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THƯ NGỎ

Y tế là lĩnh vực cần được quan tâm đầu tư liên tục và 
dài hạn, là nền tảng tạo sự phát triển ổn định và bền vững 
cho xã hội. 

Trong lịch sử 20 năm hình thành và phát triển, Công 
ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) luôn kiên định với 
mục tiêu đó để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong 
lĩnh vực phân phối thiết bị y tế, phân phối vật tư tiêu 
hao, đầu tư liên kết, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ IT và phòng 
khám đa khoa.

Dịch COVID- 19 đã khiến các chính phủ quan tâm hơn 
đến việc nâng cấp hạ tầng y tế, người dân có ý thức hơn 
đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và cộng đồng. 
Trong bối cảnh các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực y tế gặp nhiều khó khăn, JVC đã 
chủ động thực hiện tái cấu trúc thay đổi chiến lược, kiện 
toàn HĐQT, Ban điều hành, từng bước chuyển mình từ 
công ty thương mại thành công ty cung ứng các giải pháp 
toàn diện về y tế để vượt qua những khó khăn, thách thức 
và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới.

JVC có nền tảng hệ thống cơ bản, có mối quan hệ với 
các nhà phân phối tốt để phát huy tối đa lợi thế sẵn có 
của mình và nghiên cứu mở rộng các mảng kinh doanh 
mới liên quan đến y tế. JVC sẽ tối ưu hoá lợi ích của đối 
tác, khách hàng, cổ đông và xã hội dựa trên các giá trị cốt 
lõi đã được xác lập và mong muốn các quý Đối tác, khách 
hàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong chặng đường sắp 
tới.

Với thông điệp “Chất lượng Nhật - Giá trị thật”, JVC sẽ 
nỗ lực không ngừng để góp một phần nhỏ bé phát triển 
hạ tầng y tế Việt Nam, với tiêu chuẩn tốt nhất trong mức 
chi phí hợp lý nhất. Qua đó, giúp người dân Việt Nam dễ 
dàng tiếp cận được các dịch vụ y tế chất lượng cao.

                                                          Chủ tịch Hội đồng quản trị
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Chất lượng Nhật
Giá trị thật

Nguy n Huy Tu n



TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Trở thành công ty đầu tư cung cấp giải pháp  
toàn diện về y tế hàng đầu Việt Nam

Góp phần vào sự phát triển của nền y tế nước nhà 
để mọi người dân Việt Nam đều có thể được tiếp 

cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt nhất 
với chi phí phù hợp nhất

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đồng hành cùng phát triển 
với nhà cung cấp 

ĐỒNG HÀNH
(COLLABORATION) 

Tin tưởng nhân viên và 
được nhân viên tin tưởng 

TIN TƯỞNG
(TRUST)

 Uy tín với khách hàng

UY TÍN
(CREDIBILITY) 

 Trách nhiệm với xã hội

TRÁCH NHIỆM
(RESPONSIBILITY)

Minh bạch với cổ đông

MINH BẠCH
(TRANSPARENCY)
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CÁC DẤU MỐC 
PHÁT TRIỂN
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JVC trở thành nhà phân phối 
độc quyền các dòng sản phẩm thiết 
bị chẩn đoán hình ảnh của Hitachi 
Healthcare tại thị trường Việt Nam.

Khởi đầu với 5 nhân sự, vốn điều 
lệ 6 tỷ đồng, Công ty TNHH Y tế Việt 
Nhật (tiền thân của CTCP Thiết bị Y tế 
Việt Nhật) đã đặt bước chân đầu tiên 
vào lĩnh vực y tế.

JVC trở thành nhà phân phối các 
sản phẩm DR, CR, máy in phim, phim 
khô y tế của hãng Konica Minolta tại 
thị trường Việt Nam.

Tiếp tục đà phát triển, năm 2015, 
JVC gặt hái nhiều thành công. Vốn  
điều lệ cũng tăng lên 1.125 tỷ đồng.

JVC trở thành nhà phân phối các 
sản phẩm kiểm soát nhiễm khuẩn 
của  Sakura tại Việt Nam.

JVC tiếp tục tăng vốn từ 322 tỷ lên 
354 tỷ đồng.

200227/09/2001

2014

2015 2016

2013 2012
Năm thứ 3 liên tiếp, công ty tiến 

hành tăng vốn và tăng đến 2 lần từ 
354 tỷ đồng lên 568 tỷ đồng. 

Cũng trong năm này, Công ty đã 
mua lại Công ty TNHH Kyoto Medical 
Science.

Thành lập chi nhánh Công ty Cổ 
phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tại thành 
phố Hồ Chí Minh và chuyển trụ sở 
chính thức về Tòa nhà ICON 4, 243A 
Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.

2017

JVC đánh dấu 10 năm bứt phá 
thành công bằng việc chính thức 
niêm yết trên Sở giao dịch chứng 
khoán TP. Hồ Chí Minh (mã giao dịch 
JVC) ngày 21/06/2011 với 24.200.000 
cổ phiếu.

