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TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ THÁI NGUYÊN



Ngành y tế Thái Nguyên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
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Các hoạt động khác

Triển khai đồng bộ các chương trình, đề án của ngành Y tế giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công tác khám, chữa bệnh được thực hiện hiệu quả
Trong công tác khám, chữa bệnh và phát triển Y tế chuyên sâu, việc cải thiện chất lượng 
khám chữa bệnh tại các bệnh viện tiếp tục được nâng lên đặc biệt công tác khám chữa 
bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh từng 

bước được nâng cao, công tác tiếp đón người bệnh, tinh thần thái độ phục vụ, công tác 
điều dưỡng có chuyển biến tích cực. 

Công tác tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn
Hiện Thái Nguyên đã tiêm được trên 339 nghìn liều vắc xin cho hơn 230 nghìn người, trong 

đó gần 160 nghìn người được tiêm mũi 1 (chiếm trên 32%), và 70 nghìn người được tiêm đủ 
2 mũi (chiếm trên 14%). Tỷ lệ tiêm chủng chung trên địa bàn tỉnh đạt 68,6%.
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Công tác phòng, chống dịch Covid-19 phát huy tác dụng
Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế Thái Nguyên đã ngăn chặn, phát hiện 

và xử lý kịp thời các ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.



Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của
Việt Nam gia tăng nhanh chóng

Trong vòng 10 năm trở lại đây, tổng chi
tiêu y tế trên đầu người của Việt Nam
đang tăng lên đáng kể, với mức bình
quân khoảng 11%/năm theo thống kê
của Bộ Y tế.

Các quy định mới trong ngành
đang thúc đẩy cạnh tranh lành
mạnh hơn giữa bệnh viện công
và bệnh viện tư

Trong những năm gần đây, Chính phủ
Việt Nam đã thúc đẩy lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe phát triển theo hướng
cạnh tranh lành mạnh hơn, giảm các
khoản hỗ trợ cho các bệnh viện công và
nới lỏng các quy định trong ngành để
các bệnh viện tư nhân có thể cạnh
tranh sòng phẳng.

Các bệnh viện tư nhân dần trở
nên quan trọng trong việc cải
thiện chất lượng hạ tầng y tế

Trong giai đoạn 10 năm gần đây (2010 -
2020), người dân bắt đầu đặt niềm tin
vào bệnh viện tư nhân, và các tên tuổi
lớn đã được khẳng định tại Việt Nam như
Vinmec, Bệnh viện FV, Hoàn Mỹ, Tâm
Anh, Medlatec. Ngoài ra, với thu nhập
ngày càng tăng, người dân có xu hướng
tìm kiếm nhiều dịch vụ cao cấp hơn, giúp
cho bệnh viện tư nhân có lợi thế cạnh
tranh rõ rệt.
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TÌNH HÌNH KINH DOANH Q4/2021



Kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong Q4/2021

Doanh thu thuần hợp nhất Q4/2021 đạt 103,7 tỷ

đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) Q4/2021 đạt 32,1 tỷ đồng,

tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020.
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Lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 2% do cả doanh thu thuần

và giá vốn hàng bán đều ở mức tăng 2%. Chi phí tài

chính giảm 9% do dư nợ vay ngắn hạn giảm so với

cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp

giảm 12% do Công ty đã đi vào hoạt động ổn định và

tăng cường tiết kiệm chi phí hoạt động ổn định và

tăng cường tiết kiệm chi phí hoạt động đảm bảo năng

suất cao. Do đó, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ở

mức 12% so với Q4/2020
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TÌNH HÌNH KINH DOANH 2021



Kết quả hoạt động kinh doanh 2021
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Trong năm 2021, TNH đã hoàn thành 98,1% chỉ tiêu

doanh thu và 102,1% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19, tuy nhiên

