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THƯ NGỎ 
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Thân gửi Quý cổ đông, Quý khách hàng, 
Đối tác và Cán bộ công nhân viên.

Kinh tế  xã hội nước ta năm 2019 diễn ra 
trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới 
tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng 
thương mại Mỹ - Trung và vấn đề địa chính 
trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn 
của hệ thống thương mại toàn cầu, gây 
ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin kinh do-
anh, quyết định đầu tư trên thế giới. Tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt 
kết quả ẩn tượng với tốc độ tăng 7,02% 
(Quý I tăng 6,82%; quý II tăng 6,73%; quý III 
tăng 7,48%; quý IV tăng 6.97%). Mức tăng 
trưởng năm 2019 tuy thấp hơn mức tăng 
7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức 
tăng của các năm 2011-2017. Ước tính thu 
nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 
khoảng 4,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,9 
triệu đồng của năm 2018. 

Tổng chi toàn xã hội cho chăm sóc sức khỏe 
(ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế, người 
dân) so với GDP ngày càng tăng, từ 5,1% 
năm 1993 lên khoảng 6,6% năm 2016. Từ 
2008 đến nay, tốc độ tăng chi từ ngân sách 
nhà nước cho y tế đã cao hơn tốc độ tăng 
chi bình quân chung của ngân sách nhà 
nước và đạt khoảng 7- 8% tổng chi ngân 
sách. Mức chi tiêu cho sức khỏe người dân 
duy trì đà tăng ổn định, vì vậy trong năm 
2019, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động 
kinh doanh khám chữa bệnh cho người 
dân. Năm 2019, bệnh viện cũng tiếp tục 
mở rộng, triển khai các lĩnh vực chuyên 
khoa sâu như đào tạo nâng cao tay nghề 
của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ trẻ, mời các 
bác sĩ nước ngoài về công tác, đồng thời, 
chú trọng đầu tư thêm trang thiết bị và máy 

móc hiện đại để đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu khám chữa bệnh của người dân.

Hiện nay, Bệnh viện đang trong tình trạng 
quá tải cả về khám bệnh và chữa bệnh 
nên Công ty đang đầu tư triển khai hoàn 
thiện Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai 
đoạn II và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình để 
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 
người lao động các khu công nghiệp và 
nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố 
phía nam của tỉnh Thái Nguyên cũng như 
các huyện giáp ranh như Bắc Giang và Hà 
Nội.

Bệnh viện cũng triển khai công tác đưứa 
cổ phiếu của công ty lên giao dịch trên 
sàn giao dịch chứng khoán trong thời gian 
sớm nhất. Đây là bước tiến chiến lược để 
Công ty khẳng định vị thế của mình trong 
ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên nói chung và 
ngành Y tế cả nước nói chung, trở thành 
một trong những bệnh viện đầu tiên niêm 
yết trên sàn giao dịch. Với sự chuẩn bị, đầu 
tư đúng hướng, Công ty Cổ phần Bệnh 
viện Quốc tế Thái Nguyễn đã sẵn sàng đón 
nhận những cơ hội và phát triển mạnh mẽ 
trong thời gian tới,.

Ban lãnh đạo Công ty xin gửi lời cảm ơn 
chân thành tới tất cả quý vị những người 
đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 
thời gian qua. 

Trân trọng cảm ơn Quý vị.!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                  

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 
hướng tới trở thành một doanh nghiệp hàng đầu 
trong ngành bệnh viện, cung cấp dịch vụ y tế, khám 
chữa bệnh tốt nhất cho người dân Việt Nam.

Công ty cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng 
cao, tận tâm vì sức khỏe người bệnh và cộng đồng.

Chuyên nghiệp

Hiệu quả

Trung thực

Đoàn kết

Thái độ tích cực

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 20196
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Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh thu Tỷ đồng 266,34 269,65 275,45

Doanh thu thuần Tỷ đồng 266,08 269,40 245,45

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 167,02

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 108,43

Doanh thu thuần từ hoạt động tài 
chính Tỷ đồng 0,01 0,03 0,005

Chi phí tài chính Tỷ đồng 5,06 3,86 8,39

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 6,46

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh Tỷ đồng 86,35 85,89 93,58

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác Tỷ đồng - 0.09 (0.23)

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 86,35 85,88 93,35

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 86,35 81,39 88,82

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản Tỷ đồng 433,98 515,05 879,95

Vốn điều lệ Tỷ đồng 415

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 358,31 439,70 528,53

Nợ phải trả Tỷ đồng 85,68 75,35 351,42

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 24,10% 20,40% 18,35%

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 18,73% 16,97% 12,74%

1.3-MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
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GIỚI THIỆU CHUNG

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái nguyên

Địa chỉ : 328 Lương Ngọc Quyến, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0208 628 5658

Website : benhvienquoctethainguyen.com

Vốn điều lệ : 415.000.000 VNĐ

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số : 4601039023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký thay 

đổi lần thứ 4 ngày 28/03/2017

Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế

  Bệnh viện luôn lấy người bệnh làm trọng tâm 
cho mọi hoạt động trong suy nghĩ và hành động. Tất 
cả các quy trình hoạt động từ đón tiếp đến thực hiện 
các kỹ thuật khám, chữa bệnh cho đến khi ra viện đều 
được đổi mới và tạo được sự khác biết theo tiêu chí 
phải làm cho người bệnh hài lòng nhất về tinh thần 
thái độ phục vụ và chất lượng khám chữa bệnh.

”

“
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử hình thành và phát triển 

Tăng vốn điều lệ lên 69.464.000.000 VNĐ

2018

2019

2017

2016

2013

2014
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được 

UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng 
nhận đầu tư số: 17121000028 ngày 27 

tháng 8 năm 2013 với số vốn điều lệ ban 
đầu 27.748.000.000 VNĐ, quy mô 300 

giường bệnh. 

Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động số 134/BYT 
ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế.

Ngày 10/02/2014 Bệnh viên bắt đầu đi vào 
hoạt động, với quy mô ban đầu 150 giường 

bệnh

Tăng vốn từ 69.464.000.000 VNĐ đến 
150.000.000.000 VNĐ bằng việc chia cổ 

tức bằng cổ phiếu

Tăng vốn từ 270.000.000.000 VNĐ 
đến 350.000.000.000 VNĐ bằng 
việc chia cổ tức bằng cổ phiếu

Tăng vốn từ 350.000.000.000 VNĐ đến 
415.000.000.000 VNĐ bằng việc chia cổ 

tức bằng cổ phiếu
Xây dựng và đưa Bệnh viên đa khoa Yên 

Bình Thái Nguyên đi vào hoạt động

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư xây dựng hoàn thiện và hoàn tất việc 
mua sắm máy móc trang thiết bị để đưa Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái 
Nguyên đi vào hoạt động; đồng thời, triển khai xây dựng xong phần thô 
của Bệnh viện quốc tế giai đoạn 2 với tổng giá trị đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ từ 350.000.000.000 VNĐ đến 415.000.000.000 VNĐ 
bằng việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức theo Nghị quyết số 01/2019/
NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
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2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Hoạt động của 
các bệnh viện, 
trạm y tế

Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình 
(bán buôn dược 
phẩm)

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 
y tế, mỹ phẩm và vật 
phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên 
doanh

Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng 
máy khác (bán buôn 
máy móc thiết bị y 
tế)

Bệnh viện Quốc tế Thái 
Nguyên: số 328, đường 
Lương Ngọc Quyến, 
phường Đồng Quang, TP 
Thái Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa Yên 
Bình Thái Nguyên: xóm 
Chùa, xã Nam Tiến, tỉnh 
Thái Nguyên
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Khoa ngoại

Khoa nội

Khoa thăm dò 
chức năng

Khoa chẩn đoán 
hình ảnh

Khoa nhi

Khoa phụ sản

Khoa xét nghiệm

Khoa khám bệnh

Khoa hồi 
sức cấp cứu

Khoa gây mê 
hồi sức

Khoa kiểm soát 
nhiễm khuẩn

Nhà thuốc
Khoa Tai - Mũi 

- Họng

SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH

Bệnh viện có hơn 300 cán bộ, công nhân viên với 73 bác sĩ. Trong đó, 80% có trình độ sau đại học. 
ngoài ra còn có hơn 40 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ của các bệnh viện trung ương thường xuyên tham gia phẫu 
thuật, khám bệnh, hội chẩn trực tiếp tại bệnh viện đặc biệt là tất cả các ngày thứ 7 và chủ nhật. Bệnh viện 
đã và đang liên kết với các bệnh viện của Hàn Quốc và Thái Lan nhằm nâng cao công tác chuyên môn và 
góp phần đưa những kỹ thuật y học tiên tiến thế giới đến với người bệnh Việt Nam.
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3. MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ NỘI LỰC
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG TÀI CHÍNH - 
KẾ TOÁN

PHÒNG KHTH - TCHC

CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN TẠI BỆNH VIỆN

KHOA ĐÔNG Y, 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

KHOA NỘI

KHOA NHI

KHOA NGOẠI

KHOA CHUYÊN KHOA KHOA GMHS

KHOA SẢN

KHOA DƯỢC KHOA HSCC 

CÁC KHOA KHÁM BỆNH 
CHUYÊN KHOA

PHÒNG NỘI SOI KHOA XÉT NGHIỆM

QUẦY THUỐC 
BỆNH VIỆN KHOA KHÁM BỆNH KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Diễn giải bộ máy quản lý

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền 
biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công 
ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường, 
ít nhất mỗi năm họp một lần. Đại hội đồng cổ đông 
phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể 
từ ngày kết thúc năm tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn 
quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có 
từ 03 đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên độc lập HĐQT là 05 năm và 
có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số 
thành viên HĐQT phải thường trú ở Việt Nam ít nhất là 
02 thành viên.

BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên do  Đại hội đồng cổ 
đông bầu, nhiệm kỳ không quá 05 năm, có thể được 
bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Các thành viên 
BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài 
chính của Công ty và không phải là thành viên hay 
nhân viên công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 
việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty. Ban kiểm 
soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán hoặc 
kiểm toán viên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một người trong số họ 
hoặc quyết định thuê người khác làm Tổng Giám đốc 
Công ty. Nhiệm kỳ Tổng giám đốc không quá 05 năm, 
có thể được bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Tổng giám đốc là người điều hành, quản lý công việc 
kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát 
của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ được giao.

PHÒNG KHTH & TCHC

Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về việc xây 
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, 
năm; Mua sắm, làm thủ tục nhập, xuất vật tư, nguyên 
liệu, phụ tùng thay thế, dụng cụ cho sản xuất; Tham 
mưu và làm các thủ tục pháp lý trong việc ký kết, giám 
sát thực hiện, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế 
với các nhà cung cấp.  Tham gia xây dựng phương án 
kế hoạch giá thành sản phẩm của Công  ty; Tổng hợp 
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và các báo cáo thống kê theo quy định và yêu 
cầu quản trị của Công ty.

Đảm nhận và chịu trách nhiệm trong công tác tham 
mưu xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh 
doanh, quy hoạch cán bộ; Lập kế hoạch đào tạo và 
tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động và 
đơn giá tiền lương hàng năm; Tham mưu cho Ban Tổng 
Giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng. Thực 
hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo 
luật định và quy chế của Công ty; Theo dõi, giám sát 
việc chấp hành nội quy lao động, nội quy, quy chế của 
Công ty và thực hiện công tác kỷ luật. Thực hiện các 
nhiệm vụ của công tác hành chính, văn thư lưu trữ, 
quản lý xe ôtô con, vệ sinh môi trường, ngoại cảnh.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

• Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh 
vực tài chính kế toán. 
• Phòng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện 
kế hoạch tài chính hàng năm; 
• Tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài 
chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu 
cầu của Công ty; 
• Thực hiện thu tiền bán hàng, quản lý kho quỹ; 
• Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa 
đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế 
toán; hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê

BẢO VỆ BỆNH VIỆN

• Thực hiện công tác bảo vệ Bệnh viện.
• Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các kế 
hoạch bảo vệ, an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy 
nổ, phòng chống bão lụt hàng năm.

BÁO VỆ 
BỆNH VIỆN

KHOA KIỂM SOÁT 
NHIỄM KHUẨN
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Các khoa chuyên môn tại bệnh viện

Khoa nội
Bệnh lý tim mạch: Suy tim, tăng huyết áp...
• Bệnh lý tiêu hoá: Viêm loét dạ dày, đại tràng, xơ gan...
• Bệnh lý nội tiết: Đái tháo đường, basedow...
• Bệnh lý tiết niệu: Viêm đường tiết niệu, suy thận...
• Bệnh lý cơ, xương, khớp: Viêm khớp dạng thấp...

Khoa nhi
• Khám và điều trị: Tất cả các bệnh 
lý nội nhi từ 1 tháng tuổi đến 15 tuổi. 
Bệnh nhi sau phẫu thuật cần phải 
chăm sóc đặc biệt.

Khoa ngoại
• Chức năng: Khoa ngoại tổng hợp là khoa 
lâm sàng có chức năng thực hiện thủ tục 
khám và điều trị bằng phẫu thuật, cho 
bệnh nhân trong toàn tỉnh và một số địa 
bàn của tỉnh bạn như Cao Bằng, Tuyên 
Quang...

Khoa gây mê hồi sức
Khoa phẫu thuật GMHS là khoa lâm sàng, 
gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để 
thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật theo 
chương trình và cấp cứu, đặt dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc bệnh 
viện và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng 
Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt 
động tại khoa.

Các khoa khám bệnh chuyên khoa 
• Phòng Răng hàm mặt
• Phòng Tai Mũi Họng
• Phòng khám mắt

Khoa sản
• Khám quản lý thai nghén và điều trị các 
bệnh lý sản khoa
• Khám và điều trị các bệnh lý phụ khoa
• Khám và điều trị vô sinh
• Phẫu thuật mổ mở trong sản phụ khoa 
• Phẫu thật nội soi
• Đẻ giảm đau.

Khoa dược & quầy thuốc
Khoa Dược là khoa cận lâm sàng có chức năng: Cung 
ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật 
tư y tế tiêu hao phục vụ điều trị nội, ngoại trú, phòng 
chống dịch và chi viện cho tuyến dưới theo yêu cầu 
của Bộ Y tế, giám sát, kiểm tra việc sử dụng thuốc 
hợp lý an toàn theo quy chế dược chính của Bộ Y tế.

Khoa hồi sức cấp cứu
Khoa Cấp cứu - là khoa lâm sàng, có chức năng: Tiếp nhận khám, chẩn 
đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện bệnh nhân cấp cứu nặng có chức năng 
sống bị đe dọa cần thiết phải hỗ trợ bằng các thiết bị kỹ thuật y tế đặc biệt 
thuộc lĩnh vực các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới.
Khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực có nhiệm vụ thực hiện quy chế của khoa 
Lâm sàng, Hồi sức cấp cứu trong Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. 
Cán bộ, viên chức của Khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, 
năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

Khoa xét nghiệm
Khoa Xét nghiệm là khoa cận lâm sàng, có chức 
năng: Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về 
huyết học, sinh hóa, vi sinh, ký sinh trùng, sinh 
học phân tử, miễn dịch... phục vụ cho việc chẩn 
đoán, xác định nguyên nhân gây bệnh, theo dõi 
diễn tiến của bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Khoa chẩn đoán hình ảnh, nội soi
Khoa chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng 
là khoa cận lâm sàng có chức năng: Thực hiện 
các kỹ thuật tạo ảnh y học bằng các thiết bị 
X-Quang, siêu âm, cắt lớp, cộng hưởng từ.. và 
thực hiện các kỹ thuật nội soi, thăm dò chức 
năng,...Viêm khớp dạng thấp...

Khoa khám bệnh
Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng có 
chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh 
ngoại trú, chọn lọc bệnh nhân vào điều 
trị nội trú; hướng dẫn chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu cho người bệnh.

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
Khoa Chống nhiễm khuẩn là khoa cận 
lâm sàng có chức năng: Thực hiện khử 
khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, trang thiết bị 
y tế, buồng bệnh và chất thải; Giám sát, 
kiểm tra đôn đốc các khoa, phòng thực 
hiện quy chế chống nhiễm khuẩn và xử 
lý chất thải bệnh viện.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do 
Giám đốc phân công.

Khoa Đông Y - Phục hồi chức năng
Khoa Đông y - Phục hồi chức năng điều trị bệnh nhân 
bằng phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, 
xoa bóp, bấm huyệt, sử dụng thuốc bắc… Bên cạnh đó, 
khoa còn khám chữa bệnh Đông – Tây y kết hợp, phối 
hợp chặt chẽ với các khoa Lâm sàng , Xét nghiệm , 
Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng ..trong bệnh 
viện nhằm phát huy thế mạnh của 2 nền y học Đông – 
Tây y để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.Viêm 
khớp dạng thấp...
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4. GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
Công ty con, công ty liên kết

Sinh ngày 30/09/1965

Số CMND 013177543 do CATP Hà Nội cấp ngày 28/03/2009

Nơi sinh Ba Bể - Bắc Kạn

Cư trú 1514 CT5X2, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trình độ chuyên môn Bác sỹ đa khoa

Quá trình công tác

• Từ 1995 – 1999: Giám định viên BHYT - Bảo hiểm Tỉnh Thái Nguyên.
• Từ 1999 – 2003: Nhân viên - Ban tổ chức cán bộ BHYT Việt Nam.
• Từ 2003 – 2009: Nhân viên - Ban kiểm tra BHXH Việt Nam.
• Từ 2009 – 2013: Chủ tịch HĐQT - CTCP Bệnh viện đa khoa trung tâm Thái Nguyên.
• Từ 2013 – Nay: Chủ tịch HĐQT - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

1. Ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày 01/08/1951

Số CMND 090451238 do CA tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 08/03/2013

Nơi sinh Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Cư trú Tổ 8, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Trình độ chuyên môn Bác sĩ chuyên khoa II  Ngoại khoa

