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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY: 

1. Giới thiệu chung về công ty:  

Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT 

Tên giao dịch: JV., JSC 

Trụ sở chính: Biệt thự số 18, BT5, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: (04) 36830516   

Fax: (04) 36830578 

Email: jandv@hn.vnn.vn 

Website: www.ytevietnhat.com.vn 

Logo: 

 

Vốn điều lệ: 242.000.000.000 đồng 

Giấy 

CNĐKKD: 

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 01011788800 do Sở 

kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 09 năm 2010 

Ngành nghề 

kinh doanh: 

 

- Đại lý, buôn bán thiết bị và dụng cụ y tế; 

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế; 

- Sản xuất, lắp ráp thiết bị y tế; 

- Cho thuê, khai thác thiết bị y tế; 

- Buôn bán hàng điện, điện tử và thiết bị điện tử, thiết bị bưu 

chính viễn thông, máy tính và thiết bị có liên quan, công 

nghệ tin học, phần mềm ứng dụng tin học liên quan đến 

thiết bị y tế 

- Sản xuất, lắp ráp, gia công trong nước và xuất khẩu: Linh 

kiện, thiết bị y tế. Linh kiện, thiết bị điện tử; 

- Kinh doanh phòng khám đa khoa 

 



22..  QQuuáá  ttrrììnnhh  hhììnnhh  tthhàànnhh  vvàà  pphháátt  ttrriiểểnn  

Năm 2001 

Công ty Cổ phần Thiết Bị Y tế Việt Nhật tiền thân là công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Nhật, được 

thành lập vào ngày 27/09/2001 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, cho thuê Thiết bị y 

tế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì Thiết bị y tế.  Trong những ngày đầu thành lập,vốn điều lệ của Công 

ty là 6 tỷ đồng, nhân sự công ty chỉ có 05 người bao gồm lãnh đạo công ty, kế toán, kinh doanh, 

và kỹ thuật 

Năm 2002 

Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Việt Nhật chính thức trở thành đại lý độc quyền về thiết bị y tế của 

Công ty Hitachi Medical System tại Việt Nam, chuyển cung cấp các dòng sản phẩm chính máy 

cộng hưởng từ (MRI), máy chụp cắt lớp vi tính (CT-scanner system), máy X-quang (X-ray 

system), máy siêu âm (Ultrasound-scanner system). 

Cũng trong năm này, Công ty bắt đầu thiết lập quan hệ với một số bệnh viên lớn qua các hợp 

đồng liên kết khai thác máy như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa các tỉnh Thái Bình, Đằ 

Nẵng, Kiên Giang…. Đi cùng với sự phát triển của công ty, số lượng nhân viên của Công ty tăng 

lên 27 người. 

Năm 2003 

Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Việt Nhật trở thành nhà phân phối thiết bị cho một số hãng nổi tiếng 

trên thế giới  như Nemoto (máy bơm thuốc cản quang/cản từ tự động), ELK (máy in, máy đo 

huyết áp tự động…), KINKY Roentgen (máy X- quang răng…) 

Năm 2004-2005 

Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Việt Nhật được tập đoàn Toray Medical lựa chọn là nhà phân phối 

thiết bị máy thận nhân tạo tại Việt Nam 

Số nhân viên của công ty vào thời điểm này đã là 73 người theo nhu cầu sản xuất kinh doanh mới 

Năm 2006 

Căn cứ vào nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Việt Nhật mở thêm Văn phòng đại 

diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2007 

Tháng 05/2007, Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Việt Nhật đã nghiên cứu thành công và cho ra mắt 

hệ thông xe khám bệnh lưu động đầu tiên tại Việt Nam. Trên xe có gắn các thiết bị y tế hiện đại: 

Siêu âm, X-quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm… 



Tháng 07/2007, Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Việt Nhật ký hợp đồng phân phối với Carestream 

Kodax trở thành nhà phân phối X-quang kỹ thuật số DR/CR, máy in và vật tư đi kèm 

Cũng trong năm này, Công ty trở thành nhà phân phối của hãng Fuji, chuyên cung cấp các sản 

phẩm hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-quang kỹ thuật số tại Việt Nam. 

