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KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM BỆNH TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN  

    TRONG KHU ĐÔ THỊ THUỘC THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 

CÔNG TY TNHH MEDIVA  

Mediva là nhà cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao hàng đầu tại Nhật Bản và là 

đối tác chiến lược cho các cơ quan tư vấn chăm sóc sức khỏe của các quốc gia trong khu vực và trên 

thế giới như Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Nga và các quốc gia ở khu vực Trung Đông. Tại Việt 

Nam, Mediva đang hỗ trợ công tác chuyên môn trong việc xây dựng trung tâm y tế Bệnh viện Bạch 

Mai tại Hà Nội. Ngoài ra, dưới sự bảo trợ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), 

Mediva đã tiến hành nghiên cứu về môi trường y tế tại Thành Phố Mới Bình Dương dưới tên gọi "Phát 

triển các cơ sở y tế - dịch vụ 2017" từ tháng 5 năm 2017. 

 

Bên cạnh đó, tại thành phố mới Bình Dương, Công ty TNHH BECAMEX TOKYU là công ty liên 

doanh được thành lập bởi Công ty BECAMEX IDC và Tập đoàn TOKYU của Nhật Bản cũng đang 

thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng trở thành thành phố đáng sống nhất nhằm nuôi dưỡng trẻ 

em tại Việt Nam. 

 

Mediva đã quyết định mở Phòng khám tại Thành phố mới Bình Dương và đã thành lập CÔNG TY 

TNHH MEDIVA VIỆT NAM vào ngày 19/09/2018 này, nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ thăm, 

khám, chữa bệnh chất lượng cao cho người nước ngoài cũng như người dân trên địa bàn Tỉnh Bình 

Dương. Theo tiêu chuẩn của hệ thống phòng khám tại Nhật Bản, chúng tôi tự tin vào khả năng triển 

khai có hiệu quả các dự án tại Bình Dương, mang lại nhiều đóng góp tích cực như: 

 Cung cấp dịch vụ phòng khám chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản, được thực hiện bởi 

các y bác sĩ người Nhật và Việt. 

 Giúp các chuyên gia nước ngoài và gia đình họ có thể an tâm sinh sống và làm việc lâu dài tại 

Việt Nam và Thành Phố Mới Bình Dương. 

 Việc thành lập các phòng khám theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ thu hút người nước ngoài cũng như 

người Việt Nam sinh sống tại Thành Phố Mới cũng như tỉnh Bình Dương. 

 

Thời gian đầu, phòng khám của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe là chủ yếu. Đây 

là bước đi đầu tiên và là nền tảng quan trọng cho việc phát triển đô thị. Ngoài ra, Mediva còn có kế 

hoạch tạo ra hệ thống cung cấp hỗ trợ toàn diện cho người dân về y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 

chế độ phúc lợi bằng cách hợp tác với chính phủ. 

 

Xin tham khảo thông tin đính kèm để biết thêm về trường. 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến thông cáo này, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau: 

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 

         Mr. Hirata Shuji (Tiếng Nhật, tiếng Anh)                                           Số điện thoại: 090 1316 626 

         Ms. Nguyễn Thị Thủy (Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật)               Số điện thoại: 090 9197 737 

 



 

Thông tin tham khảo đính kèm 

 

Thông tin cơ bản của dự án 

Tên dự án Phòng khám đô thị Bình Dương trong Thành Phố Mới 

Địa chỉ Lô C19, Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị 

Tỉnh Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương. 

Quy mô kết cấu Tầng trệt Sales Gallery của CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 

Cơ sở vật chất Phòng khám bệnh, phòng thí nghiệm và nhà thuốc tây 

Mục đích Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu  - Dược nội tổng hợp 

Diện tích 179m
2 

(bao gồm khu vực nhà thuốc) 

Ngày khai trương Tháng 11, 2018 (expected/ Dự kiến) 

Chủ sở hữu CÔNG TY TNHH MEDIVA VIỆT NAM 

 

Thông tin tổng quan về chủ đầu tư 

Tên Công ty Mediva Inc. 

Địa chỉ 2-32-18-301 Yoga, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0097,  NHẬT BẢN 

Năm thành lập Tháng 6/2000 

Vốn điều lệ 158,000,000 JPY(Tương đương 33 tỷ VNĐ) 

Người đại diện pháp 

luật 

Ms. Kanoko Oishi – CEO 

Lĩnh Vực/ ngành 

nghề kinh doanh 

chính 

 Tư vấn cho các cơ sở y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe điều dưỡng 

 Nhà điều hành cho các tổ chức y tế và các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng 

(Tập đoàn Platanus Medical) 

 Tư vấn cho các công ty bảo hiểm y tế, tư vấn nguồn nhân lực 

 Phát triển và quản lý các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hình ảnh 3D của Phòng Khám  

 

 

  
Phòng Khám Bệnh 

 

 

 
Khu vực lễ tân 

 

 

 

 

 

 



 
Phòng chờ dành cho trẻ em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thông tin về Công ty TNHH BECAMEX TOKYU 

 
Tên Công ty Công ty TNHH BECAMEX TOKYU 

 

Địa chỉ Tầng trệt, Tòa nhà SORA gardens I, Lô C18, đường Hùng 

Vương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Người đại diện Ông SAKAI YOICHIRO – Tổng giám đốc 

Lĩnh vực kinh 

doanh 

Ðầu tư bất động sản, Buôn bán bất động sản, Cho thuê bất 

động sản 

Vốn đầu tư 8.600 tỷ đồng Việt nam 

Ngày thành lập Ngày 1 tháng 3 năm 2012 

Tỷ lệ góp vốn TOKYU CORPORATION 65% 

BECAMEX IDC CORP. 35% 

 

Dự án chính 

          
Tên gọi SORA gardensⅠ  Tên gọi MIDORI PARK 

   HARUKA terrace 
Tổng diện tích dự án 9,082 m

2
        HARUKA residence 

Diện tích căn hộ  Từ 67.5 tới 105 m
2
  Diện tích đất một căn Từ 100 m

2
 

Số tầng 24 tầng  Tổng diện tích 

một căn 

Từ 300 m
2
 

Tổng số căn hộ 406 căn  Số tầng 1 trệt 3 lầu 

Mở bán Tháng 4/2013 (đã bán hết)  Tổng số căn 68 căn (Chia làm 2 giai đoạn) 

 Mở bán Tháng 11/2016 

 

 

                      
Tên gọi Khu ẩm thực & mua sắm 

hikari 

 Tên gọi KAZE SHUTTLE 

Diện tích gian hàng  Khoảng 1600 m
2
 Phạm vi vận 

hành 

Từ Thành phố Mới Bình 

Dương tới Thủ Dầu Một và 

trong Thành phố Mới Bình 

Dương 

Số gian hàng 14 

Ngày đưa vào hoạt 

động 

Tháng 1/2015 Số lộ tuyến 6 lộ trình 8 tuyến 

 
Ngày đưa vào 

hoạt động 

Chính thức từ tháng 

12/2014 

                                                                    (Vận hành bởi Công Ty TNHH BECAMEX TOKYU BUS) 

  



 

 

Vị trí dự án 

 

 




