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 THƯ NGỎ  

 Kính gửi quý khách hàng!  

 Lời đầu tiên thay mặt công ty cổ phần y tế và 

 vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH xin gửi lời chào 

 trân trọng đến Quý khách hàng. Chúc Qúy khách hàng ngày càng phát triển và thành 

công. 

 Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH là công ty chuyên 

cung cấp các dịch vụ: Vận chuyển y tế; Cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ chăm sóc bệnh 

nhân tại nhà…. Có trụ sở chính tại: Tầng 4, số 463 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 

1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Địa điểm kinh doanh tại: Phòng 203, tầng 2, 

dãy nhà 5 tầng, số 33 ngõ Văn Chương 2, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội. 

 Được biết Quý khách hàng đang có nhu cầu lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ 

vận chuyển người bệnh; dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại nhà; đơn vị cho thuê các thiết bị 

y tế uy tín. Chúng tôi xin gửi kèm theo thư ngỏ này bản hồ sơ giới thiệu năng lực tổ chức, 

hoạt động của Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH  để Quý 

khách hàng có cơ sở xem xét, đánh giá và lựa chọn tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm 

để hướng tới hoạt động hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa hai bên. 

 Với đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, quy trình làm việc chuyên 

nghiệp, QUỐC THỊNH luôn trau dồi, không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị y tế mới nhất, phù hợp nhất và ý thức được sứ mệnh phục vụ khách hàng của 

mình. Với phương châm phục vụ: “Vì sự hài lòng người bệnh”, Chúng tôi cam kết sẽ 

cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ có chất lượng cao với mức phí hợp lý giúp bệnh 

nhân giảm thiểu tối đa các chi phí về vận chuyển; chăm sóc sức khỏe… 

 Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH hy vọng những 

thông tin trong bản hồ sơ này sẽ đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn của Quý khách hàng 

và mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Quý khách hàng trong suốt quá trình hoạt 

động và phát triển. 

 Trân trọng! 

                                                                        Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc  

                                                                          Vũ Việt Long 

 



                                                                                                                               

2 
 

 

 

1. Hồ sơ pháp nhân công ty 
1.1.  Giới thiệu chung về công ty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÀ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH 

QUỐC THỊNH 

Tên giao dịch quốc tế: QUOC THINH MEDICAL AND PATIEN    

TRANSPORTTATION JOIN STOCK CONMPANY 

Trụ sở chính: Tầng 4, số 463 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội. 

Địa điểm kinh doanh: Phòng 203, tầng 2, dãy nhà 5 tầng, số 33 ngõ Văn Chương 2, phường 

Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Website: capcuuquocthinh.vn        

Hotline: 0393.005.005/ 02432.033.005 

Email: capcuuquocthinh@gmail.com 

Facebook: Cấp cứu Quốc Thịnh  

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: VŨ VIỆT LONG.  Hotline: 0974.269.899 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 
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1.2.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
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1.3.  Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 
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1.4.  Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

Công ty Cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH đã đáp ứng đủ điều kiện 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; đã được Giám đốc sở y tế thành Phố Hà Nội cấp giấy 

phép hoạt động theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 
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1.5. Giấy phép bảo hộ thương hiệu 

Ngày 09/04/2021 Công ty Cổ phần kỹ y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH 

đã được Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ với 

nhãn hiệu: “QUOCTHINH  Vì sự hài lòng người bệnh”: 
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2. Hồ sơ nhân sự công ty 
2.1. Mô hình tổ chức công ty 

 

 

 

 

 

  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHÒNG KỸ THUẬT 

PHÒNG KẾ HOẠCH 

 THỊ TRƯỜNG 

PHÒNG PHÁP CHẾ 

PHÒNG TÀI CHÍNH-  

KẾ TOÁN 

PHÒNG MARKETING 

PHÒNG KINH DOANH  

PHÒNG NGHIỆP VỤ 
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2.2. Tiềm năng nhân sự 

2.2.1.Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng 

     

  

 

 

 Kinh nghiệm: Bác sĩ Lê Trí Hải có hơn 30 năm kinh 

nghiệm trong ngành y tế, phụ trách chuyên môn hồi sức cấp 

cứu. Bác sĩ từng làm việc tại nhiều bệnh viện uy tín trong 

nước như: 

 Bệnh viện Xanh Pôn 

 Khoa hồi sức cấp cứu 

 Khoa Nội tổng hợp và phòng khám Nội tổng hợp 

 Khoa cấp cứu tổng hợp 

 Trưởng đơn vị hồi sức cấp cứu Bệnh viện Thu Cúc 

 

 

 

 

 

 Kinh nghiệm: Bác sĩ Đinh Ngọc Hân có hơn 

15 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực 

Ngoại khoa - Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện 

Nam Thăng Long và nhiều phòng khám lớn. 