Công ty đã đi vào hoạt động ổn định, nỗ lực cải thiện

chất lượng dịch vụ, tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân

đến khám bệnh nên doanh thu tăng mạnh và công ty

cũng tiết kiệm chi phí dẫn đến giá vốn tăng ít hơn doanh

thu và biên lãi gộp tăng cao. Chi phí tài chính và quản lý

doanh nghiệp tăng do công ty vay để mở rộng việc xây

dựng bệnh viện và quy mô tăng lên. Do vậy, dẫn đến

LNST của công ty tăng 30% so với Q4/2020.
Tỷ lệ đạt kế hoạch năm 2021

98,1 % 102,1%

%

Doanh thu thuần hợp nhất 2021 đạt 412,2 tỷ đồng,
tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2021 đạt 141,9 tỷ đồng,
tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020.
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Kết quả hoạt động kinh doanh tăng

trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 2021, TNH ghi nhận doanh thu

thuần hợp nhất là 412,2 tỷ đồng (tăng

23% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau

thuế (LNST) là 141,9 tỷ đồng (tăng 30%

so với cùng kỳ)

Trong 4 quý liên tiếp, biên lợi nhuận tiếp tục
duy trì xu hướng tăng trưởng ấn tượng và
nằm trong nhóm cao nhất so với bình quân
ngành, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh
nghiệp trên thị trường.

Các chỉ số về sức khỏe tài chính
nằm trong xu hướng đi ngang và
giảm nhẹ qua các quý, ở mức trung
bình so với các doanh nghiệp cùng
ngành.
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ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TNH



DOANH NGHIỆP

TIÊN PHONG

NĂNG LỰC 

CHUYÊN MÔN

HÀNG ĐẦU

MÁY MÓC THIẾT BỊ

HIỆN ĐẠI

CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN 

DÀI HẠN

NHU CẦU 

THỊ TRƯỜNG LỚN

VÀ TIỀM NĂNG
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TNH - Bệnh viện Quốc tế

Thái Nguyên là cổ phiếu

bệnh viện đầu tiên niêm yết

trên sàn chứng khoán

Tp.HCM (HOSE).

Bệnh viện có sự phục vụ

của đội ngũ y bác sĩ trình

độ cao, giàu kinh nghiệm

và được sự hỗ trợ thường

xuyên của hơn 40 bác sĩ

đầu ngành từ các bệnh

viện Trung ương.

Bệnh viện được cung cấp

nguồn lao động chất

lượng, được đào tạo chính

quy từ Đại học Y dược

Thái Nguyên nằm ngay

trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện được đầu tư cơ

sở hạ tầng và trang bị máy

móc thiết bị hiện đại bậc

nhất trong tỉnh Thái Nguyên

và khu vực lân cận.

Năm 2021, TNH đạt được

mục tiêu kinh doanh tăng

trưởng với doanh thu đạt

412 tỷ đồng (+23% yoy) và

LNST đạt 142 tỷ đồng

(+30% yoy).

Thời gian tới, TNH tiếp tục

đầu tư hoàn thiện giai đoạn

II Bệnh viện Quốc tế Thái

Nguyên và Bệnh viện Đa

khoa Yên Bình Thái Nguyên.

Ngoài ra, TNH có kế hoạch

liên doanh, liên kết đầu tư

xây dựng 03 bệnh viện

chuyên khoa là Bệnh viện

Phụ sản Quốc tế TNH, Bệnh

viện Mắt Quốc tế TNH và

Bệnh viện Tai mũi họng

TNH, dự kiến hoạt động vào

năm 2022.

Dư địa phát triển lớn vì

ngoài phục vụ nhân nhân

trên địa bàn tỉnh Thái

Nguyên, bệnh viện còn có

thể mơ rộng quy mô phục vụ

nhu cầu khám chữa bệnh

của nhân dân các tỉnh vùng

trung du miền núi Đông Bắc

Bộ.

Đặc biệt bệnh viện có vị trí

nằm gần nhà máy Samsung

với khối lượng nhân sự hơn

180.000 người tạo nguồn

thu lớn cho bệnh viện.

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ
Bênh viện Quốc tế Thái Nguyên - TNH



Q
3

/2
0

2
1

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QÚY VỊ