Quá trình công tác

• Từ 06/1972 – 08/1975: Bộ đội - Bệnh viện C18 quân khu 5
• Từ 01/1978 – 05/1992: Bí thư Đảng ủy; Trưởng khoa Ngoại Sản -  Bệnh viện Công 
ty Than 3 – Bộ Năng Lượng
• Từ 06/1992 – 12/1997: Bí thư chi bộ; Giám đốc - Trung tâm Y tế huyện Phổ Yên – 
Tỉnh Thái Nguyên
• Từ 01/1998 – 10/2011: Bí thư Đảng ủy; Giám đốc -  Bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên
• Từ 11//2011 – 2013: Giám đốc - Trung tâm trị liệu ung thư Bệnh viện C Thái 
Nguyên – Gammastar
• Từ 2013 – nay: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần 
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Sinh ngày 01/05/1954

Số CMND 090426463 do CA tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 23/09/2004

Nơi sinh Ngô Quyền - Tiên Lữ - Hưng Yên

Cư trú Tổ 27, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt 
Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

• Từ 1977 – 1980: Nhân viên - Sở Tài chính Thái Nguyên
• Từ 1980 – 1985: Phó Giám Đốc - Bảo hiểm Bảo Việt Thái Nguyên
• Từ 1985 – 2004: Giám Đốc - Bảo hiểm Bảo Việt Thái Nguyên
• Từ 2004 – 2014: Giám đốc - Công ty Bảo hiểm Pijco Thái Nguyên
• Từ 2013 – nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái 
Nguyên kiêm Phó Tổng Giám Đốc - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Sinh ngày 24/04/1955

Số CMND 090094474 do Công an Tỉnh Thái Nguyên, Cấp ngày 11/03/2018

Nơi sinh Thái Nguyên

Cư trú Xã Tân Hương – Huyện Phổ Yên – T. Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác
• Từ năm 1990 – Tháng 3/2018: Giám đốc - Công ty TNHH Xuân Thủy
• Từ 2013 – nay: Ủy viên HĐQT - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
Phó Tổng Giám đốc - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Sinh ngày 14/01/1961

Số CMND 090857411 Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 14/10/2013

Nơi sinh Phú Thọ

Cư trú Tổ 32, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn Bác sĩ chuyên khoa II

Quá trình công tác

• Từ năm 1984 đến năm 2006: Bác sỹ - Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa TW Thái 
Nguyên; Giảng viên bộ môn Ngoại - Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên
• Từ năm 2007 đến nay: Giám đốc - Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên
• Từ năm 2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

2. Ông Lê Xuân Tân -Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

3. Ông Lương Đình Hiền - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

4. Ông Nguyễn Văn Thủy - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

5. Ông Nguyễn Vũ Phương - Ủy viên HĐQT

(Không có công ty con, công ty liên kết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Sinh ngày 01/07/1973

Số CMND 0967647441 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 19/04/2007

Nơi sinh Sông Công – Thái Nguyên

Cư trú Tổ 15, Phường Thịnh Đán,Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Y học

Quá trình công tác

• Từ năm 1995 – 2009: Bác sỹ - Bệnh viện Y học Cổ truyền Tỉnh Thái Nguyên
• Từ 2009 – 2011: Giảng viên trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
• Từ 2011 – 2013: Giảng viên trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
• Từ 2013 đến nay: Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Kim Sơn
• Từ 2016 - Nay: Ủy viên HĐQT – CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Thành viên HĐQT

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT

Sinh ngày 11/01/1967

Số CMND 008167000032 do Công an Hà Nội Cấp ngày 11/02/2009

Nơi sinh Thành phố Tuyên Quang

Cư trú 301 – C8 – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Trình độ chuyên môn Cử nhân điều dưỡng

Quá trình công tác

• Từ năm 1919 – 2006: Giảng viên -  trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang
• Từ 2006 – 2009: Nhân viên Bệnh viện Thể Thao
• Từ 2009 – 2016: Nhân viên Công ty Cổ phần triển lãm Giảng Võ
• Từ 2017 đến nay: Nhân viên Nhà xuất bản Việt Nam
• Từ 2016 - Nay : Ủy viên HĐQT – CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Thành viên Ban kiểm soát

3.Bà Hứa Thị Hoa Linh - Thành viên Ban kiểm soát

Sinh ngày 15/12/1994

Số CMND 091679843 do CA tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 30/10/2018

Nơi sinh Thị trấn Đu, Tỉnh Thái Nguyên

Cư trú Tổ 18, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán

Quá trình công tác • Từ 07/2017 – 28/02/2019: Công ty TNHH ICSN Tech Việt Nam
• Từ 04/2019 – nay: Trưởng Ban kiểm soát - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Sinh ngày 22/07/1982

Số CMND 090893524 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 19/08/2015

Nơi sinh Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Cư trú Tổ 13 - phường Gia Sàng - thành phố Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Ths Giáo dục học

Qúa trình công tác
• Từ 08/2017 – 12/2019: Giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công 
nghiệp 
• Từ 4/2019 – nay: Thành viên Ban kiểm soát - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Sinh ngày 04/11/1995

Số CMND 095256164 do Công an Bắc Kạn cấp ngày 07/02/2018

Nơi sinh Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Cư trú Tổ 14, Phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Qúa trình công tác • Từ 04/2019 – nay: Thành viên Ban kiểm soát - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái 
Nguyên
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ĐIỂM MẠNH

ĐIỂM YẾU

S
1.Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02 năm 
2014, bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị hiện đại 
như: máy chụp cắt lớp vi tính 64 dãy – một trong 
những thiết bị hiện đại nhất được sử dụng tại các 
cơ sở y tế ở các tỉnh miền núi phía bắc; máy chụp 
cộng hưởng từ; máy nội soi màu 04 chiều; hệ thống 
máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch 
hoàn toàn tự động; hệ thống máy phẫu thuật nội 
soi; nội soi chẩn đoán; hệ thống máy thở hiện đại.
2.Bệnh viện có hơn 300 cán bộ, công nhân viên 
với 73 bác sĩ. Trong đó, 80% có trình độ sau đại 
học. ngoài ra còn có hơn 40 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ 
của các bệnh viện trung ương thường xuyên tham 
gia phẫu thuật, khám bệnh, hội chẩn trực tiếp tại 
bệnh viện. Bệnh viện đã và đang liên kết với các 
bệnh viện của Hàn Quốc và Thái Lan nhằm nâng 
cao công tác chuyên môn và góp phần đưa những 
kỹ thuật y học tiên tiến thế giới đến với người bệnh 
Việt Nam.

1. Hiện nay, với 3 cơ sở trên toàn tỉnh, 
quy mô gần 2000 giường bệnh nhưng 
bệnh viện luôn rơi vào tình trạng quá 
tải.
2.Nhu cầu đối với máy móc, trang 
thiết bị hiện đại, dược phẩm phục vụ 
mục đích khám chữa bệnh chiểm tỷ 
trọng đáng kể trong cơ cấu chi phí của 
Doanh nghiệp

5. VỊ THẾ NGÀNH & PHÂN TÍCH S.W.O.T

CƠ HỘI

THÁCH THỨC

1. Công ty đã ký được hợp đồng 
chính thức với Sam Sung Thái 
Nguyên, nhà máy lớn nhất châu Á 
của tập đoàn Samsung có quy mô 
hơn 180.000 công nhân và cán bộ 
trong khu công nghiệp – đây được 
xem là nguồn thu lớn cho bệnh viện.
2.Đại học Y Dược – Đại học Thái 
Nguyên nằm ngay trên địa bàn 
tỉnh, cung cấp nguồn lao động chất 
lượng, được đào tạo chính quy cho 
bệnh viện.

Các bệnh viện khác 
trong tỉnh Thái Nguyên 
cũng đang ngày càng 
nâng cao chất lượng 
dịch vụ, tiến hành đầu tư 
xây mới cơ sở vật chất.

W T

O

Phân tích S.W.O.T
Vị thế

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là một bệnh viện 
ngoài công lập, bắt đầu hoạt động từ năm 2014. 
Bệnh viện được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu 
khám chữa bệnh chất lượng cao của nhân dân ở 
tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, một khu vực 
có nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất cao 
và thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải tại các 
bệnh viện công lập. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 
là bệnh viện được đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô, 
hiện đại và đồng bộ vào loại bậc nhất của tỉnh Thái 
Nguyên. Một số công nghệ phục vụ khám chưa 
bệnh và quản lý được áp dụng tại bệnh viện như: Hệ 
thống chụp cắt lớp 64 dãy, phần mềm quản lý bệnh 
viện hay hệ thống camera giám sát,... là những hệ 
thống chưa được bệnh viện nào khác ở tỉnh Thái 
Nguyên sử dụng.

Về nhân lực, bệnh viện có sự phục vụ của đội ngũ y 
bác sĩ có trình độ cao và giàu kinh nghiệm và được 
sự hỗ trợ thường xuyên của các bác sĩ đầu ngành 
đến từ các bệnh viện Trung ương. Bệnh viện cũng 
đã thực hiện được nhiều kỹ thuật khám chữa bệnh 
phức tạp như mổ thoát vị đĩa đệm, tán sỏi laser,...
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên luôn hướng tới trở 
thành một bệnh viện có chất lượng dịch vụ chăm 
sóc y tế cao cấp và chuyên nghiệp, luôn đổi mới, 
làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng khám 
chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, 
với giá trị cốt lõi là tính chuyên nghiệp, hiệu quả 
công việc, tính trung thực, tinh thần đồng đội và thái 
độ tích cực.
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6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 7. RỦI RO

Về Quy mô
Mở rộng mô hình bệnh viện tư nhân sang các tỉnh lân cận như Tuyên Quang, Bắc 
Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn ... để phục vụ hầu hết người dân các tỉnh vùng trung du 
miền núi Đông Bắc Bộ.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sắp tới sẽ đưa cổ phiếu lên sàn 
giao dịch chứng khoán, trở thành một trong những bệnh viện đầu tiên có cổ phiếu 
niêm yết, từ đó khẳng định vị thế trong ngành Y Tế tỉnh Thái Nguyên nói riêng và 
khu vực miền Bắc nói chung. Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu sở hữu các bệnh 
viện hàng đầu Việt Nam về dịch vụ và chất lượng khám chữa bệnh, trở thành điểm 
đến uy tín cho người bệnh cả trong và ngoài nước.