Đồng thời, JVC cũng tiến hành 
tăng vốn từ 242 tỷ lên 322 tỷ đồng.

JVC trở thành nhà phân phối sản 
phẩm máy bơm thuốc cản quang/ 
cản từ tự động của hãng Nemoto tại 
Việt Nam. 

JVC thành lập văn phòng đại diện 
ở thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu 
bước tiến lớn trong việc mở rộng 
thị trường.

Ngày 27/09/2010, Công ty TNHH 
Thiết bị Y tế Việt Nhật được chuyển 
đổi thành Công ty Cổ phần Thiết bị 
Y tế Việt Nhật. 

Thành lập Phòng khám đa khoa 
Việt Nhật, định hướng đáp ứng nhu 
cầu khám bệnh tại chỗ của các khu 
công nghiệp cũng như các doanh 
nghiệp khác.

JVC cho ra mắt hệ thống xe khám 
lưu động đầu tiên ở Việt Nam.

Cũng trong năm nay, JVC trở thành 
nhà phân phối của hãng Fujifilm, 
chuyên cung cấp các sản phẩm film 
y tế, hệ thống đọc và xử lý hình ảnh 
X-Quang kỹ thuật số tại Việt Nam.

2011 2010 2009

2003 2004 2007

JVC trở thành nhà phân phối các 
sản phẩm nội soi tiêu hóa Pentax và 
độc quyền phân phối máy khử khuẩn 
không khí Novaerus, vật tư kiểm soát 
nhiễm khuẩn Saraya, Dentalife, chỉ 
khâu phẫu thuật của Advanced Med-
tech Solutions, hệ thống phẫu thuật 
nội soi Endomed.

2020



Nền tảng
VỮNG CHẮC



SƠ ĐỒ 
QUẢN LÝ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG
 CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG  QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI KINH DOANH KHỐI VẬN HÀNH

THIẾT BỊ Y TẾ

Nguyễn Lê Thắng

Trưởng ban Kiểm soát

Nguyễn Việt Cường

Tổng Giám đốc

Nguyễn Huy Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Việt Cường

Tổng Giám đốc

Trần Ngọc Khánh

Phó Tổng Giám đốc

Phí Ngọc Tuấn

P. GĐ Kinh doanh

VẬT TƯ TIÊU HAO

ĐẦU TƯ  LIÊN KẾT

Trần Thị Quỳnh Trang

P. GĐ Kinh doanh

Vũ Quốc Hoàn

GĐ Kinh doanh Liên kết

HỖ TRỢ KINH DOANH

Đặng Thị Hà Giang

GĐ Hỗ trợ Kinh doanh

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Dương Thị Thanh Huyền

Trưởng Phòng

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

KHỐI QUẢN TRỊ

Nguyễn Việt Cường

Giám đốc Chi nhánh

Hoàng Văn Kiên

Phó Tổng Giám đốc

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Nguyễn Văn Trung

GĐ Kỹ thuật

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Nguyễn Thi Phương

GĐ  Phòng khám

MUA HÀNG

Phạm Quốc Khánh

Phó Phòng

PHÁP CHẾ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Thảo Hương

Nhân viên

Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên

KẾ TOÁN

Trần Đức Thanh

Kế toán Trưởng

NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Cao Thị Nguyệt Hạnh

Trưởng Phòng

Quách Thu Trang

Trưởng Phòng
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Ông NGUYỄN HUY TUẤN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BAN LÃNH ĐẠO

,

Trình độ: Tiến sĩ

Chuyên môn: Kỹ thuật

Kinh nghiệm: Hơn 13 năm kinh nghiệm quản lý 

Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Tổng giám đốc

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh 

vực Bảo hiểm, Dầu khí, Tài chính và Đầu tư

ĐỐI TÁC CHÍNH

Chặng đường đồng hành gần 20 năm qua thể hiện mối 
quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa JVC và các nhà cung cấp lớn 
như Hitachi, Fujifilm, Konica Minolta, Pentax, Endomed, 
Sakura Seiki, Nemoto, DRGEM, MELAG, Novaerus, Saraya, 
Dentalife, AMS… Không chỉ tin tưởng lựa chọn chúng tôi là 
đơn vị đại diện phân phối độc quyền các sản phẩm chính 
hãng, các đối tác cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường 
và năng lực của JVC trong việc quảng bá thương hiệu, chinh 
phục khách hàng, tăng trưởng thị phần tại Việt Nam. 

Bằng những chiến lược, hành động cụ thể, các đối tác đã 
và đang hỗ trợ tối đa các nguồn lực, cùng JVC thúc đẩy hoạt 
động kinh doanh một cách bài bản và bền vững trong tương 
lai. Hãy dõi theo từng bước phát triển của chúng tôi.

Các đối tác lớn đánh giá cao 
tiềm năng thị trường và 

năng lực của JVC.

