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Thông cáo báo chí  
Việt Nam  

 

FPT Long Châu và Sanofi Việt Nam hợp tác triê ̉n khai dự án 

phát triê ̉n bền vững tiên phong nhằm xử lý rác thải nhựa từ 

bút tiêm Insulin 
 

Theo đó, Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu và Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam 

đã cùng nhau ký kết biên bản hợp tác triển khai dự án “Thu gom và xử lý rác thải nhựa từ bút 

tiêm insulin” bảo vệ môi trường. 

 

 
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị, ông Emin Turan – Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam và Bà Nguyễn 

Bạch Điệp - Tổng giám đốc FPT Long Châu, ký kết thỏa thuận hợp tác 

 

Ngày 17.06.2022, Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu (FPT Long Châu) và Công ty 

TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi Việt Nam) đã ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác triển khai dự 

án “Thu gom và xử lý rác thải nhựa từ bút tiêm insulin”. Đây là dự án phát triển bền vững hướng 

đến mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa và tiên phong tạo ra giải pháp xử lý đúng cách bút tiêm 

insulin đã qua sử dụng tại Việt Nam.  

 

Hằng năm, tại Việt Nam có đến 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra. Trong đó, tại các thành phố 

lớn như TP.HCM và Hà Nội, lượng rác thải nhựa mỗi ngày lên đến 80 tấn. Vì chưa có thói quen 

phân loại rác tại nguồn, các loại rác thải y tế tại Việt Nam thường bị trộn lẫn và xử lý, chôn lấp 

chung với rác thải sinh hoạt.  

 

Đối với bệnh nhân đái tháo đường, Insulin là giải pháp điều trị cần thiết trong giai đoạn bệnh 

tiến triển và bút tiêm insulin được thiết kế để giúp người bệnh có thể tiêm insulin một cách đơn 
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giản và thuận tiện tại nhà. Tuy nhiên theo ước tính, có hơn 8,8 triệu bút insulin được sử dụng 

mỗi năm tại Việt Nam, tương đương khoảng 228 tấn nhựa bị thải bỏ.  

 

Nhằm góp phần giảm thiểu lượng rác thải nhựa từ bút tiêm insulin sau khi sử dụng, Sanofi Việt 

Nam kết hợp với FPT Long Châu khởi xướng dự án “Thu gom và xử lý rác thải nhựa từ bút tiêm 

insulin”. Trong giai đoạn chạy thử nghiệm, dự án sẽ được triển khai thí điểm tại chuỗi cửa hàng 

của FPT Long Châu ở TP.HCM từ tháng 07.2022 và kéo dài trong một năm. Mục tiêu của giai 

đoạn này là thu gom và xử lý đúng cách 90,000 bút tiêm insulin đã qua sử dụng, tương đương 

với việc giảm thiểu 2,3 tấn rác thải nhựa. 

 

Buổi lễ ký kết còn có sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao từ tập đoàn Sanofi như ông Marc-

Antoine Lucchini – Lãnh đạo tập đoàn Sanofi phụ trách ngành hàng Thuốc Tổng Quát, trong 

chuyến thăm và làm việc của ông tại Việt Nam để tìm hiểu về tiềm năng phát triển của các thị 

trường đang phát triển ở Châu Á. 

 

 
Buổi lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Marc-Antoine Lucchini – Lãnh đạo tập đoàn Sanofi phụ 

trách ngành hàng Thuốc Tổng Quát 

 

Bà Nguyễn Bạch Điệp 

Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail, kiêm Tổng giám đốc FPT Long Châu 

“Hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội và nỗ lực của FPT Long Châu, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về 

tầm quan trọng của việc thu gom và phân loại rác thải nhựa đúng cách, đặc biệt là các loại rác thải y tế, 

góp phần bảo vệ môi trường sống, từ đó sức khỏe con người cũng sẽ được nâng cao. Đồng hành cùng 

Sanofi Việt Nam triển khai dự án trong công cuộc bảo vệ môi trường thể hiện qua những thay đổi thực 

tế, chúng tôi kỳ vọng dự án có thể phát triển xa hơn với quy mô toàn quốc, giúp nhân rộng những giá trị 

tốt đẹp đến cộng đồng.” 

 

Ông Emin Turan 

Giám đốc điều hành Ngành hàng Thuốc Tổng quát – Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam 

“Góp phần bảo vệ hành tinh là một trong 4 mục tiêu hàng đầu của Sanofi trong chiến lược tác động xã 

hội của tập đoàn. Là đơn vị đề xuất ý tưởng, Sanofi Việt Nam vinh dự khi được FPT Long Châu đồng 
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hành trong một dự án đem lại ý nghĩa thiết thực đối với môi trường. Hy vọng ý tưởng này sẽ được cộng 

đồng bệnh nhân sử dụng bút tiêm insulin ủng hộ để dự án có thể phát triển rộng hơn ra các tỉnh thành 

phố khác, đồng thời tạo nên một thói quen thân thiện với môi trường.” 

 

 

 

Về Sanofi Việt Nam 

Sanofi Việt Nam thuộc Tập đoàn Sanofi của Pháp. Sanofi là tập đoàn toàn cầu mang đến nhiều giải pháp chăm sóc sức 

khỏe phát minh, được thúc đẩy bởi một mục đích: Chúng tôi theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện 

cuộc sống của con người. 
Đội ngũ nhân viên của Sanofi trên toàn thế giới luôn cố gắng chuyển đổi cách thức thực hành y khoa, biến điều không 

thể thành có thể cho bệnh nhân. 

Chúng tôi cung cấp các phương pháp điều trị có khả năng thay đổi cuộc sống và phương pháp bảo vệ sức khỏe bằng 

vắc-xin cho hàng triệu người, và đem đến cơ hội tiếp cận thuốc với giá cả phải chăng ở những quốc gia nghèo nhất trên 

thế giới.  

Tại Việt Nam, Sanofi đã có mặt hơn 70 năm, có 2 văn phòng và nhà máy hiện đại đạt chứng nhận TGA-GMP tại Khu 

Công nghệ cao Sài Gòn, cùng trung tâm phát triển sản phẩm - Một trong 5 trung tâm phát triển sản phẩm của tập đoàn 

tại khu vực Đông Nam Á. 

Niềm đam mê thực hiện những điều đúng đắn cho bệnh nhân của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.  

 
Sanofi is listed on EURONEXT: SAN and NASDAQ: SNY 
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