Về Nhân sự
Tiếp tục thu hút nhân sự có trình độ, kinh nghiệm; tuyển dụng từ nguồn nhân lực 
chất lượng cao từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn và các tỉnh lân cận. 
Đào tạo nhân lực không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn chuyên nghiệp trong dịch 
vụ, với mục tiêu sự hài lòng của người bệnh là ưu tiên của Doanh nghiệp.

Bệnh viện đã và đang liên kết với các bệnh viện của Hàn Quốc và Thái Lan nhằm 
nâng cao công tác chuyên môn và góp phần đưa những kỹ thuật y học tiên tiến 
thế giới đến với người bệnh Việt Nam.

Về dịch vụ khám chữa bệnh, đầu tư cơ cơ vật chất
Duy trì, củng cố chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo dịch vụ khám chữa bệnh 
cho cán bộ công nhân viên cho các doanh nghiệp trên toàn tỉnh và tiến hành 
mở rộng tệp khách hàng doanh nghiệp, đảm bảo doanh thu từ nguồn này ở mức 
tăng trưởng, ổn đinh.

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại, nhập khẩu từ các nhà thầu, 
nhà cung cấp uy tín giàu kinh nghiệm

Rủi ro về lạm phát
Rủi ro về tỷ giá: Sự biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nhập 
khẩu trang thiết bị, máy móc, dược phẩm của Công ty. Công ty sẽ theo dõi chặt 
chẽ xu hướng tỷ giá và có những ứng biến kịp thời để giảm thiểu rủi ro này.

Rủi ro lãi suất: Bên cạnh lạm phát, lãi suất là một chỉ số tài chính vô cùng quan 
trọng mà Công ty phải luôn theo dõi và cập nhật hàng ngày nhằm đưa ra các chiến 
lược mua sắm, đầu tư hợp lý. Khi lãi suất tăng lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình 
hình kinh doanh của Công ty.

Rủi ro về kinh tế
Sự phát triển của nền kinh tế sẽ tác động đến mọi lĩnh vực, ngành nghề và đối 
tượng trong nền kinh tế, trong đó có Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái 
Nguyên.
Các rủi ro hình thành từ biến động của các chỉ số kinh tế vĩ mô chính như tốc độ 
tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, chính sách phát triển ngành… 
Những rủi ro này sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả 
kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng.

Rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh
Dịch vụ khám chữa bệnh của doanh nghiệp phải đối mặt với việc quá tải, chưa 
đủ đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong khu vực. Sau khi Giai đoạn 2 của 
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đi 
vào hoạt động, Bệnh viện đã và đang đối mặt với việc thiếu hụt lớn các y bác sĩ. 
Việc tuyển mộ nguồn lao động có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm đang được 
công ty tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và các doanh nghiệp.

Rủi ro thương mại
Là doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thiết bị y tế, dược phẩm, mọi biến 
động tỷ giá cũng như giá cả hàng hóa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 
kinh doanh của Công ty. Những quy định ngày càng chặt chẽ đối với các mảng 
dịch vụ xuất nhập khẩu, kho ngoại quan khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều 
khó khăn.

Rủi ro pháp luật
Rủi ro phát sinh do việc không kịp thời nắm bắt các quy định của pháp luật dẫn 
tới các tác động tiêu cực trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hệ thống pháp 
luật Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên còn nhiều hạn chế cũng 
như thường xuyên thay đổi. Để hạn chế những tác động này, Công ty đã xây 
dựng điều lệ và quy chế quản trị cập nhật với những văn bản pháp luật mới nhất.
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3.1-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 Thông tin ngành trong năm
Thị trường ngành Y tế tại Việt Nam hiện nay có thể coi là một thị trường tiềm năng, khi có trên 98 triệu dân, 
với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, cũng như sự hỗ trợ đến từ chính sách của nhà nước.

Dân số Việt Nam hiện nay là trên 98 triệu dân, và được dự báo sẽ chạm mốc hơn 100 triệu người trong 
vòng 10 năm tới. Thêm vào đó, dân số Việt Nam cũng được dự đoán sẽ bước vào gian đoạn già hóa kéo 
dài khoảng 30 năm, bắt đầu từ năm 2020, trước khi bước vào giai đoạn dân số già. Như vậy có thể thấy nhu 
cầu khám chữa bệnh của người dân Việt Nam trong tương lai sẽ rất lớn khi dân số tăng và số người trong 
độ tuổi có nhu cầu lớn về khám chữa bệnh cũng tăng.

Tuy nhiên, hiện tại cơ sở vật chất khám chữa bệnh tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người 
dân, đặc biệt là các bệnh viện ở tuyến địa phương, khi liên tục xảy ra tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn 
và các bệnh viện ở tuyến trung ương. Vì vậy, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, 
chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Do đó, hệ 
thống y tế ngoài công lập đã phát triển và đóng góp vào kết quả chung của ngành y tế. Hệ thống các phòng 
khám, các Bệnh viện ngoài công lập được đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị 
y tế, huy động các nguồn nhân lực, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện, 
giảm phiền hà cho người bệnh đồng thời góp phần giảm tình trạng quá tải cho các cơ sở y tế công lập.

Y tế tư nhân tiếp tục phát triển cả về quy mô và số lượng. Số bệnh viện tư nhân tăng từ 102 bệnh viện với 
5.800 giường bệnh năm 2010 lên 231 bệnh viện (19,4% tổng số bệnh viện) với khoảng 16.000 giường bệnh 
(5% tổng số giường bệnh) và trên 35.000 phòng khám tư nhân, góp phần đáng kể vào cung cấp dịch vụ y tế, 
cả khám chữa bệnh và phòng bệnh (cung cấp 43% dịch vụ ngoại trú và 2,1% tổng số dịch vụ nội trú).

Với dự báo về tốc độ gia tăng và già hóa dân số, cũng như phương hướng chính sách của các cơ quan quản 
lý, triển vọng phát triển ngành Y tế tại Việt Nam trong tương lai được đánh giá là khả quan.

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Tiêu chí Đơn vị 2018 2019 % tăng/giảm

Doanh thu thuần VNĐ 269.650.034.832 275.448.933.320 2%

Lợi nhuận gộp VNĐ 92.987.548.226 108.426.778.964 17%

Lợi nhuận trước thuế VNĐ 85.879.030.438 93.349.741.862 9%

Lợi nhuận sau thuế VNĐ 81.391.610.568 88.824.433.877 9%  

Năm 2019 Công ty cổ phần Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu thuần 275,45 tỷ, tăng 2% so với năm 2018. 
Trong khi đó, chi phí giá vốn hàng bán giảm từ 176,66 tỷ xuống còn hơn 167 tỷ đồng, tương ứng giảm 5%. Do đó, 
lợi nhuận gộp 2019 tăng lên hơn 108 tỷ, tương ứng 17% so với năm trước. 

Mức tăng 9% cũng là mức tăng đối với lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Chi phí hoạt 
động tài chính tăng từ hơn 3,8 tỷ lên gần 8,4 tỷ. Mức chi phí hoạt động tài chính tăng cao như vậy là do lãi vay từ 
các khoản vay ngắn và dài hạn. Các khoản vay ngắn hạn với tổng giá trị vay là 20,415 tỷ, bao gồm 2 hợp đồng tín 
dụng cuối năm 2018 và 1 hợp đồng tháng 3 năm 2019. Các khoản vay dài hạn lần lượt có hạn mức là 200 tỷ tại 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - hợp đồng tháng 8/2019, 35 tỷ tại Ngân hàng TMCP Quân đội - 
hợp đồng tháng 3/2019 và 20 tỷ tại  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ năm 2013. Việc 
chi trả lãi cho các khoản vay phát sinh cuối năm 2018 đầu năm 2019 này đã khiến chi phí tài chính của doanh 
nghiệp tăng đột biến. 

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên gần 6,5 tỷ, tăng 99% so với năm trước. Sau khi Bệnh viện Quốc 
tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đi vào hoạt động, số lượng cán bộ công nhân viên, các 
y bác sĩ tăng lên, do vậy chi phí nhân công của Doanh nghiệp cũng tăng mạnh.

