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HỒ SƠ NĂNG LỰC 
CHUYÊN: 

 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu  

Sản xuất và kinh doanh thuốc bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm 

y tế; 

 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 

Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật tư y tế; Sản xuất bông băng gạc y tế, các sản phẩm dùng một lần 

trong phẫu thuật, gói đỡ đẻ sạch và sản xuất các sản phẩm phục vụ  cấp cứu chấn thương, thiên tai, 

địch họa; 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  

Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị y tế; Kinh doanh hóa chất xét nghiệm, hóa chất 

chống dịch, dụng cụ, thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho 

công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), thuốc tẩy trùng, thiết bị tẩy trùng và xử lý môi 

trường; 

 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 

Dịch vụ tẩy trùng và xử lý môi trường; 

 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 

Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ khu vực Miền 

Trung và Tây Nguyên; 

 Sửa chữa thiết bị khác 

Dịch vụ tư vấn sửa chữa, bảo trì thiết bị, dụng cụ y tế; 

 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang và các công trình 

chuyên ngành y tế. 

Đà Nẵng, tháng     năm 2015 
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I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

1. GIỚI THIỆU 

Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO đƣợc thành lập vào ngày 13 tháng 01 

năm 1976 với tiền thân là Xí nghiệp Vật tƣ y tế Quảng Nam – Đà Nẵng. Năm 1983 đổi 

tên thành Công ty thiết bị y tế Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1997 chuyển thành Công ty 

thiết bị y tế TW3 Đà Nẵng là đơn vị thành viên của Tổng Công Ty Thiết bị Y Tế Việt 

Nam thuộc Bộ Y Tế. Năm 2005 đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO. 

Ngày 06 tháng 05 năm 2008 đơn vị đã chính thức chuyển đổi thành Tổng Công Ty Cổ 

Phần Y Tế DANAMECO (gọi tắt DANAMECO) theo Quyết định thành lập công ty 

số 3596/BYT-QĐ ngày 12 tháng 10 năm 2004. 

2. THÔNG TIN GIAO DỊCH 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION 

 Trụ sở chính: Số 105 đƣờng Hùng Vƣơng, phƣờng Hải Châu 1, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

 Điện thoại: (+84) 0511 3818478 - 3817137 - 3823951 - 3690777 

 Fax: (+84) 0511 3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093 

 Email: info@danameco.com  

 Website: www.danameco.com - www.danameco.vn - www.danameco.com.vn  

 Mã số thuế: 0400102101 

 Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0400102101 

 Nơi đăng ký doanh nghiệp: Sở Kế hoạch Đầu tƣ Thành phố Đà Nẵng. 

 Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 06 năm 2005. 

 Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 12 tháng 10 năm 2015. 

 Tổng vốn điều lệ: 43.776.050.000 đồng (Bốn mƣơi ba tỷ, bảy trăm bảy mƣơi sáu 

triệu, không trăm năm mƣơi nghìn đồng). 

 Mã giao dịch chứng khoán: DNM, đƣợc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 

Hà Nội (HNX). 

 Tài khoản mở tại ngân hàng:  

o Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – 

Chi nhánh Đà Nẵng. Mã tài khoản: 102010000190226 

o Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) –  

Chi nhánh Đà Nẵng. Mã tài khoản: 100214851007982 

o Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Military Bank) –  

Chi nhánh Đà Nẵng. Mã tài khoản: 3011100220008  

  

mailto:info@danameco.com
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3. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH 

 Sản xuất thuốc, hóa dƣợc và dƣợc liệu 

Sản xuất và kinh doanh thuốc bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, 

vắc xin, sinh phẩm y tế; 

 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 

Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật tƣ y tế; Sản xuất bông băng gạc y tế, các sản 

phẩm dùng một lần trong phẫu thuật, gói đỡ đẻ sạch và sản xuất các sản phẩm 

phục vụ  cấp cứu chấn thƣơng, thiên tai, địch họa; 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  