  Chuyên môn: Hồi sức cấp cứu: 

 Cấp cứu ngừng tuần hoàn; 

 Cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim, suy hô 

hấp do các bệnh về tim, phổi; 

 Cấp cứu bệnh nhân bị các bệnh về tim mạch 

và huyết áp: Xuất huyết não, nhồi máu não…. 

 Cấp cứu các bệnh nhân suy hô hấp: suy tim, 

suy thận cấp… 

 

 

 

 

 

   BÁC SĨ: ĐINH NGỌC HÂN 

 Chuyên môn: Hồi sức cấp cứu: 

 Cấp cứu ngừng tuần hoàn; 

 Cấp cứu các bệnh nhân suy hô hấp nặng do các  

bệnh về tim, phổi hen phế quản nặng và ác tính,  

đợt cấp COPD. Hen tim phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim,… 

 Cấp cứu các bệnh nhân suy hô hấp nặng: hen phế quản nặng, suy tim cấp, suy thận 

cấp và mạn; 

 Cấp cứu các bệnh nhân bị các bệnh về tim mạch và huyết áp: hen tim phù phổi cấp, 

nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, xuất huyết não, nhồi máu não…. 

 

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN – BÁC SĨ: LÊ TRÍ HẢI 
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     ĐIỀU DƯỠNG: PHẠM THỊ KIM HOA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐIỀU DƯỠNG: ĐẶNG ĐÌNH NAM 

   

 

 

 Kinh nghiệm: Điều dưỡng Phạm Thị Kim 

Hoa đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực điều dưỡng tại các bệnh viện, 

phòng khám lớn. 

 Chuyên môn: 

 Hỗ trợ bác sĩ khám; cấp cứu; 

 Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, tiêm thuốc, 

truyền dịch cho bệnh nhân theo y lệnh của 

bác sĩ; 

 Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân trong quá 

trình điều trị theo y lệnh của bác sĩ. 

 Chỉ dẫn cho bệnh nhân và người nhà của họ 

biết cách dưỡng bệnh; chăm sóc vết thương, 

bao gồm những chăm sóc cần thiết tại nhà sau 

điều trị, chế độ dinh dưỡng, chương trình luyện 

tập, ….. 

 

 

 

 

 Kinh nghiệm: Điều dưỡng Đặng Đình 

Nam đã có hơn 15 năm kinh nghiệm 

điều dưỡng tại Bệnh viện hữu nghị Việt 

Đức và nhiều phòng khám lớn. 

 Chuyên môn: 

 Tiếp cận, tìm hiểu tình trạng, yêu cầu của 

bệnh nhân và đáp ứng những yêu cầu này 

nếu có thể. 

 Hỗ trợ bác sĩ trong trường hợp cấp cứu, 

điều trị; 

 Đánh giá kết quả xét nghiệm để chuẩn 

đoán tình trạng của bệnh nhân. 

 Tham gia vào quá trình chăm sóc đặc 

biệt và cấp cứu bệnh nhân. 

 Đưa ra các quyết định cần thiết trong quá 

trình làm việc dựa trên nghiệp vụ điều 

dưỡng. 
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             ĐIỀU DƯỠNG: NGUYỄN THỊ THƠM 

 

  

 

 

 Kinh nghiệm: Điều dưỡng Nguyễn Thị 

Thơm có gần 10 năm kinh nghiệm điều 

dưỡng tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức và 

các phòng khám lớn. 

 Chuyên môn: 

 Nắm vững các quy trình chuẩn đoán, kỹ 

thuật điều dưỡng (truyền dịch, tiêm, 

khâu/rửa/băng bó vết thương,...).; 

 Có khả năng hỗ trợ bác sĩ trong các tình 

huống cấp cứu, điều trị; 

 Có khả năng giáo dục và tư vấn tâm lý cho 

bệnh nhân. 

 Am hiểu các biện pháp bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe con người. 

 

 
 ĐIỀU DƯỠNG: PHẠM VĂN PHƯƠNG 

 

 

 Kinh nghiệm: Điều dưỡng Phạm Văn 

Phương có hơn 15 năm kinh nghiệm hành 

nghề điều dưỡng tại các bệnh viện, phòng 

khám uy tín. 

 Chuyên môn 

 Hỗ trợ bác sĩ khám và cấp cứu; 

 Thực hiện các thủ tục xét nghiệm đặc biệt 

theo chỉ định và theo yêu cầu của bác sĩ. 