Đại diện Fujifilm đến thăm
và trao đổi định kỳ tại JVC ngày 25/12/2020
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LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG

PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ
VẬT TƯ TIÊU HAO 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

DỊCH VỤ IT

ĐẦU TƯ LIÊN KẾT

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

PHÂN PHỐI
THIẾT BỊ Y TẾ - VẬT TƯ TIÊU HAO

HỆ THỐNG CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI)

Ảnh minh họa: 
Hệ thống cộng hưởng từ APERTO Lucent 0.4 Tesla

APERTO Lucent 0.4 Tesla (Hitachi - Nhật Bản) 

AIRIS Vento 0.3 Tesla (Hitachi - Nhật Bản) 

Hệ thống cộng hưởng từ nam châm vĩnh cửu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TRUNG TÂM XỬ LÝ  
NHIỄM KHUẨN

1716

Ảnh minh họa: 
Hệ thống cộng hưởng từ ECHELON Smart  1.5 Tesla

TRILLIUM Oval 3.0 Tesla (Hitachi - Nhật Bản) 

ECHELON Smart 1.5 Tesla (Hitachi - Nhật Bản)

ECHELON Oval 1.5 Tesla (Hitachi - Nhật Bản)

OASIS 1.2 Tesla (Hitachi - Nhật Bản)

Hệ thống cộng hưởng từ siêu dẫn
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HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP (CT)

Scenaria View (Hitachi - Nhật Bản) 

Scenaria 64/128 (Hitachi - Nhật Bản)

Supria 64/128 (Hitachi - Nhật Bản)

Supria 16/32 (Hitachi - Nhật Bản)

Ảnh minh họa: 
Hệ thống chụp cắt lớp Scenaria View 128

Ảnh minh họa:
Hệ thống chụp cắt lớp Supria 64/128
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Ảnh minh họa: 
Hệ thống cộng hưởng từ OASIS 1.2 Tesla

Ảnh minh họa:
Hệ thống cộng hưởng từ ECHELON Oval 1.5 Tesla

Ảnh minh họa:
Hệ thống cộng hưởng từ TRILLIUM Oval 3.0 Tesla

New
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HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG

Ảnh minh họa: Hệ thống chụp X-Quang thường quy cao tần 500mA Radnext32

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-Quang CR

FCR Capsula XLII (Fujifilm - Nhật Bản)

FCR Prima Tm (Fujifilm - Nhật Bản)

FCR Prima T2 (Fujifilm - Nhật Bản)

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-Quang DR

Aero DR P-41 (Konica - Nhật Bản)

Aero DR P-52 (Konica - Nhật Bản)

Aero DR P-61 (SKR 3000) (Konica - Nhật Bản)

FDR D-EVO II G35 (Fujifilm - Nhật Bản)

Acqui DR (DRGEM - Hàn Quốc)

Exavista (Hitachi - Nhật Bản)

800mA Radnext50 (Hitachi - Nhật Bản)

500mA Radnext32 (Hitachi - Nhật Bản)

Hệ thống chụp X-Quang 

400mA GXR-32S (DRGEM - Hàn Quốc)

500mA GXR-40S (DRGEM - Hàn Quốc)

640mA GXR-52S (DRGEM - Hàn Quốc)

800mA GXR-68S (DRGEM - Hàn Quốc)

1000mA GXR-82S (DRGEM - Hàn Quốc)

Ảnh minh họa:
Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-Quang CR 

FCR Prima T2

Ảnh minh họa: 
Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-Quang DR 

AeroDR 21417HD
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MÁY IN PHIM

Ảnh minh họa:
Máy in phim khô laser Drypro model 873

Ảnh minh họa:
Máy in phim khô laser Drypix Smart

Máy in phim khô laser Drypix Edge (Fujifilm - Nhật Bản)

Máy in phim khô laser Drypix Smart (Fujifilm - Nhật Bản)

Máy in phim khô nhiệt Drypix Lite (Fujifilm - Nhật Bản)

Máy in phim khô laser Drypro model 873 (Konica - Nhật Bản)

Máy in phim khô laser  Drypro model 832 (Konica - Nhật Bản)
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Ảnh minh họa: 
Phim khô y tế Konica SD - Q

Ảnh minh họa: 
Phim khô y tế Fujifilm DI - HL

19 đại lý phân phối

1126 máy in phim

31 tỉnh thành

PHIM KHÔ Y TẾ
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BƠM TIÊM CẢN TỪ, CẢN QUANG

Ảnh minh họa: Bơm tiêm Dual Shot Alpha 7

MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG

Máy đo loãng xương cẳng tay bằng tia X DCS-600EXV 

(Hitachi - Nhật Bản)

Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm AOS-100SA 

(Hitachi - Nhật Bản)

Máy đo loãng xương toàn thân bằng tia X DCS-900FX 

(Hitachi - Nhật Bản)

