem xét chất lượng sản phẩm” và “Cải tiến liên tục” 
#3: Bài giảng : Thuyết trình của Nhà tài trợ Kim Cương
#4: Bài giảng : Quan hệ giữa “Thuộc tính chất lượng trọng yếu”, “Thông số quy trình

trọng yếu” và “Yêu cầu của người sử dụng (UR)” 
#5: Workshop:      Phương pháp lập “Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Yêu cầu người sử dụng (URS)”
#6: Workshop:      Những điểm cần lưu ý trong UR/URS để nhà cung cấp

thiết bị lập Hồ sơ Đánh giá Thiết kế (DQ)
“Gala Party” – tiệc tối gặp gỡ và giao lưu (17:45-19:00)

#1: Workshop : Những điểm cần lưu ý khi lập Sơ đồ bố trí cấp sạch của nhà máy
#2: Workshop : Các lưu ý trong UR/URS dành cho nhà cung cấp Máy tạo hạt
#3: Workshop : Các lưu ý trong UR/URS dành cho nhà cung cấp FBD (Máy sấy

tầng sôi)
#4: Bài giảng : Thuyết trình của Nhà tài trợ Kim Cương
#5: Workshop : Giải thích về “Dự thảo của PIC/S về Quản lý dữ liệu và Toàn vẹn dữ liệu”
#6: Workshop : Tiếp cận cơ bản về Xem xét chất lượng Sản phẩm
Giải đáp thắc mắc & Bế mạc

Ngày 1 : 09:00-17:30  

Day-2 : 08:00-16:30

Phí tham dự:
✓ VNĐ 6.000.000 (bao gồm VAT)

(2 ngày bao gồm Tài liệu và Tiệc tối) 

Địa điểm:

Đăng ký tham dự:
http://cm-plus.co.jp/vn/

Liên hệ:
info@cm-plus.com

Hiệp hội Doanh nghiệp
Dược Việt Nam

Đơn vị tổ chức :
Công ty TNHH
CM Plus Việt Nam

Diễn giả và Điều phối viên Hội thảo:

Vai trò của GMP PIC/S

trong Đảm bảo chất lượng (QA)

Đơn vị ủng hộ :

Tháng 7

25
Thứ 3 

26
Thứ 4

Tại Việt Nam

-

Tiến sĩ Anthony Margetts
Kỹ sư Hoàng gia, ISPE, IChemE
Ban Tổng Biên tập của Pharma Eng.
Cố vấn chính của Factorytalk

Tiến sĩ Akio Nakao,
Phó chủ tịch,
CM Plus Corporation, Nhật Bản

Chuyên gia Shigehiro Tahara
Tổng Giám đốc CM Plus Việt Nam

Giám đốc Điều hành & Giám đốc Tác
nghiệp, Công ty CM Plus Singapore.

Tiến sĩ Osamu Takahashi
Thanh tra viên chứng nhận bởi APIC

Chuyên gia Tư vấn Cao cấp,
CM Plus Corporation, Nhật Bản

PGS., Ts. Lê Văn Truyền
Cố vấn Cấp cao,

Công ty CM Plus Việt Nam
Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế VN

Tác giả của Tài liệu Hướng dẫn đầu
tiên về CSV tại Anh quốc, tiền thân
của Thực hành tốt Sản xuất Tự
động hóa (GAMP) hiện nay.

Cựu Giám đốc Điều hành
và Sản xuất, Mitsubishi
Tanabe Pharma Corp. 

“GMP là một môn khoa
học”

Chủ tịch đầu tiên của VNPCA,
Chuyên gia Cao cấp của UNIDO từ 2010 

Chuyên gia ngắn hạn của WHO tại Việt Nam 
(2010-2013)

30 năm kinh nghiệm trong ngành
Dược và Kỹ thuật Công nghiệp.

“GMP nhìn từ góc độ
Thiết kế và Kỹ thuật”

Chuyên gia Tư vấn về QA và
Thanh tra Nhà xưởng

“Phương pháp luận toàn cầu
về thanh tra”

Khách sạn Caravelle Sài Gòn, Tp.HCM

19-23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, 
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 8 3823 4999



Vietnam pharmaceutical Companies Association

Chương trình Chủ đề và mục đích:

Thời gian:

Ngày-1 :    Ngày 25/7/2017 (Thứ 3)
(+ Tiệc tối: 17:45-19:00)

Ngày-2 :    Ngày 26/7/2017 (Thứ 4)

Số lượng tham dự:

 180 người
Việc đăng ký sẽ kết thúc ngay khi đủ số lượng

nêu trên

Phí tham dự:

VND 6,000,000 (đã có VAT) 
(Cho 2 ngày Hội thảo, bao gồm tài liệu và tiệc tối)

Địa điểm:

Đăng ký:

http://cm-plus.co.jp/vn/

Công ty TNHH CM Plus Việt Nam
Tầng 2-B15(C4-1), Hoàng Văn Thái, 
Khu A – Đô thị mới Nam TP,  
P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
TEL：+84-8-5413-7860   FAX：+84-8-5413-7864