Năm 2008 

Công ty Việt Nhật hoàn thành xong Trung tâm kỹ thuật cao tại 22- Nguyễn Bỉnh Khiêm- Hà Nội 

liên kết với Bệnh viện  y học cổ truyền TW. Tại trung tâm, công ty đã đầu tư máy thận nhân tạo, 

máy Cộng hưởng từ, máy xét nghiệm lâm sàng, máy nội soi để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh 

của nhân dân. 

Năm 2009 

Đầu năm 2009, Công ty đã kết hợp với các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu của Nhật Bản ( kỹ sư với 

trên 30 năm kinh nghiệm) thành lập ra Trung tâm nghiên cứu sản xuất Máy X- quang tại Việt 

Nam.  

Trong cùng thời gian đầu năm 2009, công ty đã tiến hành ký hợp đồng đầu tư xây dựng Khu khám 

chữa bệnh chất lượng cao ( thời gian đầu tư: 49 năm) với Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tại TP. 

Việt Trì. Khu khám chữa bệnh chất lượng cao với 200 giường và các Thiết bị y tế hiện đại, tiện 

nghi như: máy Cộng hưởng từ siêu dẫn, CT- scanner đa lát, X- quang số hóa, giường bệnh gắn mô 

tô, phòng mổ, bàn mổ hiện đại,... chăc chắn sẽ là nơi điều trị, khám chữa bệnh hiệu quả cho người 

dân. 

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Việt Nhật trở thành đại lý cho một số công ty: Kaigen Corporation 

về dược phẩm, máy nội soi và máy khử trùng dụng cụ nội soi.  

Trong thời gian này, Công ty đã hoàn tất thủ tục và thành lập Phòng khám bệnh đa khoa Việt Nhật 

tại 571- Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội nhằm phục vụ cho nhu cầu khám lưu động tại các Khu 

công nghiệp lớn và công tác khám chữa bệnh tại chỗ. 

Năm 2010 

Công ty đã ký hợp đồng phân phối độc quyền sản phẩm thuốc nhỏ mắt của hãng Senjiu- Nhật Bản 

Căn cứ vào nhu cầu vốn để mở rộng kinh doanh, ngày 09/09/2010, Công ty TNHH Thiết Bị Y tế 

Việt Nhật đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 242 tỷ đồng. 

Ngày 27/09/2010, Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Việt Nhật chính thức chuyển đổi thành Công ty 

Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nhật theo Giấy phép ĐKKD và đăng ký thuế số 0101178800 do Sở 

kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/09/2010. 



Năm 2011 

Năm 2011 đánh dấu việc công ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật chính thức chào sàn và niêm yết cổ 

phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh vào ngày 21tháng 6. 

Ngày 17/12/2012 , Đại hội cổ đông bất thường 2011 đã thông qua việc chi trả cổ tức dự kiến là 

30%, trong đó, 20% chi trả bằng tiền mặt, 10% chi trả bằng cổ phiếu. Đồng thời công ty tiến hành 

biểu quyết thông qua việc tăng vốn từ 242 tỷ đồng lên 322 tỷ đồng, phát hành thêm 8 triệu cổ 

phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.  

 

3. Định hướng phát triển: 

Năm 2011 với những khó khăn và thách thức đối với Việt Nhật do tình hình lạm phát, 

nguồn ngoại tệ, lãi vay tăng cao. Tuy nhiên, với sự đồng lòng nhất trí của Hội đồng quản trị cũng 

như Ban giám đốc, Công ty Việt Nhật vẫn giữ định hướng chiến lược đưa mức tăng trưởng trên 

50% trong năm 2011, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: 

- Cung cấp Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh cho các dự án như dự án Nguồn Bảo hiểm y tế, dự án 

World Bank, Trái phiếu chính phủ, các Bệnh viện tư nhân, phòng khám,… 

- Tăng cường đầu tư, liên kết các sản phẩm như Máy CT- Scanner, Máy Cộng hưởng từ cho các 

Bệnh viện đa khoa tỉnh, đa khoa khu vực; đầu tư liên kết các sản phẩm X- quang số hóa cho các 

Bệnh viện tuyến huyện. 