Do hoạt động trong ngành Bệnh viện, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ chiếm 5% lợi nhuận trước thuế, đây là một 
lợi thế rất lớn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện kế hoạch

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 % Kế hoạch

Doanh thu thuần VNĐ 370.000.000.000 275.448.933.320 74,45%

Lợi nhuận sau thuế VNĐ 120.000.000.000 88.824.433.877 74,02%

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty chỉ đạt hơn 74% so với kế hoạch nhưng vẫn 
tăng nhẹ 2,15% so với năm 2018. Việc kiểm soát tốt chi phí đã giúp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt mức 
hơn 88 tỷ, tăng 9,14% so với năm trước. Tình hình kinh doanh duy trì ổn định, không có biến động khiến doanh thu 
và lợi nhuận của Công ty chưa có sự bứt phá. Dự kiến khi Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn II và Bệnh viện 
Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đi vào hoạt động với số giường bệnh và đội ngũ y bác sĩ lớn hơn, doanh thu các năm 
tiếp theo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận
Doanh thu của Bệnh viện gần như toàn bộ đến từ hoạt 
động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, doanh thu 
từ hoạt động tài chính và thanh lý tài sản cố định là 
không đáng kể, chỉ lần lượt là 4,7 triệu đồng và 13,6 
triệu đồng trong năm 2019.
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3.2-TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Những thay đổi của Ban 
điều hành trong năm:
Trong năm qua, Doanh 
nghiệp không có sự thay 
đổi nhân sự trong Ban 
Điều hành.

Nhân sự & chính sách nhân sự

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng 

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 141 40%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 204 58%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 0 0%

4 Lao động phổ thông 6 2%

II Theo đối tượng lao động

1 Lao động trực tiếp 351 100%

2 Lao động gián tiếp 0 0%

III Theo giới tính

1 Nam 83 24%

2 Nữ 268 76%

Tổng cộng 351 100%

Nhân sự 

Chính sách nhân sự

Chính sách
• Nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc, phát triển 
nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng bệnh viện.
• Trang bị kiến thức các kỹ năng về nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành 
chính, quản lý bệnh viện và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp.

Nguyên tắc đào tạo
• Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp, tiêu chuẩn viên chức quản lý và kế hoạch đào tạo được xây 
dựng hàng năm theo nhu cầu cụ thể.
• Đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi 
dưỡng. Khuyến khích tinh thần học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu 
công tác, nhiệm vụ.
• Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ đào tạo theo quy định của pháp luật 
và quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện.

Công ty đã và đang tiếp tục cải thiện chính sách lương, thưởng phù hợp 
với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của cán bộ nhân 
viên nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá 
nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích cán bộ nhân viên phát huy năng 
lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.
Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với những lao động có năng lực quản lý và 
trình độ chuyên môn cao, có nhiều ý tưởng trong nghiên cứu mang lại lợi 
ích cho Công ty.

Ngoài chế độ tiền lương, Công ty thực hiện đầy đủ công bằng các chế độ 
chính sách khuyến khích người lao động như tiền lễ tết, thưởng hoàn thành 
kế hoạch, tạo cho người lao động yên tâm để gắn bó và làm việc hết mình 
cho doanh nghiệp.

Chính sách đào tạo

  Chính sách 
lương hưởng & phúc lợi
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Cuối năm 2019, Bệnh viện Đa 
khoa Yên Bình Thái Nguyên và 
Cơ sở II của Bệnh viện Quốc 
tế Thái Nguyên đã đi vào hoạt 
động, bước đầu đã đón bệnh 
nhân tới khám chữa bệnh. Hiện 
tại, Công ty tiếp tục mời thầu để 
hoàn thiện cơ sở vật chất phục 
vụ hoạt động của Bệnh viện.

3.4-TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 Tăng/
giảm

Tổng tài sản VNĐ 515.048.603.031 879.953.204.630 71%

Doanh thu thuần VNĐ 269.650.034.832 275.448.933.320 2%

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính VNĐ 3.258.811 4.740.652 45%

Lợi nhuận khác VNĐ - 13.600.000 100%

Lợi nhuận trước thuế VNĐ 85.879.030.438 93.349.741.862 9%

Lợi nhuận sau thuế VNĐ 81.391.610.568 88.824.433.877 9%

3.3-TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ & 
    THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tổng doanh thu năm 2019 của doanh nghiệp đạt gần 275,5 tỷ đồng, 

tăng nhẹ so với năm 2018. Tổng tài sản tăng mạnh do năm 2019 

Doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tẩng và tiến hành vay vốn để 

đầu tư, phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Mặc dù tăng đến 45% 

nhưng lợi nhuận từ hoạt động tài chính gần như không đáng kể, chỉ 

đạt hơn 4,7 triệu đồng. Lợi nhuận khác đến từ việc thanh lý thiết bị 

trong năm, giá trị 13,6 triệu đồng. Tuy doanh thu chỉ tăng 2%, 

nhưng nhờ quản lý các chi phí hiệu quả, lợi nhuận trước và 

sau thuế của doanh nghiệp đều tăng 9%.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 Tăng/

giảm

1. Hệ số khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 4,12 3,46 (0,66)

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 4,06 3,42 (0,64)

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/tổng tài sản % 14,63 39,94 25%

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 17,14 66,49 49%

3. Hệ số năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 67,59 42,64 (24,95)

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,52 0,31 (0,21)

4. Hệ số khả năng sinh lời

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 30,18 32,25 2%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) % 20,40 18,35 (2%)

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 16,58 12,74 (4%)

- Hệ số lợi nhuận thuần từ HĐKD/Doanh thu thuần % 31,85 33,97 2%
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Hệ số khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Doanh nghiệp giảm 
0,66 lần so với năm 2018, dừng ở mức 3,46 lần. Hệ 
số thanh toán nhanh giảm 0,64 lần, còn 3,42 lần. 
Việc giảm các hệ số khả năng thanh toán là do 
trong năm, doanh nghiệp đã vay thêm các khoản 
vay mới, trong đó, riêng nợ dài hạn của công ty đã 
tăng từ hơn 26 tỷ lên hơn 250 tỷ đồng. Việc vay 
vốn sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực trong 
việc tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng của Bệnh viện 
Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn II và Bệnh viện Yên 
Bình Thái Nguyên.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản và hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
đều tăng và tăng lần lượt là 25% và 49%. Năm 2019, 
Công ty đã thực hiện vay các khoản nợ ngắn hạn 
và dài hạn để đầu tư tài sản, mua sắm trang thiết 
vị, xây dựng tài sản cố định. Tổng nợ phải trả của 
công ty là hơn 75 tỷ năm 2018 đã tăng lên hơn 351 
tỷ đồng. Mức độ vay nợ của Doanh nghiệp để tài trợ 
cho tài sản vẫn đang ở mức an toàn và Công ty vẫn 
đang kiểm soát tình hình vay nợ hợp lý và ổn định.

Hệ số năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 67,59 xuống còn 
42,64. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán giảm 
từ 176,67 tỷ xuống còn hơn 167 tỷ và hàng tồn 
kho tăng từ gần 3,2 tỷ lên 4,6 tỷ. Việc giảm giá vốn 
hàng bán và mua sắm công cụ, thiết bị vật tư y tế 
khiến hàng tồn kho tăng đã kéo hệ số vòng quay 
hàng tồn kho giảm.
Hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản giảm 0,21 lần 
do tổng tài sản trong năm 2019 đã tăng 71% lên 
gần 880 tỷ từ các hoạt động mua sắm, đầu tư xây 
dựng.

Hệ số khả năng sinh lời
Hai chỉ số quan trọng là ROE và ROA đều có xu 
hướng giảm nhẹ trong năm 2019, theo thứ tự, 
giảm 2% và 4%, do cả vốn chủ sở hữu và tài sản 
của Doanh nghiệp đều tăng đáng kể từ hoạt động 
tăng vốn, mua sắm, xây dựng tài sản, vay vốn từ 
ngân hàng.

STT Đối tượng Sổ lượng cổ 
phiếu

Tỷ lệ sở hữu/
VĐL

1 Cổ đông nhà nước - -

2 Cổ đông lớn (sở hữu trên 
5% vốn CP) 18.720.924 45,11%

- Trong nước 18.720.924 45,11%

- Nước ngoài - -

3 Cổ đông khác 22.779.076 54.89%

Tổng cộng 41.500.000 100%

Cơ cấu cổ đông

Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 08/05/2020

3.5-CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn điều lệ 415.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu niêm yết 41.500.000 cổ phiếu

Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cố phiếu lưu hành 41.500.000 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ 0

Mệnh giá 10.000 đồng

Thông tin cổ phiếu

STT Tên tổ chức/
cá nhân Địa chỉ Số lượng 

CP Tỷ lệ

1 Hoàng Tuyên 1514 CT5X2, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Tp Hà Nội 7.972.580 19,21%

2 Nguyễn Thị Ngọc Thu Phường Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên 3.746.000 9,03%

3 Hoàng Thao Phường Quang Trung. Tp Thái Nguyên. 
Tỉnh Thái Nguyên 3.746.000 5,68%

4 Nguyễn Văn Thủy Xóm Vàng. Tân Hương. Phổ Yên. Thái 
Nguyên 2.346.400 5,65%

5 Vũ Văn Thành Phố 7. Ninh Giang. TP Ninh Bình. Ninh Bình 2.299.244 5,54%

Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 08/05/2020

Danh sách cổ đông lớn
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Thay đổi 
vốn đầu tư CSH
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BÁO CÁO CỦA 
   Ban Tổng Giám đốc

04
4.1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh
4.2. Tình hình tài chính
4.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 
sách quản lý
4.4. Phương hướng phát triển
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4.1-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Thị trường ngành Y tế tại Việt Nam hiện nay có thể coi 
là một thị trường tiềm năng, khi có trên 98 triệu dân, 
với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, cũng như 
sự hỗ trợ đến từ chính sách của nhà nước.