Xuất nhập khẩu vật tƣ nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị y tế; Kinh doanh hóa chất xét 

nghiệm, hóa chất chống dịch, dụng cụ, thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thƣơng 

và các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

 Bán buôn chuyên doanh khác chƣa đƣợc phân vào đâu 

Kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), thuốc tẩy trùng, thiết bị tẩy 

trùng và xử lý môi trƣờng; 

 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 

Dịch vụ tẩy trùng và xử lý môi trƣờng; 

 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 

Đảm nhận công tác hậu cần cho các chƣơng trình tiếp nhận và phân phối hàng 

viện trợ khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; 

 Sửa chữa thiết bị khác 

Dịch vụ tƣ vấn sửa chữa, bảo trì thiết bị, dụng cụ y tế; 

 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

Dịch vụ tƣ vấn thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang và 

các công trình chuyên ngành y tế. 

4. ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT 

 

Cử nhân Nguyễn Tấn Tiên 

Tổng Giám đốc Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO 
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5. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

a. Tầm nhìn: 

 Trở thành một trong những Tập đoàn nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, 

thiết  bị vật tƣ y tế và kinh doanh đa ngành nghề dẫn đầu về uy tín, chất lƣợng sản 

phẩm và thị phần trên thị trƣờng Việt Nam và khu vực. 

 Sẵn sàng hợp tác với đối thủ của DANAMECO hôm nay để trở thành đối tác 

DANAMECO trong tƣơng  lai. 

b. Sứ mệnh: 

“DANAMECO - Vì mục tiêu sức khoẻ cộng đồng và không ngừng phát triển” 

c. Mục tiêu: 

 “An toàn, uy tín, hiệu quả và phát triển bền vững” 

d. Chiến lược kinh doanh: 

 Áp dụng chính sách đãi ngộ, đào tạo nâng tầm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, 

văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có. 

 Xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nhân tài nhằm sẵn sàng đáp ứng  nhu 

cầu phát triển sản xuất - kinh doanh - dịch vụ theo xu hƣớng hội nhập và lợi thế 

ngành. 

 Cấu trúc lại nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ tồn kho, công  nợ để sử dụng vốn hiệu 

quả. 

 Sàng lọc, lựa chọn sản phẩm kinh doanh lợi thế để đầu tƣ tăng tốc, chiếm lĩnh ít 

nhất 60% thị phần trong nƣớc và đẩy mạnh xuất khẩu. 

 Cải thiện, nâng cao chất lƣợng dịch vụ đối với các kênh phân phối truyền thống, 

đồng thời mở rộng và đa dạng hóa các kênh phân phối khác để phủ kín thị trƣờng 

tiệu thụ sản phẩm của DANAMECO, đảm bảo tiếp cận trực tiếp vào nhóm các 

khách hàng mục tiêu nhằm tối đa hóa lợi ích đôi bên. 

6. THÀNH TỰU VÀ DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC 

 DANAMECO đạt đƣợc các chứng nhận, danh hiệu sau: 

 Doanh nghiệp “đủ điều kiện hành nghề sản xuất trang thiết bị y tế” đƣợc Bộ Y 

Tế thẩm tra, đánh giá và cấp chứng nhận. 

 Áp dụng, vận hành hệ thống quản lý phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn 

quốc tế nhƣ: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 đƣợc chứng nhận bởi Trung tâm 

chứng nhận sự phù hợp QUACERT. 

 Hệ thống Kho đƣợc xây dựng, quản lý, vận hành theo yêu cầu tiêu chuẩn GSP 

(Good Storage Practices - thực hành bảo quản tốt) do Cục Quản lý Dƣợc/Bộ Y 

Tế cấp chứng nhận lần đầu, năm 2013 Sở Y Tế thành phố Đà Nẵng cấp chứng 

nhận gia hạn. 
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 Ngoài các yêu cầu quản lý đƣợc chứng nhận trên, DANAMECO chúng tôi nhận 

thức đƣợc sứ mệnh, tầm quan trọng của sản phẩm y tế nên đã vận dụng, nghiên 

cứu, tích hợp thêm các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý khác vào hệ thống quản lý 

nhằm đảm bảo và bảo vệ tiêu chí “Sản phẩm sạch - an toàn” của DANAMECO 

nhƣ: tiêu chuẩn SA 8000 (Chính sách xã hội), tiêu chuẩn ISO 14001 (Môi 

trường), tiêu chí 5S,.... 