 Đánh giá kết quả xét nghiệm để chuẩn 

đoán tình trạng của bệnh nhân; 

 Chăm sóc vết thương, chăm sóc sức khỏe 

cho bệnh nhân tại nhà. 
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        ĐIỀU DƯỠNG: DƯƠNG TÙNG LÂM 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Đội ngũ nhân viên văn phòng 

Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH đã xây dựng đội ngũ 

nhân viên nghiệp vụ (nhân viên công nghệ, kỹ thuật viên, tổng đài viên…) và nhân viên 

hỗ trợ tương tác (Kế toán, pháp chế, lưu trữ,...) có sự chuyên nghiệp, năng động, nhiệt 

tình, sáng tạo, trách nhiệm và có trình độ chuyên môn vững vàng. Toàn bộ các nhân viên 

đều được đào tạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về nghiệp vụ để có thể xử lý tất cả các tình 

huống đối với khách hàng. 

  

 

 Kinh nghiệm: Điều dưỡng Dương 

Tùng Lâm hiện có hơn 7 năm hành 

nghề điều dưỡng, từng làm việc tại  

Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp 

và các phòng khám uy tín. 

 Chuyên môn: 

 Là một điều dưỡng tâm lý, luôn 

nắm bắt được tâm lý của bệnh 

nhân; 

 Xử lý tốt các tình huống khi bệnh 

nhân nguy cấp. 
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Tất cả các nhân viên trong Công ty đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng. Có 

kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với việc tự trao dồi, rèn luyện kỹ 

năng đã tạo cho Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH một 

nguồn nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực mà Công ty cung cấp.  

2.2.3. Đội ngũ nhân viên lái xe 

Toàn bộ nhân viên lái xe cứu thương của Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người 

bệnh QUỐC THỊNH đều đáp ứng những điều kiện sau: 

 Tất cả các lái xe đều có bằng lái xe đạt tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền 

cấp và có nhiều năm kinh nghiệm cầm lái; 

 Tất cả các lái xe đều có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, 

tận tình phục vụ người bệnh; 

 Thông thạo các tuyến đường xá để có thể xử lý các hành trình cấp cứu người 

bệnh được nhanh chóng, thuận tiện nhất; 

 Các lái xe đều được tập huấn các nghiệp vụ sơ cấp cứu để hỗ trợ bác sĩ, điều 

dưỡng khi cần thiết, khẩn cấp. 
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2.3. Cơ sở vật chất tại công ty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Công ty cổ phần y tế và vận 

chuyển người bệnh QUỐC 

THỊNH  có trụ sở chính và địa 

điểm kinh doanh đặt tại vị trí 

trung tâm, tiện đường giao thông, 

có mặt bằng rộng rãi.  

 

 

 

Công ty có trang thiết bị tại văn 

phòng hiện đại và chuyên nghiệp, 

có hệ thống phòng làm việc được 

bố trí hợp lý, khoa học mỗi phòng 

đều được gắn điều hòa nhiệt độ, có 

mạng internet, wifi, mạng kết nối 

nội bộ (lan). Đồng thời được trang 

bị hệ thống tổng đài điện thoại đầy 

đủ với rất nhiều chuyên viên tư vấn 

thường trực. Mỗi nhân viên đều 

được trang bị một máy tính xách 

tay hiện đại để đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng một cách tiện lợi và 

nhanh chóng nhất. 
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1. Vận chuyển y tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vận chuyển người bệnh từ bệnh 

viện về nhà hoặc từ nhà/trường 

học/công ty/nơi xảy ra tai nạn…. 

đến bệnh viện; 

 Vận chuyển người bệnh từ bệnh 

viện tuyến dưới lên tuyến trên hoặc 

ngược lại; 

 Vận chuyển người bệnh từ bệnh 

viện ra sân bay/bến xe/nhà ga hoặc 

từ sân bay/bến xe/nhà ga đến bệnh 

viện; 

 Vận chuyển bệnh nhân từ Hà Nội về 

các tỉnh hoặc các tỉnh đến Hà Nội; 

 Vận chuyển bệnh nhân từ các phòng 

khám, trung tâm y tế, trạm xá đến 

bệnh viện. 