- Triển khai cung cấp các vật tư tiêu hao cho tất cả các Bệnh viện từ tuyến Trung ương tới địa 

phương, các bệnh viện, phòng khám tư. 

- Tăng cường hiện đại hóa, đầu tư vào dịch vụ khám lưu động nhằm đưa ra các giải pháp khám 

bệnh trọn gói tốt nhất cho các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp tại khắp các tỉnh thành trên cả 

nước. 

 

II. J&V NĂM 2011 

11..  CCơơ  ccấấuu  ttổổ  cchhứứcc  vvàà  qquuảảnn  llýý    

* Sơ đồ cơ cấu tổ chức  
 



 

* Diễn giải   

- Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất 

của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được luật pháp và điều lệ 

Công ty quy định. 

- Hội đồng quản trị 

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan 

đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có 

trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của 

HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ 

quy định. Hiện tại HĐQT Công ty Cổ phần Thiết Bị Y Tế Việt Nhật có 08 thành viên, nhiệm kỳ là 

5 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra. 

- Ban kiểm soát 

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp 

lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát 



hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Hiện tại, Ban kiểm soát của 

Công ty gồm 02 thành viên, nhiệm kỳ là 5 năm. 

- Ban giám đốc 

Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành và 

chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty. 

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty hiện có 03 phó giám đốc bao 

gồm: 

Phó Giám đốc Quản lý chung: Chịu trách nhiệm điều hành, quản lý công ty khi Giám đốc vắng 

mặt, cùng Giám đốc điều hành, giám sát mọi hoạt động kinh doanh của công ty. 

Phó Giám đốc Kinh doanh: Chịu sự quản lý của Giám đốc và Phó Giám đốc Quản lý chung; 

Quản lý, giám sát trực tiếp tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; Lập kế hoạch kinh 

doanh, các chiến lược quảng bá, marketing thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh doanh và các 

sản phẩm mới; Liên hệ với các đối tác nước ngoài về sản phẩm, giá cả sản phẩm, tìm kiếm các 

sản phẩm và các đối tác mới; Trao đổi với các đối tác nước ngoài để đào tạo kinh doanh cho 

công ty (đào tạo trong nước và nước ngoài).  

Phó Giám đốc Kỹ thuật: Chịu sự quản lý của Giám đốc và Phó Giám đốc quản lý chung; Quản 

lý, giám sát trực tiếp toàn bộ các hoạt động liên quan đến kỹ thuật của công ty như: Lắp đặt 

máy móc, thiết bị, bảo hành, bảo trì, các hoạt động dịch vụ; Liên hệ với các đối tác nước ngoài 

trong việc cung cấp các linh kiện, các bộ phận thay thế phục vụ cho công tác bảo hành, bảo trì 

các sản phẩm của công ty và cho khách hàng;  Trao đổi với các đối tác nước ngoài để đào tạo 

đội ngũ kỹ sư (đào tạo trong nước và nước ngoài) 

- Các phòng ban chức năng 

+ Phòng kinh doanh:  

Trực tiếp tiếp xúc với khách hàng ( đã được Công ty phân công theo từng tỉnh), chăm sóc, theo 

dõi nhu cầu của khách hàng để cung cấp các sản phẩm, thiết bị y tế, tạo doanh thu cho công ty. 

Trực tiếp tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới các khách hàng 

trên khắp cả nước. 

Tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm theo từng gói thầu ( Trái phiếu chính phủ, Ngân sách 

Bộ, Sở y tế, Ngân sách của Tỉnh hoặc các Bệnh viện, các dự án như World Bank, Jica,...) 