Ảnh minh họa: Máy đo loãng xương DCS-900FX

Bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng Dual Shot Alpha 7 dùng cho CT (Nemoto - Nhật Bản)

Bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng Smart Shot Alpha dùng cho CT (Nemoto - Nhật Bản)

Bơm tiêm thuốc cản từ 2 nòng Sonic Shot 7 dùng cho MRI (Nemoto - Nhật Bản)

Bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng dùng cho máy chụp mạch (Nemoto - Nhật Bản)

Cảm biến tự động phát hiện vỡ ven khi tiêm thuốc Dual shot GX series (Nemoto - Nhật Bản)

Ảnh minh họa: Cảm biến phát hiện vỡ ven khi tiêm thuốc
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Là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phim 
khô y tế của Fujifilm và Konica tại Việt Nam, Công ty 
hiện đang cung cấp sản phẩm phim khô cho hầu hết 
các bệnh viện trên cả nước. Ngoài những sản phẩm 
đến từ hai thương hiệu hàng đầu thế giới, Công ty còn 
hỗ trợ khách hàng trang bị thiết bị đọc và in phim khô 
y tế hiện đại, qua đó mang đến cho khách hàng chất 
lượng hàng hóa và dịch vụ tốt nhất. Chính vì lẽ đó, 
Công ty luôn là đối tác tin cậy trong lĩnh vực vật tư 
tiêu hao của các bệnh viện trên cả nước trong hơn 10 
năm qua.



MÁY SIÊU ÂM DẪN ĐƯỜNG

Ảnh minh họa: Máy siêu âm Sonimage HS1

Sonimage HS1 (Konica - Nhật Bản)

Máy siêu âm dẫn đường

Linear: L18-4, L14-4, L11-3, HL18-4 (Konica - Nhật Bản)

Convex: C5-2, MC10-3, EC 9-3 (Konica - Nhật Bản)

Sector: S4-2 (Konica - Nhật Bản)

Đầu dò trực tràng, âm đạo: EC9-3 (Konica - Nhật Bản)

Các loại đầu dò
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Sonimage MX1 (Konica - Nhật Bản)

Ảnh minh họa: Máy siêu âm Sonimage MX1 KH
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EPK-i7010 Plus (Pentax – Nhật Bản)

EPK-i5500c (Pentax – Nhật Bản)

EPK-i5000 (Pentax – Nhật Bản)

EPK-3000 (Pentax – Nhật Bản)

Bộ xử lý hình ảnh

HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA

Dây nội soi đại tràng (Pentax – Nhật Bản)

Dây nội soi dạ dày (Pentax – Nhật Bản)

Dây nội soi ruột non (Pentax – Nhật Bản)

Dây nội soi tá tràng nghiêng (Pentax – Nhật Bản)

Dây nội soi siêu âm J10 (Pentax – Nhật Bản)

Dây nội soi
Ảnh minh họa:

Hệ thống nội soi tiêu hóa EPK-i5500c

Ảnh minh họa: Dây soi Series i10c

Ảnh minh họa: Hệ thống nội soi tiêu hóa EPK-i7010
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THIẾT BỊ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Bồn rửa thủ công SS Series (Sakura Seiki - Nhật Bản)

Máy rửa siêu âm US-201SAN (Sakura Seiki - Nhật Bản)

Máy rửa khử khuẩn kết hợp rửa siêu âm và sấy khô WUSII-3100DX/WUSII-3100DXW 

(Sakura Seiki - Nhật Bản)

Máy rửa khử khuẩn SAKURA DEKO 260K/ 260XK (Franke Medical Oy - Phần Lan)

Máy rửa

Tủ sấy ống y tế TUK 52 (Sakura Seiki - Nhật Bản)

Máy sấy hệ thống SNK-802E/1152E (Sakura Seiki - Nhật Bản)

Máy sấy

Máy hấp ướt tiệt trùng VS-Series (1 cửa và 2 cửa) (Sakura Seiki - Nhật Bản)

Máy hấp ướt tiệt trùng FDV-Series (1 cửa và 2 cửa) (Sakura Seiki - Nhật Bản)

Máy hấp ướt tiệt trùng LUMO-Series (1 cửa và 2 cửa) (SMS - Ba Lan)

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma FINO-Series (Renosem - Hàn Quốc)

Máy tiệt trùng

Máy hàn miệng túi EM-Series (Entrhal Medical - Đức)

Khác
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JVC tự tin vào năng lực cung cấp giải pháp đồng 
bộ cho khách hàng từ tư vấn thiết kế mặt bằng, lựa 
chọn máy móc thiết bị phù hợp với nhu cầu và điều 
kiện từng bệnh viện, quy trình vận hành và bảo 
hành, bảo trì theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Không chỉ 
cung cấp các sản phẩm máy Kiểm soát nhiễm khuẩn 
mà JVC còn cung cấp đồng bộ một giải pháp tổng 