Bên cạnh đó trong quá trình hoạt động và phát triển, DANAMECO còn đƣợc Nhà 

nƣớc, Bộ Y tế, các cơ quan ban ngành, đoàn thể khen tặng với nhiều phần thƣởng cao 

quý cho các thành tích và sự đóng góp vào sự nghiệp phát triển y tế nƣớc nhà. Cụ thể: 

 Huân chƣơng Lao động hạng 3 cho tập thể và cá nhân lãnh đạo (1/2008).  

 Bằng khen của Bộ y tế về thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách Quốc gia 

về TTBYT giai đoạn (2002-2006). 

 Bằng khen của Bộ y tế về thành tích trong công tác nghiên cứu chế tạo và sản 

xuất trang thiết bị y tế giai đoạn (2000-2004). 

 Bằng khen của phòng thƣơng mại công nghiệp Việt Nam đã có nhiều đóng góp 

tích cực cho sự phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam 2010 và ba năm liền 

kề. 

 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ Y tế (2010), bằng khen của Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam (2010). 

 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Hội đồng TW trao tặng “Cúp 

Vàng TopTen Thương Hiệu Việt Uy Tín - Chất Lượng” (2007). 

 Bộ Thƣơng mại cấp chứng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam  uy tín - chất 

lượng’’ (2006). 

 Giải thƣởng Quĩ tài năng sáng tạo tập thể Nữ (duy nhất trong toàn quốc năm 

2006) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ Y tế (2002, 2003)… và nhiều bằng, giấy khen 

khác. 

7. CƠ SỞ HẠ TẦNG 

 Trụ sở chính của DANAMECO đặt tại địa chỉ số 105 đƣờng Hùng Vƣơng, 

phƣờng Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với văn phòng làm việc 

có diện tích 300 m
2
. 

 Xí nghiệp sản xuất Bông Băng Gạc & Vật tƣ y tế Hòa Cƣờng tại TP. Đà Nẵng: 

 Có diện tích trên 6.000 m
2
. Bao gồm: Hệ thống nhà làm việc, hệ thống các nhà 

xƣởng, hệ thống kho và khuôn viên cây xanh và đƣờng nội bộ.  

 Đƣợc đầu tƣ, trang bị đầy đủ các loại máy móc, thiết bị tự động, bán tự động 

thuộc công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất các loại Bông Băng Gạc, trang 

phục phẩu thuật, phòng hộ, chống dịch, áo phao, túi y tế thôn bản. 

 Năng suất, doanh thu bình quân hàng năm đạt giá trị 90 tỷ. 
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 Xí nghiệp sản xuất vật tƣ y tế Quảng Nam tại cụm công nghiệp Trảng Nhật, Điện 

Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam. 

 Có diện tích 30.000 m
2
. Bao gồm: Hệ thống nhà làm việc, hệ thống các nhà 

xƣởng, hệ thống kho và khuôn viên cây xanh và đƣờng nội bộ. 

 Đƣợc đầu tƣ, trang bị đầy đủ các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 

tự động, bán tự động hiện đại phục vụ sản xuất Bông y tế, khẩu trang y tế, 

Găng tay cao su y tế, các loại bông gạc. 

 Năng suất, doanh thu bình quân hàng năm đạt giá trị 30 tỷ. 

 Trung Tâm Dịch Vụ Y tế Tổng hợp tại Thành phố Đà nẵng. 

 Có diện tích 650 m
2
. Bao gồm: văn phòng làm việc và các xƣởng. 

 Đƣợc đầu tƣ, trang bị đầy đủ các loại máy móc, thiết bị tự động, bán tự động 

hiện đại phục vụ giặt tẩy cho các Bệnh viện tại Thành phố Đà Nẵng. 

 Năng suất, doanh thu bình quân hàng năm đạt giá trị 3 tỷ. 