Theo dõi, ngoại giao, quản lý hoạt động liên kết Thiết bị y tế tại các bệnh viện đặt máy liên kết 

của công ty. 

Làm các công việc trực tiếp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. 

+ Phòng Kế toán- Văn phòng:  

Thực hiện các công việc trực tiếp liên quan đến tài chính, kế toán của công  như: Lập báo cáo 

tài chính, theo dõi thu- chi, theo dõi Nhập- Xuất- Tồn hàng hóa, theo dõi công nợ, .... lập báo 

cáo gửi cơ quan Thuế hàng tháng và các cơ quan chức năng khác. 

Lập  kế hoạch tài chính báo cáo cho Giám đốc để có kế hoạch điều phối vốn phục vụ cho nhu 

cầu kinh doanh. 

Chịu trách nhiệm lập báo cáo, theo dõi, quản lý  về chế độ, chính sách tiền lương, thưởng, phụ 

cấp, Bảo hiểm XH, BHYT, ...  và các chế độ khác cho người lao động ( CBCNV công ty) 

Trực tiếp quản lý, theo dõi về tình hình nhân sự trong công ty. 

Các công việc khác liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. 

+ Phòng Kỹ thuật: 

Bộ phận Kỹ sư: 

Trực tiếp  lắp đặt, bảo hành, bảo trì  hướng dẫn vận hành sản phẩm đến tay khách  mua hàng. 

Quản lý danh sách khách hàng đã mua sản phẩm công ty, trực tiếp tham gia các công việc 

Marketing  để ký các hợp đồng service với khách hàng. 

Theo dõi, giám sát và xử lý các sự cố kỹ thuật đối với các Thiết bị đầu tư liên kết tại  các Bệnh 

viện. 

Làm các công việc liên quan đến kỹ thuật 

+ Bộ phận Kỹ thuật viên 

Trực tiếp quản lý, theo dõi Thiết bị liên kết tại các Bệnh viện, quản lý doanh số thu được từ 

các Thiết bị liên kết để cuối tháng báo cáo với Công ty. 

+ Phòng khám đa khoa 

Năm 2007, Công ty đưa vào khai thác, vận hành hệ thống xe khám bệnh lưu động lần đầu 

tiên với các thiết bị y tế hiện đại nhất nhằm phục vụ nhu cầu khám lưu động tại các khu 

Công nghiệp lớn và công tác khám chữa bệnh tại chỗ. 



     + Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh 

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ chính là đại diện cho Công ty tìm  kiếm, phát 

triển các cơ hội kinh doanh và thực hiện các hợp đồng đã ký kết của Công ty tại khu phía 

Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động cũng giống như Trụ sở 

công ty, chịu sự quản lý, giám sát trực tiếp của các Phòng ban tại trụ sở công ty. 

 

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 * Tình hình kinh doanh năm 2011: 

Năm 2011 đã đánh dấu sự phát triển với những cột mốc đáng nhớ như Công ty đã chính 

thức niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/06/2011.  

Vượt qua những khó khăn khách quan của nền kinh tế như lạm phát, tỷ giá ngoại tệ, ... tình hình 

kinh doanh của J&V vẫn tăng trưởng với tổng doanh thu năm 2011 đạt trên 605 tỷ đồng, tăng 

43,54% so với năm 2010, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 134,805 tỷ đồng, tăng 75,99 % so với 

năm 2010. Với kết quả đã đạt được, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 vào ngày 

17/12/2011 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến là 30% . Trong đó 20% đã chi trả bằng 

tiền mặt ngày 27/2/2012. Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu 

tăng vốn từ 242 tỷ đồng lên 322 tỷ đồng.  