 Phục vụ y tế cho các hội nghị, hội 

thảo, các sự kiện, các hoạt động văn 

hóa – xã hội (các chương trình nghệ 

thuật, Live show ca múa nhạc, lễ 

hội, triển lãm, hội chợ v.v…); các 

hoạt động thể dục thể thao v.v… 

 

 

 

 

 

PHẦN 2: CÁC DỊCH VỤ CUNG ỨNG 
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2. Cho thuê thiết bị y tế 

Hiện nay công ty Cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH đã và đang bổ 

sung rất nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, thuộc các hãng nổi tiếng nhằm phục vụ cho việc 

chăm sóc sức khỏe bệnh nhân trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, với số lượng trang 

thiết bị y tế QUỐC THỊNH đang có hoàn toàn có thể hỗ trợ các cơ sơ sở y tế khác. Trong 

đó có các trang thiết bị sau: 

Máy tạo oxy 

 

  

 

 

Máy thở 
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3. Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại nhà  
Nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân trong những trường hợp bệnh nhân không thể 

đến trực tiếp các cơ sở y tế khám chữa bệnh, hoặc người thân không có thời gian chăm 

sóc bệnh nhân hoặc những trường hợp người bệnh không cần thiết phải đến các cơ sở y 

tế nhưng cần sự theo dõi của những người có chuyên môn y khoa, công ty cổ phần y tế 

và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH cung cấp thêm dịch vụ chăm sóc người bệnh 

tại nhà. Với  đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm; có 

chứng chỉ hành nghề đầy đủ; Với tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tận tình, chu 

đáo, hướng tới phương châm “Vì sự hài lòng người bệnh” QUỐC THỊNH  cam kết là 

đơn vị mang đến cho Quý khách hàng sự tin tưởng và hài lòng nhất về dịch vụ. 

 

 

 

  

 

 

 

 Dịch vụ điều dưỡng tại nhà: 

1. Tiêm tại nhà theo chỉ định của bác sĩ 

2. Truyền tại nhà theo chỉ định của bác sĩ 

3. Chăm sóc vết thương, cắt chỉ vết thương tại 

nhà, thay băng vết thương tại nhà. 

4. Chăm sóc bệnh nhân mãn tính (tiểu đường, 

tim mạch,…) 

5. Chăm sóc người bệnh tai biến, đột quỵ 

6. Lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tại 

nhà 

7. Chăm sóc giảm đau 

8. Hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày và chăm sóc cá 

nhân 

9. Trò chuyện, tư vấn tâm lý 

10. Đặt sonde dạ dày, sonde tiểu…. theo chỉ 

định của Bác sĩ 

11. Chăm sóc bệnh nhân ung thư 

12. Chăm sóc người cao tuổi 

 

 

 Dịch vụ bác sĩ tại nhà 

1. Khám chữa bệnh và điều trị bệnh 

tại nhà. 

2. Khám chuyên khoa lẻ: Tai – 

Mũi – Họng, Răng – Hàm – 

Mặt, sản, mắt; 

3. Siêu âm, lấy mẫu và trả kết quả 

xét nghiệm tận nơi; 

4. Tư vấn miễn phí khám bệnh và 

thông tin sức khỏe; 

5. Khám và điều trị bệnh; 

6. Khám bảo hiểm 

7. Siêu âm, X quang, chụp CT, 

nội soi,… 

8. Tổ chức khám sức khỏe cho cá 

nhân, tập thể, đơn vị tại phòng 

khám hoặc tận nơi theo yêu cầu 

đơn vị; 

9. Khám sức khoẻ cho người đi 

lao động nước ngoài 
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Các phương tiện vận chuyển bệnh nhân của công ty cổ phần y tế và vận chuyển 

người bệnh QUỐC THỊNH luôn được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cấp cứu 

theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 về phương tiện giao thông đường bộ 

và cụ thể hóa tại khoản 2, điều 2 thông tư 27/2017/TT-BYT. Bao gồm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Cáng chính: Loại trượt, có dây đai an toàn, có 

bánh xe; 

2. Ghế cho nhân viên y tế; 

3. Tấm nhựa lót sàn xe: Chống trơn trượt, dễ vệ 

sinh, tẩy rửa, khử trùng; 

4. Đèn chiếu sáng trong xe (phục vụ cấp cứu người 

bệnh); 

5. Móc treo dịch truyền; 

6. Ổ cắm điện 12V; 

7. Hộc, giá, kệ, tủ đựng chuyên dụng để lắp đặt 

trang thiết bị y tế kèm theo của hệ thống ô xy, các 

trang thiết bị y tế, đựng thuốc, y dụng cụ cấp cứu 

bảo đảm thuận tiện khi thao tác, vận hành và dễ 

dàng vệ sinh, tẩy rửa, khử trùng. 