MÁY RỬA

MÁY SẤY KHÔ

MÁY TIỆT TRÙNG

DỤNG CỤ Y TẾ 
ĐÃ SỬ DỤNG

Giải phải tổng thể cho đơn vị tiệt khuẩn trung tâm CSSD mà JVC cung cấp, 
tập trung vào cả 3 nhóm máy là rửa, sấy khô và tiệt trùng

thể cho đơn vị tiệt khuẩn trung tâm CSSD, tập trung 
vào cả 3 nhóm máy là rửa, sấy khô và tiệt trùng. 
Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn 
cao của JVC cùng kĩ sư chính hãng từ Sakura Seiki, 
khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng 
sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

DỤNG CỤ Y TẾ 
SẠCH
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Một mặt bằng phân khu đơn vị tiệt khuẩn trung tâm 
mà JVC và Sakura Seiki đã thiết kế cho khách hàng 



NOVAERUS - PROTECT 200 (NV200) (Novaerus - Ireland) 

NOVAERUS - PROTECT 800 (NV800) (Novaerus - Ireland)

NOVAERUS - DEFEND 1050 (NV1050) (Novaerus - Ireland)

Máy khử khuẩn không khí bằng công nghệ Plasma

Ảnh minh họa:
NOVAERUS - PROTECT 200 (NV200)

MÁY KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ

Ảnh minh họa:
NOVAERUS - PROTECT 800 (NV800)

Ảnh minh họa:
NOVAERUS - DEFEND 1050 (NV1050)
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MÁY HẤP TIỆT TRÙNG

Vacuklav® 40 B+ ; 41 B+ ; 43 B+ ; 44 B (MELAG - Đức) 

Vacuklav® 23 B+ ; 24 B+ ; 30 B+ ; 31 B+ (MELAG - Đức) 

Clinicave 45 M (MELAG - Đức)

Clinicave 45 MD (MELAG - Đức)

Ảnh minh họa: 
Vacuklav® 40 B+ ; 41 B+ ; 43 B+ ; 44 B

Mela Print 60 – Máy in Barcode và máy đọc Barcode (MELAG - Đức) 

App Melaconnect theo dõi chu trình xử lý hấp dụng cụ (MELAG - Đức)

Ảnh minh họa: 
Mela Print 60 

Ảnh minh họa: Clinicave 45 M 

Ảnh minh họa: Thiết bị quét mã vạch cầm tay

Ảnh minh họa: 
App Melaconnect theo dõi chu trình xử lý hấp dụng cụ
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Xà phòng rửa tay tạo bọt Green Apple (Saraya - Nhật Bản) 

Cồn sát khuẩn tay nhanh Alsoft VB (Saraya - Nhật Bản)

Dung dịch sát khuẩn tay thường quy và ngoại khoa

Dụng cụ bơm dung dịch xà phòng rửa tay cơ học MD-450

(Saraya - Nhật Bản) 

Dụng cụ bơm dung dịch cồn sát khuẩn tự động GUD-1000BT 

(Saraya - Nhật Bản)

Dụng cụ bơm dung dịch

Giấy lau khử khuẩn bề mặt Neutral Detergent (Dentalife - Úc) 

Dung dịch khử khuẩn bề mặt Neutral Detergent (Dentalife - Úc)

Khử khuẩn bề mặt

Dung dịch tắm khô (Saraya - Nhật Bản) 

Dầu gội khô (Saraya - Nhật Bản)

Bàn chải vệ sinh răng miệng (Saraya - Nhật Bản)

Nước xúc miệng/ Nước xúc họng (Saraya - Nhật Bản)

Chăm sóc bệnh nhân

Ảnh minh họa: Cồn sát khuẩn
tay nhanh Alsoft VB

VẬT TƯ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
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Ảnh minh họa:
Dụng cụ bơm dung dịch

cồn sát khuẩn tự động GUD-1000BT

Ảnh minh họa:
Dung dịch khử khuẩn bề mặt

Neutral Detergent 
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HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Dụng cụ phẫu thuật ổ bụng (Endomed - Đức)

Dụng cụ phẫu thuật tiết niệu (Endomed - Đức)

Dụng cụ

Endocam 4K + 802105 + ECUS 400S + Bộ dụng cụ phẫu thuật (Endomed - Đức)

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Ảnh minh họa:
Dụng cụ phẫu thuật ổ bụng

Ảnh minh họa:
Dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Ảnh minh họa:
Endocam 4K + 802105 + ECUS 400S + 

Bộ dụng cụ phẫu thuật
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CHỈ PHẪU THUẬT

ADVACRYL  I    Polyglactin-910   I   Chỉ tự tiêu tổng hợp sợi bện (AMS – Ấn Độ)

ADVACRYL RAPID   I   Polyglactin-910 tự tiêu nhanh   I   Chỉ tự tiêu tổng hợp sợi bện (AMS – Ấn Độ)

ADVAMRYL   I   Poliglecaprone 25   I   Chỉ tự tiêu tổng hợp đơn sợi (AMS – Ấn Độ)