 

 * Kế hoạch năm 2012: 

 Với mong muốn tăng cường đầu tư Thiết bị chẩn đoán hình ảnh cho toàn bộ các Bệnh viện 

đa khoa tỉnh và các bệnh viện huyện trên khắp cả nước, Việt Nhật đang nỗ lực triển khai các hợp 

đồng liên kết với các Bệnh viện để đưa các Thiết bị y tế như Máy chụp cắt lớp điện toán CT- 

Scanner, Máy Cộng hưởng từ, Máy X- quang số hóa nhằm phục vụ nhu cầu chẩn đoán, khám 

chữa bệnh kịp thời cho nhân dân. Dự kiến trong năm 2012, Công ty đầu tư khoảng 40 dự án Liên 

kết Thiết bị y tế tại các Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh và các Bệnh viện tuyến 

huyện. 

 Song song với việc đầu tư, liên kết, công ty còn tập trung, chú trọng vào lĩnh vực cung cấp 

vật tư tiêu hao cho toàn bộ các bệnh viện, phòng khám trên khắp cả nước.  

 Năm 2012, Công ty sẽ triển khai, thực hiện các dự án lớn cung cấp Thiết bị y tế cho các 

Bệnh viện như dự án Trái phiếu chính phủ, dự án Báo hiểm xã hội, dự án WB, …. Bên cạnh đó 



các dự án cung cấp thiết bị trọn gói cho các Bệnh viện tư, bệnh viện mới thành lập, … cũng được 

công ty chú trọng thực hiện. 

 

IV. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

• Khả năng sinh lời: 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2010 

Lãi gộp/ Doanh thu 38.82% 32.85% 

Lợi nhuận thuần/Doanh thu 28.72% 23.98% 

Lãi ròng/Doanh thu 22.27% 18.16% 

 

• Khả năng thanh toán: 

 Năm 2011 Năm 2010 

Hệ số thanh toán hiện thời 1.58 1,66 

Hệ số thanh toán nhanh 1.36 1,16 

 

• Tổng số cổ phiếu của công ty tính đến ngày 31/12/2011: 

 Số lượng Giá trị (VND) Tỷ trọng 

Cổ phiếu phổ thông 24.200.000 242.000.000.000 100% 

Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0% 

Cổ phiếu quỹ 0 0 0% 

Tổng số cổ phiếu 24.200.000 242.000.000.000 100% 

 

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 

 





















































 
 



VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 

Tính đến 31/12/2011, tổng số cán bộ công nhân viên của Việt Nhật là 210 nhân viên, tăng 

9.95% so với năm 2010. Số lượng cán bộ công nhân viên trong năm 2011 tăng cao phù hợp với 

tốc độ phát triển của các dự án đầu tư liên kết của công ty. 

 

 

Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

I. Phân theo trình độ 210 100% 

1. Trình độ đại học trở lên 73 34,76% 

2. Trình độ cao đẳng, trung cấp 65 30,95% 

3. Công nhân kỹ thuật 38 18,10% 

4. Lao động khác 34 16,19% 

II. Phân theo giới tính 210 100% 

1. Lao động nữ 54 25,71% 

2. Lao động nam 156 74,29% 

 

* Chế độ làm việc 

Thời gian làm việc:  

Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5.5 ngày/tuần. Thực hiện nghỉ vào chiều ngày thứ bảy và chủ 

nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm 

thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của 

nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động.    

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết:  

Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 

12 ngày và thời gian không làm việc đủ 12 tháng được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra 

cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên tiếp tục được cộng thêm 01 ngày phép trong năm.  

Nhân viên được nghỉ lễ, tết với số ngày theo quy định của bộ Luật lao động. 

Nghỉ ốm, thai sản: 



Nhân viên Công ty được nghỉ ốm và hưởng lương theo chế độ hiện hành. Trong thời gian nghỉ 

thai sản, ngoài thời gian nghỉ đúng quy định theo chế độ bảo hiểm còn được hưởng lương cơ bản 

do Bảo hiểm xã hội chi trả.  

Môi trường làm việc: Người lao động trong Công ty tùy theo tính chất công việc được trang bị 

đầy đủ các thiết bị, vật dụng cần thiết để phục vụ cho công việc. Cán bộ công tác tại các bệnh viện 

đều được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng chủng loại theo quy định. 

* Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm 

việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, luôn quan tâm,  thu hút các ứng 

viên có năng lực, trình độ, đặt biệt  là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết bị y tế. 

Đào tạo: Công ty luôn cung cấp cho nhân viên những cơ hội đào tạo (trong nước và nước ngoài: 

tại Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc), hỗ trợ nhân viên 

xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân để giúp nhân viên vừa phát triển nghề nghiệp, vừa đạt được 

những mục tiêu cá nhân . 

Đối với Nhân viên mới tốt nghiệp, Công ty sẽ giúp nhân viên hội nhập với công việc nhanh nhất 

bằng các khóa đào tạo nhằm bổ sung các kiến thức thực tiễn, hỗ trợ trong việc tiếp xúc với khách 

hàng, các bệnh viện để tạo các mối quan hệ cho nhân viên 

Đối với nhân viên đã có kinh nghiệm, công ty sẽ có các khóa đào tạo nâng cao, giúp nhân viên có 

thể tiếp tục phát triển về nghiệp vụ và kỹ năng.  

* Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

Chính sách lương, thưởng: 

Công ty thực thi chính sách tiền lương cạnh tranh, đãi ngộ tương xứng với sự đóng góp cụ thể của 

từng cá nhân vào kết quả hoạt động kinh doanh nhằm động viên toàn thể nhân viên các cấp đáp 

ứng được yêu cầu của công việc và đóng góp vào sự thành công của công ty. 

Về chính sách khen thưởng, Công ty thực thi chế độ khen thưởng công bằng, các khoản tiền 

thưởng được xem xét theo thành tích công việc của đơn vị và cá nhân có liên quan và phù hợp với 

tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 

Bảo hiểm và phúc lợi: 

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định của 

pháp luật.  



Chế độ phúc lợi của công ty vừa phù hợp với luật pháp hiện hành vừa có những nét riêng của 

công ty như nghỉ mát, du lịch và các chế độ khác… cho nhân viên. 

 

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY. 

1 . Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 

� Hội đồng quản trị: 

1.  Ông Lê Văn Hướng  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

2.  Bà Nguyễn Phương Hạnh Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc 

3.  Ông Phạm Văn Thanh Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc  

4.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Anh 

Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc 

5.  Bà Hồ Bích Ngọc Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

� Ban giám đốc: 

 

 

 

 

�  

�  

�  

 

� Ban kiểm soát: 
 

�  

�  

�  

� Kế toán trưởng:  
 

 

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị 

� Ông Lê Văn Hướng 

1.  Ông Lê Văn Hướng Giám đốc 

2.  Bà Nguyễn Phương Hạnh Phó giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT 

3.  Ông Phạm Văn Thanh Phó giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT 

4.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh Phó giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT 

1.  Ông Nguyễn Hữu Thắng  Thành viên  

2.  Ông Nguyễn Văn Dương Thành Viên  

1. Bà Hồ Bích Ngọc Kế toán trưởng  



- Chức vụ hiện tại:        Chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật 

- Số CMTND: 011924999 do CA Hà Nội cấp ngày 29/10/2007 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 02/09/1976 

- Nơi sinh:               Quảng Ninh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Đông Triều-Quảng Ninh 

- Địa chỉ thường trú: 23 Hàn Thuyên,quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- ĐT liên lạc ở cơ quan:  (84-4) 36830516 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư. Đại học Kỹ Thuật Kyoto (Kyoto Institude of Technology) 

- Quá trình công tác:            

o T4/1996- T4/2001: Du học theo diện học bổng chính phủ Nhật Bản(Monbusho). 

o T9/2001- T9/2010: Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Việt Nhật (đã đổi tên thành 
công ty CP TBYT Việt Nhật)  

o T10/2010- nay: Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật 

-       Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: P. Giám đốc Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Nhật 