 Kho công ích với diện tích gần 3000 m
2
 (thể tích chứa hàng 14.850 m

3
) đƣợc xây 

dựng, quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn của GSP đã quy định, trang bị đầy đủ 

phƣơng tiện Phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điều hoà 

nhiệt độ, hệ thống giá kệ theo tiêu chuẩn UNFPA. 

 Hệ thống cửa hàng tại thành phố Đà Nẵng. 

 04 chi nhánh, 02 văn phòng đại diện chuyên thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, giới 

thiệu sản phẩm và cung cấp sản phẩm của Danameco đến khách hàng gồm có: 

Chi nhánh DANAMECO tại thành phố Hà Nội, Chi nhánh Danameco tại thành 

phố Đà Nẵng, Chi nhánh Danameco tại thành phố Tam kỳ - Quảng Nam, Chi 

nhánh Danameco tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại điện tại Hà Nội, Văn 

phòng đại diện tại Cần Thơ. 

8. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

a. Nguyên tắc hoạt động 

 DANAMECO là công ty đại chúng, hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, 

các quy định pháp luật liên quan hiện hành và Điều lệ DANAMECO. Cổ phiếu 

DANAMECO có mã DNM niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 Cơ quan quyết định cao nhất của DANAMECO là Hội đồng quản trị. Hội đồng 

quản trị đề cử và bổ nhiệm Tổng Giám đốc để quản trị, điều hành DANAMECO. 

 Tổng Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của DANAMECO tuân thủ theo 

Điều lệ, các nghị quyết HĐQT, hệ thống Quy chế, Quy định của DANAMECO và 

Luật pháp hiện hành của Nhà nƣớc Việt Nam. 

b. Cơ cấu lao động: 428 người (317 nữ & 111 nam)  

 Trình độ Đại học và Trên đại học có 74 ngƣời. 

 Trình độ Cao đẳng và Trung cấp có 77 ngƣời. 

 Trình độ Sơ cấp và Phổ thông trung học có 277 ngƣời. 
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c. Sơ đồ tổ chức 
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d. Nhân sự chủ chốt 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Bà DS. Phạm Thị Minh Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2. Ông Nguyễn Tấn Tiên  - Ủy viên Hội đồng quản trị 

3. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị 

4. Ông Chu Hải Công - Ủy viên Hội đồng quản trị 

5. Ông Đỗ Hiệp Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị 

 BAN KIỂM SOÁT 

1. Bà Nguyễn Đình Phƣơng Nam - Trƣởng Ban kiểm soát 

2. Ông Nguyễn Văn Hoa - Thành viên Ban kiểm soát 

3. Ông  Nguyễn Thanh Tú - Thành viên Ban kiểm soát 

 BAN GIÁM ĐỐC 

1. Ông Nguyễn Tấn Tiên - Tổng giám đốc 

2. Ông Đặng Quốc Tuấn - Phó Tổng giám đốc 

3. Ông  Nguyễn Kiệm - Phó Tổng giám đốc 

4. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Kế toán trƣởng 
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9. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trụ sở chính TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

Địa chỉ Số 105 đƣờng Hùng Vƣơng, phƣờng Hải Châu 1,  

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại (+84) 0511 3818478 - 3817137 - 3823951 - 3690777 

Fax (+84) 0511 3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093 

Email info@danameco.com 

Website www.danameco.com  

www.danameco.vn  

www.danameco.com.vn 

Ngƣời đại diện Ông Nguyễn Tấn Tiên 

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BÔNG BĂNG GẠC VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÒA CƯỜNG 

Địa chỉ Số 12 Trịnh Công Sơn, phƣờng Hòa Cƣờng Nam,  

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(Số cũ: 464/4 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) 

Điện thoại (+84) 0511 3644622 - 3644111 

Fax (+84) 0511 3620003 

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NAM 

Địa chỉ Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 2, Điện Hoà, Điện Bàn, Quảng Nam 

Điện thoại (+84) 0510 3753547 

Fax (+84) 0510 3753548 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ TỔNG HỢP 

Địa chỉ Số 02 đƣờng Phan Kế Bính, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại (+84) 0511 3538133 