Dân số Việt Nam hiện nay là trên 98 triệu dân, và 
được dự báo sẽ chạm mốc hơn 100 triệu người trong 
vòng 10 năm tới. Thêm vào đó, dân số Việt Nam cũng 
được dự đoán sẽ bước vào gian đoạn già hóa kéo dài 
khoảng 30 năm, bắt đầu từ năm 2020, trước khi bước 
vào giai đoạn dân số già. Như vậy có thể thấy nhu cầu 
khám chữa bệnh của người dân Việt Nam trong tương 
lai sẽ rất lớn khi dân số tăng và số người trong độ tuổi 
có nhu cầu lớn về khám chữa bệnh cũng tăng.

Y tế tư nhân tiếp tục phát triển cả về quy mô và số 
lượng. Số bệnh viện tư nhân tăng từ 102 bệnh viện 
với 5.800 giường bệnh năm 2010 lên 231 bệnh viện 
(19,4% tổng số bệnh viện) với khoảng 16.000 giường 
bệnh (5% tổng số giường bệnh) và trên 35.000 phòng 
khám tư nhân, góp phần đáng kể vào cung cấp dịch 
vụ y tế, cả khám chữa bệnh và phòng bệnh (cung cấp 
43% dịch vụ ngoại trú và 2,1% tổng số dịch vụ nội trú).

Với dự báo về tốc độ gia tăng và già hóa dân số, cũng 
như phương hướng chính sách của các cơ quan quản 
lý, triển vọng phát triển ngành Y tế tại Việt Nam trong 
tương lai được đánh giá là khả quan.

Giai đoạn II của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và 
Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên cuối năm 
2019 đã đi vào hoạt động, hứa hẹn sẽ đóng góp không 
nhỏ vào doanh thu hoạt động kinh doanh của Doanh 
nghiệp.

Tổng tài sản năm 2019 là gần 880 tỷ đồng, tăng 70,85% so với năm 2018. Nhìn chung, tỷ trọng 
tài sản ngắn hạn và dài hạn trên tổng tài sản không có nhiều thay đổi. Năm 2019 tài sản ngắn 
hạn đạt trên 340 tỷ, tăng 67,94% so với năm trước, trong khi tài sản dài hạn tăng đáng kể hơn 
72,74%.

Trong tài sản ngắn hạn, trả trước người bán chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng từ 86% lên 98%. 
Điều này là hợp lý do việc đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị, dược phẩm mới của 
Doanh nghiệp để phục vụ dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn II và Bệnh viện Đa 
khoa Yên Bình Thái Nguyên.

Với tài sản dài hạn, tài sản cố định đã tăng từ hơn 65 tỷ lên hơn 415 tỷ đồng là nguyên nhân 
chính khiến tài sản dài hạn tăng đột biến 72,74%.

Tại thời điểm ngày 31/12/2019, tổng nợ phải trả của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc 
tế Thái Nguyên là hơn 351 tỷ đồng, tăng 366,40% so với năm trước. Nợ ngắn hạn tăng 
99,79% lên hơn 98 tỷ đồng, trong khi đó, nợ dài hạn tăng gấp 8,69 lần, lên 253 tỷ đồng. 

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, các khoản phải trả người bán ngắn hạn và vay là nợ thuê 
tài chính ngắn hạn chiểm tỷ trọng cao và có biến động lớn trong năm. Phải trả người 
bán ngắn hạn tăng 113% từ 9,7 tỷ lên 20,7 tỷ đồng. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài 
chính ngắn hạn tăng 154% từ 24,5 tỷ lên 62 tỷ đồng. Các khoản vay ngắn hạn với tổng 
giá trị vay là 20,415 tỷ, bao gồm 2 hợp đồng tín dụng cuối năm 2018 và 1 hợp đồng 
tháng 3 năm 2019. 

Với nợ dài hạn, nợ ngân hàng chiếm 100%. Các khoản vay dài hạn lần lượt có hạn mức 
là 200 tỷ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hợp đồng tháng 8/2019, 
35 tỷ tại Ngân hàng TMCP Quân đội hợp đồng tháng 3/2019 và 20 tỷ tại  Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ năm 2013. 

Việc vay vốn tại các ngân hàng nhằm phục vụ mục đích hoàn thiện và đưa hai dự 
án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn II và Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái 
Nguyên đi vào hoạt động. Các khoản nợ này đang được doanh nghiệp kiểm soát tốt 
và mức độ vay nợ ở trong khoảng an toàn.

Đánh giá tổng quan Tình hình tài sản Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu
2018 2019

Tăng/
giảmGiá trị (đồng) Tỷ 

trọng Giá trị (đồng) Tỷ 
trọng

A. Tài sản 
ngắn hạn 203.004.561.672 39,41% 340.934.711.955 38,74% 67,94%

B. Tài sản 
dài hạn 312.044.041.359 60,59% 539.018.492.675 61,26% 72,74%

Tổng tài sản 515.048.603.031 100% 879.953.204.630 100% 70,85%

Chỉ tiêu
2018 2019

Tăng/
giảmGiá trị (đồng) Tỷ 

trọng Giá trị (đồng) Tỷ 
trọng

A. Nợ ngắn 
hạn 49.257.978.986 65,37% 98.412.770.594 28,00% 99,79%

B. Nợ dài 
hạn 26.089.460.876 34,63% 253.007.397.630 72,00% 869,77%

Nợ phải trả 75.347.439.862 100% 351.420.168.224 100% 366,40%

4.2-TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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4.3-CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Trong năm vừa qua, Công ty đã tăng 
cường tuyển dụng nhân sự, trong đó, 
năm 2018 Công ty tuyển dụng 280 
nhân sự, thì năm 2019 đã tăng lên 
nhanh chóng. Công ty cũng đã hoàn 
tất việc tuyển dụng số lượng lớn 
người lao động có trình độ chuyên 
môn chất lượng cao.

4.4-PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng 

tăng cao của người dân các tỉnh Tây Bắc 

Bộ, các khó khắ đến từ tình hình kinh tế 

vĩ mô, bên cạnh đó là diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh Covid-19 nửa đầu năm 2020, 

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái 

Nguyên đã đưa ra mục tiêu, kế hoạch kinh 

doanh cho năm 2020 như sau:

Lợi nhuận trước thuế  125 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng

Đồng thời công ty tiếp tục đầu tư hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng của giai đoạn II Bệnh 

viện Quốc tế Thái Nguyên cùng Bệnh 

viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, 

phục vụ nhu cầu người dân trên địa 

bàn toàn tỉnh, tiếp tục công tác quản 

trị tốt doanh thu, chi phí để đảm bảo 

lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

trong năm 2020 giữ vững mức ổn định.

STT Tiêu chí ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Tỷ trọng 
năm 2018

Tỷ trọng 
năm 2019

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại 
học Người 135 141 48,21% 40,17%

2 Trình độ Cao đẳng, Trung cấp 
chuyên nghiệp Người 138 204 49,29% 58,12%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật Người 0 0 0% 0%

4 Lao động phổ thông Người 7 6 2,50% 1,71%

II Theo giới tính

1 Nam Người 79 83 28,21% 23,65%

2 Nữ Người 201 268 71,79% 76,35%

III Chuyên môn

1 Phó GS, Tiến sỹ Người 01 01 0,36% 0,28%

2 Bác sỹ CK II Người 07 11 2,50% 3,13%

3 Bác sỹ CK I Người 21 43 7,50% 12,25%

4 Thạc sỹ Bác sỹ Người 10 21 3,57% 5,98%

5 Bác sỹ chuyên khoa Người 54 83 19,29% 23,65%

6 Khác Người 187 192 66,79% 54,70%

IV Theo chỉ tiêu khác

1 Có hợp đồng lao động Người 280 351 100% 100%

2 Lương theo giờ Người 0 0 0% 0%

Tổng cộng Người 280 351 100% 100%
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BÁO CÁO CỦA 
  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

05
5.1. Đánh giá của HĐQT về mọi mặt của Công ty
5.2. Đánh giá của HĐQT về Ban Tổng Giám đốc
5.3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT
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Như vậy, Ban Tổng Giám đốc đã cho thấy năng lực 

trong cả hoạt động quản lý và trong cả hoạt động 

khám chữa bệnh khi hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao, tuân thủ đầy đủ và chấp hành các quy trình, 

quy định đề ra theo pháp luật, Điều lệ công ty và 

định hướng phát triển của Doanh nghiệp, đảm bảo 

được lợi ích của cổ đông, Doanh nghiệp và các các 

cán bộ công nhân viên của Bệnh viện.

Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý là những 
người giàu nhiệt huyết, tay nghề cao trong ngành Y tế 
cũng như kinh nghiệm điều hành hiệu quả trong quản 
trị Doanh nghiệp và định hướng hoạt động kinh do-
anh của Bệnh viện. Trong năm 2019, HĐQT đã đồng 
hành, giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám 
đốc cũng như các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo mọi 
hoạt động của Công ty đều được thực hiện một cách 
minh bạch, đúng pháp luật, Điều lệ công ty, phương 
hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra.
Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý thực hiện 
báo cáo đầy đủ các hoạt động của Công ty, các dự án 
đầu tư, các giải trình liên quan đến kết quả hoạt động 
kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, trước tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước 
và trên thế giới, Ban Tổng Giám đốc phối hợp cùng 
HĐQT đã có các chiến lược, biện pháp chủ động để 
thích nghi với tình hình thực tế.

Thực hiện nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 

2020 với các chỉ tiêu và nhiệm vụ sát 
thực tế. HĐQT Công ty đã chỉ đạo quyết 

liệt, cùng sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và 
toàn thể cán bộ công nhân viên, y sĩ, bác sĩ và sự 
ủng hộ của Quý cổ đông, năm 2019 Công ty đã vượt 
qua các khó khăn thách thức của nền kinh tế thị 
trường, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu đã 
đề ra, tiếp tục khẳng định uy tín của Bệnh viện và là 
tiền đề cho sự ổn định và phát triển cho năm 2020. 

D o a n h 

thu năm 

2019 của Công 

ty đã tăng nhẹ so với 

năm 2018 khoảng 2,15%. Nhờ tối ưu chi phí mà 

lợi nhuận sau thuế của công ty vấn tăng 9,14% so 

với năm trước. Tuy vậy, cả doanh thu và lợi nhuận 

sau thuế của Doanh nghiệp chỉ đạt 74% so với kế 

hoạch.

5-2 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động điều hành, quản trị Công ty và triển khai các kế 
hoạch của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT đã chủ trì nhiều cuộc họp về triển khai các kế hoạch, dự án nhằm xây dựng 
và phát triển kế hoạch kinh doanh của Công ty, các cuộc họp liên quan đến bổ nhiệm nhân sự. Trong năm 2019, 
HĐQT đã tổ chức 01 buổi họp ĐHĐCĐ để thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng, kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 04 buổi họp Hội đồng quản trị.

Kết quả hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc năm 2019

Kết luận

5.1-ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
      VỀ MỌI MẶT CỦA CÔNG TY

Chỉ tiêu
Thực hiện (Tỷ đồng)

KH 2019
%

2018 2019 So với KH So với 2018

Doanh thu 269,65 275,45 370 74,45% 102,15%

LNST 81,39 88,83 120 74,02% 109,14%
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5.3-KẾ HOẠCH, 
ĐỊNH HƯỚNG 

CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Khắc phục các tồn tại và tiếp tục tái cơ cấu mô hình quản trị và 
quản lý cơ chế phân quyền, quyền lợi gắn với trách nhiệm để tăng 
hiệu quả quản lý, chuyên môn hóa, quản lý chuyên nghiệp, từng 
bước mở rộng quy mô trong nước và quốc tế.

Kiểm soát chặt chẽ quản lý chất lượng dịch vụ, chi phí và lợi 
nhuận để đưa ra các chiến lược nhằm nâng cao khả năng 
cạnh tranh, đưa ra các chiến lược để giải quyết các vấn đề 
vướng mắc cũng như những khó khăn gặp phải trước các 
biến động kinh tế.

Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám 
đốc nhằm thực hiện hiệu quả các chiến lược cũng như kế 
hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2020.

Tiếp tục cùng Ban Tổng Giám đốc hoạch định các chiến 
lược, cơ hội để mở rộng quy mô Bệnh viện, kinh doanh phát 
triển bền vững.

Đối với các vấn đề về nhân sự: Hoạch định các chính sách tối ưu nhất 
nằm nâng cao chất lượng nguồn nhân sự y tá bác sĩ của Công ty.

Hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh là lĩnh vực kinh doanh chính 
của Doanh nghiệp. Vì vậy, trước những diễn biến của nền kinh tế và dịch 
bệnh Covid-19, HĐQT đồng hành của Ban Tổng Giám đốc tiếp tục duy trì 
hoạt động, đẩy mạnh tuyển dụng cán bộ y bác sĩ cho Bệnh viện Quốc tế 
Thái Nguyên giai đoạn II và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng của người bệnh.

Đánh giá toàn diện năng lực, quy trình hoạt động kinh doanh cũng như 
đưa ra những ưu, nhược điểm đang tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
phát triển của Công ty, đưa ra các chiến lược chi tiết đến từng bộ phận, 
phòng ban trong Công ty nhằm nâng cao và phát triển những ưu điểm, 
khuyến khích việc đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, dự án nhằm thúc đẩy 
hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả công việc.

Liên tục cập nhật và xây dựng các chính sách nhằm giữ nhân lực chủ chốt 
và hấp dẫn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng với môi trường làm việc 
thân thiện.

1
2

3
4

5

Định hướng trung và dài hạn
Phương hướng thực hiện

Doanh thu: 370 tỷ đồng

LNST: 120 tỷ đồng
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
06

6.1. Hội đồng quản trị
6.2. Ban Kiểm soát
6.3. Giao dịch và Thù lao
6.4 Quản trị Công ty
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6.1-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng 

nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và 

các quy định khác của Pháp luật. HĐQT đã thực hiện 

tốt việc giám sát hoạt động điều hành, quản lý công 

ty và triển khai các kế hoạch của Ban Tổng Giám đốc.

Năm 2019, sau khi có quyết định khai thác Bệnh viện 

Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn II và Bệnh viện Đa khoa 

Yên Bình Thái Nguyên, hai đơn vị chính thức đi vào 

hoạt động.

HĐQT đã chủ trì nhiều cuộc họp thông qua: về việc 

triển khai các kế hoạch, chiến lược nhằm xây dựng và 

phát triển kế hoạch kinh doanh của Công ty; các vấn 

đề về tài chính, đầu tư trang thiết bị và xây dựng cơ sở 

hạ tầng phục vụ mục đích kinh doanh của Bệnh viện.

Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức 01 buổi họp Đại 

hội đồng cổ đông để thông qua kết quả kinh doanh 

năm 2018, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 

2019 và 04 buổi họp HĐQT

Thông tin về thành viên HĐQT

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên HĐQT Số buổi tham dự Tỷ lệ 

tham dự họp

1 Hoàng Tuyên Chủ tịch 19/03/2012 04 100%

2 Lê Xuân Tân Ủy viên 19/03/2012 04 100%

3 Nguyễn Văn Thủy Ủy viên 19/03/2012 04 100%

4 Lương Đình Hiền Ủy viên 19/03/2012 04 100%

5 Nguyễn Vũ Phương Ủy viên 19/03/2012 04 100%

6 Nguyễn Thị Thanh 
Thủy Ủy viên 19/03/2012 04 100%

7 Nguyễn Thị Ngọc 
Thu Ủy viên 19/03/2012 04 100%

HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2019 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp. Căn cứ nội dung Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung mà Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, tổ chức 

nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban điều hành đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình 

biến động của nền kinh tế và giá cả vật tư, dịch vụ. HĐQT đều tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức 

phù hợp để Tổng giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm và kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm tiếp theo. Hoạt động quản trị Công ty theo đúng Quy chế Quản trị Công ty, Điều lệ Công 

ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nội 

dung đã được HĐQT thông qua tại các Nghị quyết ban hành hay các cuộc họp 

HĐQT. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị 

giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo 

cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các 

quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành 

Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có 

trách nhiệm liên quan thực hiện.

STT Thời gian Nội dung

1 Tháng 3/2019 Thông qua các nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên của Công ty

2 Tháng 6/2019

Thống nhất các nội dung liên quan để hoàn tất việc đăng ký Công ty đại 
chúng và sau đó đã được UBCK chấp thuận là Công ty đại chúng theo công 
văn số 6885/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ 
phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên ngày 14/11/2019

3 Tháng 11/2019
Thông qua chủ trương đưa Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đi vào 
hoạt động theo Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 261 ngày 
04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ y tế. 

4 Tháng 12/2019
Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị từ việc Hội đồng quản trị trực tiếp 
quản lý, điều hành Bệnh viện sang thành Công ty quản lý các chi nhánh hoạt 
động phụ thuộc, và mỗi chi nhánh là phụ trách hoạt động của một bệnh viện.

Nghị quyết của HĐQT năm 2019
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6.2-BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, đưa ra các 
phương án và giám sát Ban Tổng Giám đốc và bộ máy 
giúp việc một cách cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật 
và Điều lệ Công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản 
trị đã tiến hành tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột 
xuất phát sinh theo đúng quy định của Điều lệ Công ty 
và Luật doanh nghiệp nhằm triển khai công tác giám 
sát cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám 
đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành, trực tiếp tham 
gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động 
kinh doanh. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các quy định 
chính sách Nhà nước ban hành cũng như triển khai 
các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua nhằm thúc đẩy hoạt đông kinh doanh 
của Công ty phát triển. Hội đồng quản trị đã ban hành 
các nghị quyết ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty 
thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh và các 
hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty.

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã tham dự 04 cuộc 
họp của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của 
Công ty, các kế hoạch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 
đề ra cũng như giám sát hoạt động của Công ty, Hội 
đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp kịp thời 
các Nghị quyết HĐQT và tạo điều kiện cho Ban Kiểm 
soát thu thập các thông tin theo yêu cầu.