- Số cổ phần nắm giữ:    13.310.000 cổ phiếu chiếm 55% VĐL 

� Bà Nguyễn Phương Hạnh 

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật 

- Số CMTND:  011932028 do CA Hà Nội cấp ngày 23/08/2006 

- Giới tính:  Nữ 

- Ngày tháng năm sinh: 13/06/1978 

- Nơi sinh:  Hà Nội 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:   Kinh 

- Quê quán:  Hải Phòng 

- Địa chỉ thường trú: 23 Hàn Thuyên,Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 

- ĐT liên lạc ở cơ quan:  (84-4) 36830516 

- Trình độ văn hóa: Đại học 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngoại thương 

- Quá trình công tác:            

o 1997- T9/2000: Sinh viên trường Đại học Ngoại thương 



o T10/2000- T10/2002: Sinh viên chuyển tiếp trường Đại học Kyoto-Nhật Bản 

o T10/2002- T9/2010:    P. Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Việt Nhật ( nay là Công 
ty CP TBYT Việt Nhật)  

o T10/2010- nay: P. Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế Việt 
Nhật 

- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Nhật 

- Số cổ phần nắm giữ: 1.210.000 cổ phiếu chiếm 5% VĐL 

� Ông Phạm Văn Thanh 

--  Chức vụ hiện tại:  Phó Giám Đốc Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt nhật 

--  Số CMTND: 013311569 do CA Hà nội cấp ngày 27/05/2010 

--  Giới tính:  Nam 

--  Ngày tháng năm sinh: 05/04/1979 

--  Nơi sinh:  Tam Dương, Vĩnh Phúc 

--  Quốc tịch: Việt Nam 

--  Dân tộc:  Kinh 

--  Quê quán:  Đồ Sơn, Hải Phòng 

--  Địa chỉ thường trú: Phòng 812 OCT1 X1 Đại kim, Hoàng mai, Hà Nội  

--  ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-4) 36830516 

--  Trình độ văn hóa: 12/12 

--  Trình độ chuyên môn:  Kĩ sư  Điện tử 

--  Quá trình công tác:       

o 1997 - 2002: Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà nội 

o 2002 - 2003:  Kĩ sư Service Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Việt nhật 

o 2003 - 2006: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Việt nhật 

 

o 2006 – T09/2010: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y Tế Việt nhật 

o T10/2010- nay :  Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết 
bị Y Tế Việt nhật 

- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không     

- Số cổ phần nắm giữ:  

Trong đó:   Sở hữu cá nhân: 118.000 cổ phiếu chiếm 0,4876% VĐL 

� Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

--  Chức vụ hiện tại:  Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt 
Nhật 



--  Số CMTND:  011932483 do CA Hà Nội cấp ngày 03/11/2010 

--  Giới tính:   Nữ 

--  Ngày tháng năm sinh: 20/03/1981  

--  Nơi sinh:   Hà Nội 

--  Quốc tịch:  Việt Nam 

--  Dân tộc:   Kinh 

--  Quê quán:   Hà Nội 

--  Địa chỉ thường trú: Số 23, phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

--  ĐT liên lạc ở cơ quan:  (84-4) 36830516 

--  Trình độ văn hóa:  12/12 

--  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ Quốc tế 

--  Quá trình công tác:            

o 2003 - 2004:  Nhân viên công ty TNHH Thiết bị y tế Việt Nhật  

o 2004 – 2006:  Trưởng phòng kinh doanh công ty TNHH Thiết bị y tế Việt Nhật 

o 2006 – T9/2010: Phó giám đốc công ty TNHH Thiết bị y tế Việt Nhật (nay đổi thành 
công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật) 

o T10/2010- nay  Phó giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Thiết bị 
y tế Việt Nhật 