(Chương trình có thể thay đổi không báo trước)

8:00 - 9:00 Tiếp đón & Đăng ký

9:00 - 9:10 Diễn văn khai mạc:
• Chủ tịch VNPCA
• Chủ tịch CM Plus Corporation

Đại diện (VNPCA)
Ngài T. Togashi

9:10 - 10:20
【Bài giảng 】

• Xu hướng của ngành công nghiệp Dựơc ở 
Việt Nam

• Hoạt động chuẩn bị cho GMP PIC/S của

ngành Dược ở Việt Nam

Đại diện (VNPCA)
Đại diện (DAV)
Đại diện (Sở Y tế)

10:20 - 12:15
【Bài giảng 】

• Cải tiến chất lượng Nhà xưởng và quy trình
sản xuất hiện hữu; “Xem xét chất lượng sản
phẩm” và “Cải tiến liên tục”

Dr. Takahashi

12:15 - 13:00 Ăn trưa

13:00 - 13:20
【Bài giảng 】

Nhà tài trợ Kim Cương thuyết trình

13:20 - 14:30
【Bài giảng 】

• Quan hệ giữa “Thuộc tính chất lượng trọng
yếu”, “Thông số quy trình trọng yếu” và
“Yêu cầu của người sử dụng (UR)” 

Dr. Nakao

14:30 - 15:00 Nghỉ giải lao  (Chuẩn bị cho Workshop)

15:00 - 16:00
【Workshop 】

• Phương pháp lập “Tiêu chuẩn kỹ thuật theo
Yêu cầu người sử dụng (URS)”

Dr. Nakao, 
Dr. Takahashi & Mr.Tahara

16:00 - 17:00
【Workshop 】

• Những điểm cần lưu ý trong UR/URS để nhà
cung cấp thiết bị lập Hồ sơ Đánh giá Thiết
kế (DQ)

Mr. Tahara

17:00 - 17:45 Giải đáp thắc mắc Diễn giả & Điều phối viên

17:45 - 19:00 Gala Party – tiệc tối gặp gỡ giao lưu

Thời gian Nội dung Diễn giả

7:30 - 8:00 Tiếp đón & Đăng ký

8:00 - 9:00
【Workshop 】

Những điểm cần lưu ý khi lập Sơ đồ bố trí cấp
sạch của nhà máy

Dr. Nakao, Dr. Takahashi 
& Mr. Tahara

9:00- 10:15
【Workshop 】

Các lưu ý trong UR/URS dành cho nhà cung cấp
Máy tạo hạt (hỗ trợ bởi POWREX)

Dr. Nakao, Dr. Takahashi 
& Mr. Tahara

10:15 - 10:30 Nghỉ giải lao

10:30- 12:00
【Workshop 】

Các lưu ý trong UR/URS dành cho nhà cung cấp
FBD (Máy sấy tầng sôi) (hỗ trợ bởi POWREX)

Dr. Nakao, Dr. Takahashi 
& Mr. Tahara

12:00 - 13:00 Ăn trưa

13:00 - 13:20
【Bài giảng 】

Nhà tài trợ Kim Cương thuyết trình

13:20 - 14:50
【Bài giảng 】

Giải thích về “Dự thảo PIC/S Hướng dẫn thực
hành tốt Quản lý dữ liệu và Toàn vẹn dữ liệu
trong môi trường kiếm soát theo GMP/GDP”

Dr. Anthony Margetts 

14:50 - 15:50
【Workshop 】

Tiếp cận cơ bản về Xem xét chất lượng Sản
phẩm

Dr. Nakao, 
Dr. Takahashi

15:50 - 16:40 Giải đáp thắc mắc Diễn giả & Điều phối viên

16:40 - 17:00 Diễn văn bế mạc Mr. Tahara

Thời gian Nội dung Diễn giả

➢ GMP PIC/S hiện nay đã trở thành xu thế toàn cầu
về chuẩn mực hóa, được Việt Nam và nhiều quốc
gia ASEAN khác áp dụng như kinh điển về chất
lượng.

➢ Tâm điểm của Thanh tra Dược phẩm theo PIC/S
nằm ở khâu Bảo đảm chất lượng (QA), nhằm bảo
đảm “trách nhiệm giải trình” trên “cơ sở hợp lý và
khoa học“ xuyên suốt mọi công đoạn.

➢ Vì vậy, QA chính là từ khóa then chốt để nắm được
bản chất của GMP PIC/S.

➢ Hội thảo lần này sẽ tập trung vào các hoạt động QA
và vai trò của GMP PIC/S, trích dẫn nhiều tình
huống thực tế để trang bị thêm cho người tham
dự những kiến thức cần thiết, giúp đáp ứng được
yêu cầu của GMP PIC/S trong công việc hằng ngày.

Khách sạn Caravelle Saigon, Tp.HCM
19-23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp.HCM, 
Việt Nam     Tel: +84 8 3823 4999

http://cm-plus.co.jp/vn/