8. Búa thoát hiểm; 

9. Thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu 

và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp 

cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương; 

 

 

 

 

 

PHẦN 3: TRANG THIẾT BỊ CẤP CỨU 
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Toàn bộ các phương tiện vận chuyển bệnh nhân của Công ty cổ phần y tế và vận chuyển 

người bệnh QUỐC THỊNH đáp ứng yêu cầu tại mục 3.1.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 7271:2003 về phương tiện giao thông đường bộ và cụ thể hóa tại khoản 1, điều 2 

thông tư 27/2017/TT-BYT: 

1.  Có thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, gồm đèn quay hoặc đèn 

chớp phát sáng màu đỏ gắn trên nóc xe, còi phát tín hiệu ưu tiên. Việc cấp giấy phép sử 

dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về giao thông đường bộ; 

2.  Có bảng thông tin về đơn vị sử dụng được thể hiện ở hai bên cánh cửa lái chính 

và cửa lái phụ của xe ô tô cứu thương có kích cỡ tối thiểu gồm thông tin sau đây: 

- Logo đơn vị sử dụng xe  

- Tên, địa chỉ và số diện thoại liên hệ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định 

tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này. 

- Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Phương tiện vận chuyển bệnh nhân 

PHẦN 4: PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 
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Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH là doanh nghiệp trẻ. Tuy 

nhiên  với phương châm   “Vì sự hài lòng của người bệnh”, QUỐC THỊNH luôn cố gắng 

hoàn thiện về mặt vất chất (phương tiện, máy móc, thiết bị y tế….), về mặt nhân sự (nhân  

viên tổng đài, nhân viên lái xe, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng….). Thấy được sự nỗ lực không 

ngừng nghỉ của chúng tôi, đã có không ít Quý khách hàng đã sẵn sàng làm đối tác tin cậy. 

Trong đó có bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội và các bệnh viện lớn khác trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

 

 

 

 

 

  

PHẦN 5: KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

 

  

 



                                                                                                                               

20 
 

 

 

 

 

  

PHẦN 6: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

1. Mục tiêu- định hướng 
 Xây dựng Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh 

QUỐC THỊNH mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp 

lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên 

kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường. 

 Xây dựng đội ngũ lãnh đạo công ty có bản lĩnh và chuyên nghiệp, 

đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia 

giỏi. 

 Xây dựng đội ngũ nhân sự văn phòng, nhân viên nghiệp vụ giỏi 

về chuyên môn, giàu về kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tâm 

huyết với nghề; 

 Xây dựng hệ thống vận chuyển bệnh nhân theo một mạng lưới 

và có quy mô trên cả nước; 

 Đầu tư lớn về mặt vật chất: Trang thiết bị y tế hiện đại, phong 

phú để mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ. 

 

2. Chiến lược phát triển 

 Về máy móc, thiết bị y tế: Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC 

THỊNH sẽ tìm hiểu, mở rộng phạm vi nghiên cứu, vận hành của các thiết bị y tế hữu 

ích trên thế giới để có thể đầu tư thuê, mua các thiết bị y tế này phục vụ bệnh nhân; 

Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế 

giới. 

 Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu 

và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối 

với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, 

đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp 

cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn. 

 Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công 

nghệ. Thông qua việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo 

hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời cũng đào tạo 

được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của 

Công ty. 

 Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng 

cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc. 

 Về trình độ chuyên môn: Cử đội ngũ nhân sự, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng học hỏi 

thêm các kỹ năng, kinh nghiệm thực tế về y học ở các nước đang phát triển trên thế 

giới để áp dụng thực tế tại Việt Nam. 
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Kính gửi: Quý khách hàng! 

 Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH  xin gửi đến Quý 

khách hàng lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm hợp tác thiện chí của Quý khách 

hàng với chúng tôi. 

Trên đây là bản hồ sơ năng lực kèm theo những thông tin chứng minh năng lực tổ 

chức, hoạt động của công ty Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC 

THỊNH để Quý khách hàng có cơ sở xem xét, đánh giá và lựa chọn. Chúng tôi hy 

vọng bản hồ sơ này sẽ đáp ứng được các tiêu chí của Quý khách hàng trong việc vận 

chuyển bệnh nhân, cho thuê thiết bị y tế, cho thuê điều dưỡng tại nhà cho Quý khách 

hàng. 

Chúng tôi cam kết với phương châm: “Vì sự hài lòng người bệnh” chúng tôi sẽ mang 

đến cho Quý khách hàng những dịch vụ có chất lượng cao, nhanh chóng và chuyên 

nghiệp với mức thù lao ưu đãi nhất. 

Công ty Công ty cổ phần y tế và vận chuyển người bệnh QUỐC THỊNH luôn sẵn sàng 

đồng hành cùng Quý khách hàng trong quá trình hoạt động và phát triển. 

Trân trọng! 

                                                                        Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc  

                                                                          Vũ Việt Long 

 

PHẦN 7: THƯ CAM KẾT 

 