--  Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không 

--  Số cổ phần nắm giữ:  52.000 cổ phiếu chiếm 0,2149% VĐL 

� Bà Hồ Bích Ngọc 
Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt 

Nhật 

--  Số CMTND:  013148056 do CA Hà Nội cấp ngày 10/01/2009 

--  Giới tính:   Nữ 

--  Ngày tháng năm sinh: 22/11/1979 

--  Nơi sinh:   Hà Nội 

--  Quốc tịch:   Việt Nam 

--  Dân tộc:   Kinh 

--  Quê quán:   Mê Linh- Hà Nội 

--  Địa chỉ thường trú: TT LĐ vật lý, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 

--  ĐT liên lạc ở cơ quan:  (84-4) 36830516 

--  Trình độ văn hóa:  12/12 

--  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính- Kế toán 



--  Quá trình công tác:            

o 1997- T6/2001: Sinh viên trường Đại học Tài chính Kế toán  

o T8/2001- T4/2002: Kế toán tổng hợp công ty CP Thiết bị giáo dục  

o T05/2002- T9/2010: Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Việt Nhật  

o T10/2010- nay: Kế toán trưởng kiêm Thành viên HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế Việt 
Nhật 

- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần nắm giữ: 102.000 

Trong đó sở hữu cá nhân 102.000 cổ phiếu chiếm 0,4215% VĐL 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không  

 

Sơ yếu lí lịch Thành viên Ban kiểm soát 

���� Ông Nguyễn Hữu Thắng 

- Chức vụ hiện tại:  Trưởng Ban BKS công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật 

- Số CMTND:   

- Giới tính:   Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 23/09/1983 

- Nơi sinh:   Vinh Quang – Tiên Lãng – Hải Phòng 

- Quốc tịch :                   Việt Nam 

- Dân tộc:   Kinh 

- Quê quán:   Hải Phòng 

- Địa chỉ thường trú: 595 Trần Nhân Tông – Quận Kiến An – TP Hải Phòng  

- ĐT liên lạc ở cơ quan:  (84-4) 36830624 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Ngoại Ngữ 

- Quá trình công tác:                

o 2003-2007: Sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

o Từ 04/2008 đến nay :  Nhân viên Xuất nhập khẩu Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Nhật.  

- Số cổ phần nắm giữ: 300 trong đó sở hữu cá nhân: 300 Cổ Phiếu, chiếm 0,0012% VĐL  

���� Ông Nguyễn Văn Dương 

- Chức vụ hiện tại:  Nhân viên công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Nhật 

- Số CMTND:   100650810 do Công An Tỉnh Quảng ninh cấp ngày 27/4/2005 

- Giới tính:   Nam 



- Ngày tháng năm sinh: 08/02/1976 

- Nơi sinh:   Quảng Ninh 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:   Kinh 

- Quê quán:   Quảng Ninh 

- Địa chỉ thường trú: Thôn Mễ Sơn – Xuân Sơn – ĐôngTtriều – Quảng Ninh  

- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-4) 36830624 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Cầu Hầm 

- Quá trình công tác:       

o 1995 - 2000:  Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội 

o 2000 - 2003:  Phòng kỹ thuật công ty cơ khí Xây dựng công trình giao thông 121 

o 2003 - 2007: Công tác tại Công Ty xây dựng công trình giao thông Hà Nội 

o 2007 – nay : Nhân viên công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Nhật 

o T10/2010 - nay: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật 

- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  không 

- Số cổ phần nắm giữ: 500 trong đó sở hữu cá nhân: 500 Cổ Phiếu, chiếm 0,0021% VĐL  

 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn  

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/01/2012) 

Danh mục Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) 
Số cổ 
đông 

(người) 

Tổng số lượng cổ phần phổ thông:  24.200.000 100% 736 

 Cổ đông sáng lập: - - - 
 Cổ đông lớn: 
 

15.950.000 65,91% 3 

- Lê Văn Hướng 13.310.000 55,00%  

- Nguyễn Phương Hạnh 1.210.000 5,00%  

- Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1.430.000 5,91%  

Cổ đông nhà nước: - - - 

Cổ đông nước ngoài:  1.894.840 7,8299% 7 

 