• Quản trị tài chính – kế toán
Công ty đang sử dụng hệ thống phần mềm kế toán Vacom. 
Việc sử dụng các phần mềm này giúp cho hoạt động quản 
trị tài chính kế toán được thực hiện rất khoa học, minh bạch, 
giảm các sai số và rủi ro phát sinh trong hoạt động tài chính, 
kế toán của Công ty.
• Quản trị nhân sự
Công ty đang sử dụng Phần mềm quản lý nhân sự ERP. Năm 
2019, Công ty đã thành lập Bộ phận pháp chế riêng biệt 
để thực hiện các nghiệp vụ pháp chế và quản trị 
nhân sự, có bộ phận bảo hiểm riêng biệt thuộc 
phòng Kế hoạch tổng hợp để lo chế độ cho 
người lao động. 
Công ty cũng đã triển khai thực hiện 
việc họp báo cáo công việc thường 
nhật và giao ban hàng tuần. 

1. Hoạt động giám sát của BKS 
đối với HĐQT

Ban Tổng Giám đốc và các bộ máy quản lý thực hiện 
đúng chức năng và thẩm quyền, tuân thủ các quy định 
của pháp luật, Ban điều hành đã chủ động đưa ra các 
phương án, chính sách kinh doanh và quyết liệt trong 
thực thi công việc, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt 
động của Công ty năm 2019. Ban Tổng Giám đốc đã 
xây dựng các chiến lược và chính sách linh hoạt đối 
với người lao động, cũng như bổ nhiệm và miễn nhiệm 
nhân sự theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao 
nhằm xây dựng cơ cấu tổ chức ổn định và vững mạnh.

STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đầu/
không còn là 

thành viên BKS

Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

1 Nguyễn Thị Thùy Dương Trưởng BKS Tháng 04.2019 04 100%

2 Nguyễn Thị Thanh Hòa Thành viên Tháng 04.2019 04 100%

3 Hứa Thị Hoa Linh Thành viên Tháng 04.2019 04 100%

2. Hoạt động giám sát của BKS 
đối với Ban Tổng Giám đốc 

và Bộ máy quản lý

3. Phối hợp giữa BKS, HĐQT, 
BTGĐ và các cán bộ quản lý khác

5. Nâng cao hiệu quả 
quản trị công ty

Trong năm Công ty không có giao dịch, hợp đồng với các cổ 
đông nội bộ, cổ đông lớn và những người có liên quan của 
người nội bộ.
Trong năm 2019, Công ty không có thù lao cho thành viên 
HĐQT và BKS.

6.3 GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO

6.4 QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong thời gian vừa qua, các thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ đã 
tham gia đào tạo tập huấn và sử dụng hệ thống phần mềm 
quản trị Doanh nghiệp 1Office, phần mềm quản lý bệnh viện 
thông minh BVST, phần mềm quản lý bệnh viện HIS, Phần 
mềm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh Pacs.

4. Kế hoạch đào tạo/học tập về 
quản trị công ty

• Công ty công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy 
định của pháp luật.
• Tham gia các hội nghị, hội thảo do Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức 
để cập nhật các quy định, nghị định mới.
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PHÁT TRIỂN 
    BỀN VỮNG

07
7.1. Mục tiêu chung
7.2. Mục tiêu sản phẩm dịch vụ
7.3. Chính sách người lao động
7.4. Phát triển cộng đồng
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7.1-MỤC TIÊU CHUNG

Là một trong những Bệnh viện uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Y tế, khám chữa bệnh, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 
nhận thức rõ các trách nhiệm của mình trong việc cung cấp dịch vụ đi đôi với bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp 
luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cam kết tạo nên dịch vụ chuyên nghiệp nhất, đảm bảo yếu tổ phục 
vụ cộng đồng, bảo vệ môi trường. Công ty đã đề ra những mục tiêu như sau:

Nghiêm túc thực hiện các quy định của 
pháp luật về môi trường trong việc xử lý các 
chất thải y tế trong công tác hàng ngày của 
bệnh viện.

Thực hiện công tác giảm thiểu tối đa rác 
thải nhựa trong hoạt động của bệnh viện.

Hỗ trợ người bệnh trong công tác 
khám sức khỏe có sử dụng bảo 
hiểm y tế.

Xây dựng môi trường làm việc thông 
thoáng, đảm bảo tận dụng tối đã nguồn ánh 
sáng và gió tự nhiên nhằm giảm thiểu tiêu 
hao năng lượng chiếu sáng, điều hòa, đảm 
bảo an toàn vệ sinh lao động và sinh hoạt 
cho cán bộ công nhân viên cũng như bệnh 
nhân và người nhà.

7.2-MỤC TIÊU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Mục tiêu hiện tại của Doanh nghiệp là tiếp tục nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng mô hình 
bệnh viện tư nhân sang các tỉnh lân cận như Tuyên 
Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn ... để phục vụ 
hầu hết người dân các tỉnh vùng trung du miền núi 
Đông Bắc Bộ.

Để đại được các mục tiêu đã đề ra, Doanh nghiệp luôn 
tìm cách đối mới, ứng dụng công nghệ thông tin, các 
phần mềm quản trị quan hệ khách hàng và chất lượng 
dịch vụ, nhằm đảm bảo sự hài lòng của bệnh nhân.
Năm 2019, Công ty đã thành lập Phòng Truyền thông 

- Quan hệ khách hàng chuyên trách để chủ động kiểm 
soát và tăng cường chất lượng dịch vụ cung cấp, cũng 
như chăm sóc khách hàng sau khi đã ra viện, nhằm 
giảm thiểu các phàn nàn của khách hàng về các vấn 
đề phát sinh khi cung cấp dịch vụ.

Chất lượng dịch vụ cung cấp được thực hiện theo 
đúng quy định của Bộ y tế đối với Bệnh viện hạng III. 
Sắp tới, Công ty dự kiến sẽ phấn đấu thực hiện nâng 
cấp thăng hạng lên thành bệnh viện hạng II để cung 
cấp nhiều các dịch vụ kỹ thuật cao và chất lượng dịch 
vụ tốt hơn.

7.3-CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

• Công ty đã và đang tiếp tục cải thiện chính sách 
lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ 
năng và trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên 
nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công 
việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến 
khích cán bộ nhân viên phát huy năng lực, trách nhiệm 
để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công 
việc.

• Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với những lao động có 
năng lực quản lý và trình độ chuyên môn cao, có nhiều 
ý tưởng trong nghiên cứu mang lại lợi ích cho Công ty.

• Ngoài chế độ tiền lương Công ty thực hiện đầy đủ 
công bằng các chế độ chính sách khuyến khích người 
lao động như tiền lễ tết, thưởng hoàn thành kế hoạch, 
tạo cho người lao động yên tâm để gắn bó và làm việc 
hết mình cho doanh nghiệp.

1. Chính sách đào tạo 2. Chính sách lương thưởng, 
phúc lợi

7.4-PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

MỤC TIÊU
• Nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu 
công việc, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất 
lượng bệnh viện.
• Trang bị kiến thức các kỹ năng về nghiệp vụ, lý luận 
chính trị, quản lý hành chính, quản lý bệnh viện và bồi 
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

NGUYÊN TẮC ĐÀO TẠO
• Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn viên 
chức quản lý và kế hoạch đào tạo được xây dựng hàng 
năm theo nhu cầu cụ thể.
• Đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong 
công tác đào tạo, bồi dưỡng.
• Khuyến khích tinh thần học tập nâng cao trình độ 
đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ.
• Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ đào tạo theo 
quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của 
bệnh viện.

Năm 2019, Công ty đã được 
các cơ quan báo chí như Báo 
Pháp luật Việt Nam, Báo Sống 
khỏe – Medplus đưa tin đăng 
bài

Nhân dịp Tết Trung Thu – Tết Thiếu Nhi, một 
dịp rất đặc biệt với các bạn nhỏ, ban lãnh đạo 
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Bác Trương 
Đồng Tâm – Phó giám đốc, Bác Trần Văn Hoà – 
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bác Vũ Đình 
Lục – Trưởng phòng Điều dưỡng) đã có những 
phần quà gửi gắm và những lời thăm hỏi động 
viên đến các bệnh nhân nhí đang điều trị tại 
Khoa Nhi của Bệnh viện.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa 
khoa Yên Bình Thái Nguyên chung tay chống 
dịch, đẩy lùi Covid-19.

Hướng tới kỷ niệm ngày Cách 
mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9, sáng 24/8, Bệnh 
viện Quốc tế Thái Nguyên 
kết hợp với Câu lạc bộ Thiện 
nguyện gắn kết yêu thương 
và Salon Tùng Hair tổ chức 
chương trình “Trao gửi yêu 
thương” tại điểm trường tiểu 
học trên địa bàn 3 xóm Thịnh 
Mỹ 1,2,3 – xã Tân Thịnh, 
huyện Định Hóa.

Cùng các chuyên gia nghiên cứu, nâng cao 
hiệu quả của các trang thiết bị y tế, giảm 
thiếu tối đa sức lao động của y bác sĩ, tiết 
kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng dịch 
vụ phục vụ người bệnh.
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BÁO CÁO 
    TÀI CHÍNH
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