ADVAPD   I   Polydioxanone   I   Chỉ tự tiêu chậm tổng hợp đơn sợi (AMS – Ấn Độ)

ADVALENE   I   Polypropylene   I   Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi (AMS – Ấn Độ)

ADVABOND   I   Polyester  I   Chỉ không tiêu tổng hợp sợi bện (AMS – Ấn Độ)

ADVALON   I   Polyamide/ Nylon   I   Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi (AMS – Ấn Độ)

Chỉ tổng hợp

ADVASYL   I   Proteinaceous silk fibers called Fibroin   I   Chỉ không tiêu tự nhiên sợi bện (AMS – Ấn Độ) 

ADVACAT   I   Collagen from submucosal layer   I   Chỉ tự tiêu tự nhiên (AMS – Ấn Độ)

Chỉ tự nhiên

Ảnh minh họa:
Chỉ phẫu thuật ADVACRYL 

Polyglactin-910

Ảnh minh họa:
Chỉ phẫu thuật ADVAMRYL

Poliglecaprone 25

Ảnh minh họa:
Chỉ phẫu thuật ADVALENE 

Polypropylene

Ảnh minh họa:
Chỉ phẫu thuật ADVASYL 

Proteinaceous silk fibers called Fibroin

JVC là một trong những đơn vị đầu tiên hưởng ứng 
chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế bằng việc triển 
khai mô hình kinh doanh liên kết hợp tác với các bệnh 
viện và cơ sở y tế. Theo đó, chúng tôi sẽ đầu tư toàn bộ 
hoặc góp vốn đầu tư vào các dự án phát triển y tế, chủ 
yếu là đầu tư các hệ thống máy móc hiện đại, kỹ thuật 
cao, cũng là thế mạnh của JVC. Có thể kể đến một số máy 
móc là thế mạnh của chúng tôi như: Máy cộng hưởng từ, 
máy chụp cắt lớp, máy chụp X-quang…

Mô hình hợp tác này không chỉ giảm áp lực chi phí 
đầu tư ban đầu lớn, giúp bệnh viện tiếp cận được máy 

móc công nghệ mới, mà còn góp phần nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh, đem đến lợi ích tích cực cho 
bệnh nhân, các đơn vị khám chữa bệnh cũng như toàn xã 
hội. Phát triển công ty song song với việc đem lại giá trị 
lớn lao cho xã hội chính là mục tiêu mà JVC đã đang và sẽ 
tiếp tục hướng tới.

Từ năm 2018, JVC đưa vào hoạt động Hệ thống chụp 
cắt lớp vi tính lưu động nhằm hỗ trợ các bệnh viện có đặt 
máy liên kết của công ty, kịp thời thay thế hệ thống máy 
gặp sự cố, tránh làm gián đoạn hoạt động khám chữa 
bệnh, giảm thiểu chi phí phát sinh. 

ĐẦU TƯ
LIÊN KẾT

Phát triển công ty song song với việc đem lại
giá trị lớn lao cho xã hội chính là mục tiêu
mà JVC đã, đang và sẽ tiếp tục hướng tới.

32 76 117tỉnh
thành

đối
tác

dự
án
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Dịch vụ kỹ thuật là một trong những thế mạnh nổi 
bật của JVC. Không chỉ là đơn vị phân phối thiết bị uy tín 
của các hãng nổi tiếng, chúng tôi còn sở hữu đội ngũ kỹ 
sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, được đào tạo bài 
bản chính hãng. Bởi ngay từ những ngày đầu thành lập, 
chúng tôi đã xác định yếu tố con người chính là lợi thế 
cạnh tranh lớn nhất của mình. 

Theo đó, hàng năm, đội ngũ kỹ sư của JVC đều chủ 
động được cử đi đào tạo tại hãng, được cấp chứng chỉ 
tương đương kỹ sư trực thuộc của họ cũng như tham gia 
các khóa đào tạo chuyên môn sâu tại nước ngoài nhằm 

DỊCH VỤ
KỸ THUẬT

không ngừng tích lũy hiểu biết, kinh nghiệm để nâng cao 
chất lượng dịch vụ. 

Nhờ vậy, chúng tôi luôn chủ động trong việc hỗ trợ 
khách hàng khi có yêu cầu thay vì phải chờ đợi kỹ sư từ 
hãng như nhiều đơn vị khác. Chính điều này đã đẩy nhanh 
tốc độ xử lý tình huống, giảm thiểu chi phí phát sinh do 
can thiệp chậm trễ cũng như đem lại sự yên tâm, tin tưởng 
cho những khách hàng đã và đang lựa chọn JVC trong suốt 
những năm qua.

