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PHÒNG KHÁM BÌNH DƢƠNG URBAN – VỚI 100% VỐN ĐẦU TƢ TỪ CÔNG
TY MEDIVA CỦA NHẬT - CHÍNH THỨC KHAI TRƢƠNG NGÀY 14/02/2019
Vào ngày 14/02, Tập đoàn Mediva đã chính thức đưa vào hoạt động Phòng khám Bình Dương
Urban tại Thành phố Mới Bình Dương. Đây là Phòng khám cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
thiết yếu đầu tiên tại Thành phố Mới Bình Dương, phục vụ cho người dân địa phương với tiêu chuẩn
y tế chất lượng Nhật Bản.

Phòng khám được Tập đoàn Mediva xây dựng nên bằng những kỹ thuật và kiến thức trong việc hỗ
trợ xây dựng các phòng khám tại Nhật Bản. Tập đoàn Mediva từ năm 2000 đã bắt đầu việc hỗ trợ
xây dựng phòng khám, kinh doanh bệnh viên, tư vấn trong hỗ trợ xây dựng và vận hành các trung
tâm sức khỏe, cơ sở y tế tạm thời.
Tuy nhiên Phòng khám Bình Dương Urban là trường hợp đầu tư vốn nước ngoài 100% của Tập
đoàn Mediva. Vận dụng những kỹ thuật vốn có, Mediva mong muốn có thể triển khai thêm nhiều dự
án tại nước ngoài đặc biệt là ở Châu Á.

Thông tin cơ bản
Tên gọi
Phòng khám Bình Dương Urban
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, Bình
Dương
Cơ sở vật chất Phòng chẩn đoán, Phòng bệnh, Nhà thuốc
Mục đích
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu (Khám lần đầu), Nội khoa
Diện tích
179 m2

Về Thành phố Mới Bình Dƣơng
Thành phố Mới Bình Dương là khu vực đang khai phát với tổng diện tích 1,000ha, trực thuộc
tỉnh Bình Dương – là tỉnh giáp phía Bắc và cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km (1 tiếng
đi xe).
Bình Dương được biết đến là nơi thành công với mô hình các khu công nghiệp với quy mô lớn
với sự tăng trưởng dân số và kinh tế không ngừng. Được quy hoạch để trở thành thành phố mới
trung tâm của tỉnh, tại Thành phố Mới Bình Dương đã và đang có nhiều kế hoạch về nhà đất,
thương mại, văn phòng, y tế, giáo dục đã và đang được triển khai.
Tại đâu, Công ty BECAMEX TOKYU (Liên doanh giữa Tổng Công ty Becamex IDC và Tập
đoàn TOKYU tại Nhật) đang tiến hành phát triển đô thị theo mô hình Nhật Bản.

Tập đoàn Mediva
Trang chủ: https://www.mediva.co.jp
Địa chỉ: Tokyo, Nhật Bản
Người đại diện; Bà Ooishi Kanoko
Thành lập năm 2000, là công ty tư vấn sức khỏe tổng hợp
Hình ảnh phòng khám