Fax (+84) 0511 3538133 

PHÒNG KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ 

Địa chỉ Số 105 đƣờng Hùng Vƣơng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại (+84) 0511 3818478 - 3817137 (27) 

Fax (+84) 0511 3810004 

Email xuanhuynh@danameco.com 
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PHÒNG KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ 

Địa chỉ Số 105 đƣờng Hùng Vƣơng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại (+84) 0511 3690777 - 3818478 (24) 

Fax (+84) 0511 3843833 

Email anhdnl@danameco.com 

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU – ĐỐI NGOẠI 

Địa chỉ Số 105 đƣờng Hùng Vƣơng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại (+84) 0511 3818478 - 3817137 (23) 

Fax (+84) 0511 3820093 

Email namnth@danameco.com 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

Địa chỉ Số 105 đƣờng Hùng Vƣơng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại (+84) 0511 3818478 - 3817137 (33) 

Fax (+84) 0511 3830469 

Email quangnd@danameco.com 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI 

Địa chỉ Số 01, Ngõ 135, Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

Điện thoại (+84) 04 37369046 

Fax (+84) 04 37369046 

Email vanphonghn@danameco.com 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CẦN THƠ 

Địa chỉ G8-59 đƣờng số 8, P. Phú Thứ,  Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Điện thoại (84) 0710 3512424 

Fax (84) 0710 3917679 

Email vpct@danameco.com 
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CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ 2977/10 Khu phố 5, QL1A, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại (+84) 08 35925260 

Fax (+84) 08 35925259 

Email chinhanhhcm@danameco.com 

CHI NHÁNH HÀ NỘI  

Địa chỉ Số 01, Ngõ 135, Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

Điện thoại (+84) 04 62998866 

Fax (+84) 04 62822437 

Email chinhanhhn@danameco.com 

CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

Địa chỉ Số 22 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Điện thoại (+84) 0510 3813086 

Fax (+84) 0510 3813086 

Email chinhanhtkqn@danameco.com 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ Số 79 Hải Phòng, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại (+84) 0511 3838707 

Fax (+84) 0511 3838898 

Email chinhanhdn@danameco.com 
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II. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ 

1. SẢN XUẤT, KINH DOANH, CUNG CẤP THIẾT BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ, 

VẬT TƯ TIÊU HAO, SẢN PHẨM BÔNG BĂNG GẠC 

 Tất cả các loại sản phẩm của DANAMECO sản xuất và cung cấp trên thị trƣờng 

đƣợc sản xuất trong môi trƣờng kín, tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của ISO 

13485:2003 và đều đƣợc Bộ Y Tế cấp chứng nhận lƣu hành sản phẩm. 

 DANAMECO chuyên cung ứng các loại trang thiết bị vật tƣ khoa học kỹ thuật, 

trang thiết bị y tế, giƣờng Inox, tủ đựng thuốc Inox, bàn khám phụ khoa, các loại 

bộ dụng cụ phẫu thuật, khám phụ khoa, hoá chất xét nghiệm, hoá chất phòng dịch, 

dụng cụ y tế, đinh nẹp vít, vật tƣ tiêu hao, dung dịch sát khuẩn, bông băng gạc và 

các sản phẩm y tế dùng một lần, các loại thuốc dùng trong y tế, ... 

 DANAMECO là nhà nhập khẩu và là đại diện của nhiều hãng sản xuất nổi tiếng 

trên thế giới nhƣ: Hãng ORICARE, INAMI, SEMCO, MINRAY, SCAN OPTIC, 

ROCHE, HUMAN, ALOKA, JONHSON, B.BRAUN, TERUMO, ITO, 

HITACHI, HONDA, TOPCON, NEWPORT, v.v… 

 DANAMECO đã có kinh nghiệm cung ứng các trang thiết bị dụng cụ y tế, vật tƣ 

tiêu hao, hoá chất, bông băng gạc hàng chục năm qua cho các Bệnh viện lớn, các 

cơ sở y tế, các phòng labo xét nghiệm trên khắp cả nƣớc và đƣợc khách hàng tín 

nhiệm cao. Tham gia, trúng thầu và thực hiện cung cấp trang thiết bị y tế, thiết bị 

khoa học kỹ thuật, dụng cụ y tế, … cho các đơn vị, cơ sở y tế trên cả nƣớc nhƣ: 