Hiện chúng tôi đang triển khai các dịch vụ đi kèm như: tư 
vấn, hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa máy móc, bảo hành bảo trì…

30 kỹ sư 

Đào tạo chính hãng

Trên 10 năm kinh nghiệm

Hỗ trợ 24/7

DỊCH VỤ IT

JVC bắt kịp xu hướng số hóa trong dịch vụ y tế 
bằng việc đầu tư phát triển mảng Dịch vụ IT cho bệnh 
viện, cụ thể là triển khai giải pháp PACS (Picture 
archiving and communication systems – Hệ thống lưu 
trữ và truyền hình ảnh). Trong lĩnh vực chẩn đoán hình 
ảnh, PACS được phát triển nhằm cung cấp khả năng 
lưu trữ kinh tế, truy xuất nhanh chóng, hướng đến việc 
cung cấp các dịch vụ y tế từ xa. Theo đó, PACS sử dụng 
ảnh kĩ thuật số DICOM thay cho phim truyền thống, 
giúp giảm chi phí sử dụng phim và giải quyết vấn đề 
lưu trữ; đồng thời cũng giúp giảm số nhân bản phim 
khi mà dữ liệu bệnh nhân luôn được lưu trữ sẵn sàng 
trên hệ thống máy tính. Ngoài ra, PACS còn hỗ trợ các 
bác sĩ tương tác, xử lý, phân tích ảnh dễ dàng.

Với những lợi ích không thể phủ nhận đó, mảng 
Dịch vụ IT được JVC đầu tư phát triển với kỳ vọng sẽ 
góp phần thúc đẩy việc xây dựng mô hình bệnh viện 
thông minh, tự động cao tại Việt Nam. Chúng tôi 
hướng tới mục tiêu tư vấn và triển khai trọn gói hệ 
thống tích hợp IT cho bệnh viện.

Tiết kiệm không gian và 
chi phí lưu trữ

Hỗ trợ chẩn đoán từ xaTăng hiệu quả điều trị

Dễ dàng kết hợp với các 
phần mềm khác 

(HIS, RIS, EMR…)

Tiết kiệm thời gian 
luân chuyển hồ sơ
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PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA

JVC  tự hào là phòng khám sở hữu số lượng xe khám 
lưu động lớn nhất Việt Nam! Với 20 xe khám được thiết 
kế chuyên dụng, trang bị máy móc hiện đại được nhập 
khẩu từ các thương hiệu uy tín hàng đầu Nhật Bản, chúng 
tôi có thể đáp ứng nhu cầu thăm khám ở nhiều địa điểm 
trong cùng một khoảng thời gian, phục vụ lên tới 2.000 
lượt/ ngày. 

Không chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe 
lưu động cho các công ty trong và ngoài nước trên 63 tỉnh 
thành, chúng tôi còn là đối tác uy tín của nhiều dự án y tế 
cấp nhà nước. Trong đó, nổi bật là việc liên tục đồng hành 
cùng bệnh viện Phổi TW - Chương trình phòng chống lao 
quốc gia từ năm 2012 đến nay. Và từ năm 2018, chúng tôi 
tiếp tục kết hợp cùng với bệnh viện K và quỹ Ngày mai 
tươi sáng triển khai xe khám MAMMO để tầm soát và sàng 
lọc ung thư vú trên cả nước.

2000 lượt khám/ 
ngày

20 xe khám
lưu động

168 khách hàng
doanh nghiệp

   63 tỉnh
thành Qua gần 20 năm hoạt động, JVC đã góp phần mang công nghệ tiên tiến 

hàng đầu Nhật Bản đến với nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Không chỉ trang bị 
cho các bệnh viện tuyến Trung Ương hay tuyến tỉnh, chúng tôi còn đặt mục 
tiêu sẽ đưa trang thiết bị y tế hiện đại về đến các trung tâm y tế, phòng khám, 
bệnh viện tuyến huyện, để người dân ở đây có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ 
khám chữa bệnh chất lượng cao, từng bước thực hiện mục tiêu chăm sóc sức 
khỏe toàn dân mà Chính phủ đã đề ra.

KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU

63 
TỈNH THÀNH

637 
KHÁCH HÀNG

Một số khách hàng tiêu biểu

3736



Dẫn lối
THÀNH CÔNG
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Trở thành công ty đầu tư cung cấp
giải pháp toàn diện về y tế hàng đầu Việt Nam

CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN

• Tập trung thúc đẩy mảng thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thiết bị kiểm 
soát nhiễm khuẩn.

• Tìm kiếm những sản phẩm mới, chú trọng đến công nghệ và giải pháp, 
ngoài ra còn bổ sung thêm những nhà cung cấp uy tín đến từ châu Âu và 
châu Á

KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ

• Duy trì các site liên kết hiện tại hoạt động hiệu quả
• Siết chặt yêu cầu với những dự án liên kết mới, chỉ triển khai khi thực 

sự đánh giá được hiệu quả toàn diện 
• Đưa vào triển khai hệ thống chụp cắt lớp vi tính lưu động nhằm tăng 

cường dịch vụ hỗ trợ khách hàng

• Triển khai đa dạng các giải pháp phù hợp với từng quy mô và nhu cầu 
của khách hàng

• Cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai trọn gói hệ thống tích hợp IT cho 
bệnh viện

ĐẦU TƯ  LIÊN KẾT

DỊCH VỤ IT

• Chiến lược là BVĐK tư nhân hàng đầu về ung bướu, sản nhi tại Việt 
Nam.

• Trang bị các cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất.
• Hợp tác khám chữa bệnh với các giáo sư đầu ngành ở Nhật Bản và Việt 

Nam về ung bướu, sản nhi.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

• Đẩy mạnh PACS khi thị trường phim truyền thống có xu hướng sụt 
giảm, các bệnh viện chuyển sang ứng dụng công nghệ nhiều hơn

• Tìm kiếm những sản phẩm mới
• Không ngừng cải thiện hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm, kênh 

phân phối, địa bàn hiện có.

• Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao.
• Dịch vụ xét nghiệm Gen Di truyền.
• Triển khai các mô hình khám mới với sự phối hợp cùng các bệnh viện 

chuyên khoa và đa khoa hàng đầu.

• Tăng cường chất lượng dịch vụ sau bán hàng thông qua các hợp 
đồng bảo hành, bảo trì thiết bị y tế

• Cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa chuyên nghiệp, bài bản, nhanh 
chóng nhất

KINH DOANH VẬT TƯ TIÊU HAO

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

• Trung tâm có công suất lớn và đảm bảo nghiêm ngặt việc kiểm soát 
nhiễm khuẩn việc giặt là sấy đồ vải cho các BV tuyến TW, tỉnh, tư 
nhân.

• Thời gian xử lý nhanh chóng, máy móc hiện đại, đội ngũ nhân sự 
chất lượng cao.

TRUNG TÂM XỬ LÝ NHIỄM KHUẨN



TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI

Những năm qua, JVC không ngừng đóng góp vào sự tiến bộ của nền y tế nước nhà. Bên cạnh việc trở thành cầu 
nối đưa những công nghệ và thiết bị y tế tiên tiến hàng đầu Nhật Bản đến với các bệnh viện và cơ sở y tế trong nước, 
chúng tôi còn không ngừng cổ vũ cho các hoạt động chuyên môn: trực tiếp tổ chức hoặc tài trợ các hội nghị chuyên 
đề, hội thảo khoa học, chương trình tập huấn, các hội nhóm chuyên môn và quỹ như Hội nghị Điện Quang, Quỹ ủng 
hộ bệnh nhân chiến thắng bệnh lao, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng…

Ngoài ra, chúng tôi còn trực tiếp tổ chức hoặc tham gia các chương trình khám bệnh miễn phí cho đồng bào vùng 
sâu vùng xa, hiến máu nhân đạo, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt…

Trong thời gian tới, JVC sẽ tiếp tục dành ngân sách cho việc ủng hộ các hoạt động chuyên môn cũng như hoạt 
động xã hội, góp phần vào sự phát triển của nền y tế như một trong các giá trị cốt lõi mà chúng tôi vẫn luôn theo đuổi.

Mong muốn góp phần vào sự phát triển 
của nền y tế nước nhà là một trong những 

giá trị cốt lõi mà JVC theo đuổi.

HỘI NHÓM
CHUYÊN MÔN

JVC cũng là thành viên tích cực của các hội nhóm chuyên môn trong lĩnh vực y tế như:
Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam
Hội Điện quang can thiệp toàn quốc
Hội Chẩn đoán hình ảnh khu vực TP.HCM mở rộng
Chi hội Siêu âm Việt Nam
Chi hội Kỹ thuật viên
Hội Thiết bị y tế Việt Nam
CLB Giám đốc bệnh viện
Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam
Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn 
Hội Gây mê hồi sức Việt Nam
Hội điều dưỡng cục quản lý khám bệnh Việt Nam
...
Thông qua việc tham gia vào hoạt động của các hội nhóm chuyên môn, JVC muốn thể hiện sự cam kết đồng hành 

cùng các tổ chức uy tín trong lĩnh vực y tế, thường xuyên cập nhật tin tức, lắng nghe phản hồi, thấu hiểu thực trạng và 
nhu cầu với công nghệ trong y tế, từ đó hoạch định hướng đi của mình một cách phù hợp và bám sát thực tế.
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Công ty Cổ phần 
Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)

Trụ sở Hà Nội: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 
243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: +84 24 3683 0516
Fax: +84 24 3683 0578
Chi nhánh HCM: Tầng 5 Central Garden,
 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84 28 3920 7283
Fax: +84 28 3920 5873
PKĐK Việt Nhật: Tầng 7, tòa nhà Đồng Lợi, 
Số 2+4 ngõ 1160 Đường Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Số điện thoại: +84 24 3683 0617      
Fax: +84 24 3683 0578
Email: info@ytevietnhat.com.vn
Website: www.ytevietnhat.com.vn