 Uỷ Ban Quốc gia dân số, chƣơng trình UNFPA, tổ chức UNICEF, Tổ chức 

Tầm nhìn Thế Giới, Tổ chức cứu trợ và phát triển quốc tế Việt Nam (FIDR), 

Tổ chức thầy thuốc không biên giới, Luxembourge, Tổ chức ADRA, Tổ chức 

JICA, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Tổ chức FHF. 

 Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung ƣơng, Viện sốt rét ký sinh trùng 

- côn trùng Quy Nhơn, Cục y tế Bộ Công An, Vụ sức khoẻ sinh sản Bộ y tế, 

các Sở y tế Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, KonTum, Daklak, Bệnh viện Đa khoa Đà 

Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh Viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Quảng Trị, Bệnh 

Viện Đắc Lắc, Bệnh Viện Trung ƣơng Huế, Trƣờng Đại Học Y khoa Huế, 

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, các bệnh viện Mắt của Huế, Quảng Bình, 

Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hậu Giang, và 

các bệnh viện lớn tại Hà Nội, v.v .... 

 Doanh thu năm 2014 đạt 220 tỷ đồng, đặc biệt trong năm 2014 DANAMECO 

đã trúng thầu và thực hiện cung cấp trang thiết bị y tế, vật tƣ tiêu hao giá trị 

lớn trên 30 tỉ đồng ở các cơ sở y tế trên khắp vùng miền đất nƣớc thuộc dự án 

Nam Trung bộ của Bộ Y Tế. 
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 Kể từ khi thành lập đến nay, DANAMECO không những cung cấp kịp thời các 

loại sản phẩm cho các đơn vị y tế, bệnh viện lớn trong nƣớc mà còn đƣợc xuất 

khẩu qua các nƣớc Lào, Mianma thuộc Đông Nam Á, Nhật Bản, Hoa Kỳ, và đang 

xúc tiến xuất khẩu qua các nƣớc thuộc Châu Âu, … 

 DANAMECO nhập khẩu uỷ thác các trang thiết bị y tế, dụng cụ vật tƣ cho các 

chƣơng trình lớn.  

2. TƯ VẤN, GIÁM SÁT, SỬA CHỮA, BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, LẮP ĐẶT, 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CÁC LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 DANAMECO đã có thâm niên trong lĩnh vực tƣ vấn, giám sát, bảo hành, bảo trì, 

lắp đặt, hƣớng dẫn vận hành các loại trang thiết bị y tế.  

 Có quan hệ mật thiết với các hãng sản xuất thiết bị y tế, có đội ngũ cán bộ, kỹ sƣ, 

kỹ thuật viên lành nghề, kinh nghiệm đã đƣợc đào tạo bởi các hãng sản xuất nƣớc 

ngoài và các trƣờng kỷ thuật của Việt Nam. 

 DANAMECO với đội ngũ kỹ sƣ và kỹ thuật viên có kinh nghiệm lắp đặt, hƣớng 

dẫn, bảo hành, bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị y tế và có đầy đủ phƣơng tiện, 

thiết bị phục vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì đƣợc khách hàng tín nhiệm. 

 Ngoài ra DANAMECO còn thực hiện các dịch vụ tƣ vấn thiết kế labo xét nghiệm, 

phòng mổ, phòng X-quang, v.v..... cho các đơn vị, cơ sở y tế. 

3. SẢN XUẤT  

 DANAMECO sở hữu một đội ngũ lao động trên 400 ngƣời lành nghề, kinh 

nghiệm, có trình độ chuyên môn cùng với hệ thống trang thiết bị sản xuất đƣợc 

đầu tƣ hiện đại (bán tự động, tự động), môi trƣờng sản xuất xanh, sạch, đẹp đảm 

bảo yêu cầu của ISO 13485. DANAMECO sản xuất đƣợc hơn 500 loại sản phẩm 

đa dạng nhƣ: các loại bông băng gạc, các loại Bông y tế, các loại khẩu trang y tế, 

Găng tay cao su y tế, giày, mũ, áo quần phẫu thuật, trang phục chống dịch, gói đỡ 

đẻ sạch, áo phao cứu nạn, sản phẩm dùng 1 lần trong y tế phục vụ cho công tác 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng mổ, phòng chống bão lụt, phòng chống dịch 

SARS, dịch cúm gia cầm, cúm A H5N1, H1N1, H7N9 và dịch Ebola. 

 DANAMECO luôn nghiên cứu, cải tiến, đầu tƣ công nghệ để áp dụng vào sản 

xuất nâng cao chất lƣợng sản phẩm, hạ giá thành, hiện nay DANAMECO đã 

thành công trong việc sản xuất Bông nguyên liệu phục vụ cho các sản phẩm có 

kết cấu nguyên vật liệu từ Bông nhƣ: Bông Gạc đắp vết thƣơng. Đặc biệt sản 

phẩm khẩu trang y tế có tiêu chuẩn chất lƣợng cao xuất khẩu đi Nhật đã đƣợc tổ 

chức Nelson Mỹ công nhận về mức chất lƣợng và đƣợc Bộ Y Tế vận dụng làm 

Tiêu chuẩn quốc gia. 

4. DỊCH VỤ HẬU CẦN 

DANAMECO là đơn vị đƣợc Bộ y tế chọn và giao quản lý hệ thống Kho công ích 

Miền Trung & Tây Nguyên để thực hiện công tác dịch vụ hậu cần của Bộ y tế.  
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Thời gian qua, DANAMECO đã trực tiếp thực hiện, tiếp quản, phân phối trang 

thiết bị y tế, thuốc và phƣơng tiện tránh thai đến 11 tỉnh thành thuộc Miền trung & Tây 

nguyên và trên cả nƣớc cho các dự án của Uỷ Ban Dân Số Gia Đình & Trẻ Em, Dự án 

Dân Số Sức Khoẻ Gia Đình, Dự án Duyên Hải Nam Trung bộ, chƣơng trình y tế quốc 

gia Bộ Y tế, Unicef, Unfpa, KFW, VIE/02/P19, FHF, chƣơng trình sức khoẻ sinh sản, 

chƣơng trình phòng chống dịch, bão lụt, thảm hoạ thiên tai ...và các dự án lớn khác của 

Bộ Y Tế. 

Ngoài ra, DANAMECO còn có một Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế Tổng Hợp với 

chức năng chính là giặt tẩy các loại áo quần bênh viện, tấm trải giƣờng tủ,... đƣợc trang 

bị hệ thống máy móc hiện đại và một đội ngũ công nhân viên lành nghề, hàng năm 

trung tâm đã xử lý, làm sạch các tấm trải giƣờng, nệm… nhiễm bẩn từ các bệnh viện 

lớn trên địa bàn thành phố nhƣ: Bệnh viện Đà nẵng, Bệnh viện Ung Thƣ, Bệnh viện 

Phụ Nữ, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Hòa Vang ... việc làm này đã mang lại một 

hiệu quả rất lớn về thời gian và chi phí cho các bệnh viện, nâng cao hiệu quả khám 

chữa bệnh cho các đơn vị y tế này.  

III. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 

DANAMECO, và các đơn vị thuộc là những đơn vị luôn tham gia tích cực các 

hoạt động đoàn thể, thể dục thể thao, các chƣơng trình hiến máu nhân đạo, phụng 

dƣỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, đóng góp từ thiện quỹ tấm lòng vàng cùng địa 

phƣơng sở tại giảm bớt các gánh nặng cho ngƣời cơ nhở có hoàn cảnh khó khăn,... 

Do vậy DANAMECO đã nhận đƣợc nhiều danh hiệu tấm lòng vàng do các tổ 

chức, chính quyền địa phƣơng trao tặng. 

 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm   2015 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Đ      

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Tiên 

 


