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1. PHẦN MỞ ĐẦU 

1.1. Thông điệp của chủ tịch HĐQT 

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

Năm 2021, năm thứ 2 liên tiếp đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng trên toàn 

thế giới. Tại Việt Nam, Covid- 19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết, vấn đề sức 

khỏe được người dân đặc biệt quan tâm.  

Đồng hành cùng địa phương và cả nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Công ty Cổ 

phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đẩy mạnh hoạt động phòng chống dịch, tiếp tục 

duy trì hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh cho người dân. Năm 2021, mặc dù phải đối mặt 

với nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng từ tháng 08/2021 quy 

mô chuỗi các bệnh viện của TNH đã tăng lên 550 giường bệnh, thực kê gần 800 giường.  

Bên cạnh việc chứng minh năng lực quản trị y tế bằng cách không ngừng bồi dưỡng chuyên môn 

cũng như nâng cao cơ sở vật chất và liên tục cập nhật các tiến bộ khoa học vào công tác điều trị, 

TNH còn khẳng định thành công phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng kết quả kinh doanh 

đầy khởi sắc trong những năm gần đây. Đáng chú ý, năm 2021 vừa qua, TNH ghi nhận mức phát 

triển vượt bậc với doanh thu đạt 412,4 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 146,840 tỷ 

đồng. Lãi ròng đạt đến 142,7 tỷ đồng. Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng 

chống dịch bệnh vừa quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Đến thời điểm hiện tại, 2 bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên và Bệnh viện 

Quốc tế Thái Nguyên đều hoạt động hiệu quả. Cả hai bệnh viện đang được đánh giá cao về cả 

chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ khách hàng với cơ sở vật chất hiện đại vượt trội, hệ thống 

trang thiết bị y tế tiên tiến, và đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức. Đặc biệt, Bệnh viện 

Quốc tế Thái Nguyên tự hào là thương hiệu có vị thế, uy tín lớn mạnh trong ngành y tế, được Sở 

Y tế Thái Nguyên công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất trên địa bàn. Đồng thời, 

TNH  đã và đang liên kết với các bệnh viện của Hàn Quốc 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. 

Đặt mục tiêu phát triển chuỗi hệ thống bệnh viện trên toàn quốc, TNH đã trúng đấu giá quyền 

sử dụng lô đất Y tế thuộc tỉnh Bắc Giang và việc này góp phần quan trọng trong chiến lược đầu 

tư xây dựng hệ thống bệnh viện tư nhân trên toàn quốc của TNH. Tại đây, Công ty sẽ triển khai 

dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa với tổng vốn đầu tư lên tới 20 triệu USD; dự kiến quy mô 

300 giường bệnh. Việc lựa chọn đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tại Bắc Giang cho thấy tầm 

nhìn chiến lược của TNH khi hướng tới một thị trường giàu tiềm năng. TNH kỳ vọng dự án này 

sẽ tiếp nối thành công của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình 

Thái Nguyên.   

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. 
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Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên xin gừi 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. 

 

Thay mặt HĐQT Công ty 

 

 

 

 

Hoàng Tuyên 

Chủ tịch HĐQT 
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1.2. Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi 

 Tầm nhìn 

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên mong muốn được chung vai gánh vác, chia 

sẻ với xã hội trong việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần giảm tải cho 

các bệnh viện công. Chúng tôi hướng tới việc cung cấp dịch vụ khám, tầm soát và điều trị bệnh 

toàn diện đạt chuẩn quốc gia, quốc tế với đội ngũ bác sĩ giỏi trong và ngoài nước. 

Mục tiêu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là trở thành một trong những 

bệnh viện tư nhân hàng đầu của cả nước với một môi trường y tế nhân văn, thân thiện, an toàn. 

Chúng tôi chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, tận tâm với người bệnh; 

chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế, nhằm mang lại chất lượng cao 

trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Công ty cam kết cung cấp các 

dịch vụ chất lượng cao, tận tâm vì sức khỏe người bệnh và cộng đồng. 

 Sứ mệnh 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng, góp phần vào sự lớn mạnh, phát triển của ngành Y tế nước nhà. 

Lợi ích, sức khỏe của người bệnh là kim chỉ nam trong mọi hoạt động mà chúng tôi hướng tới. 

Mang lại sự an toàn và chất lượng cao trong việc khám chữa bệnh là định hướng quan trọng để 

chúng tôi tồn tại và phát triển. Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ để đạt được sự hài lòng và tin 

tưởng của bệnh nhân là thước đo thành công của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái 

Nguyên.  

Không ngừng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn, mang đậm 

nét văn hóa của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên; tạo cơ hội nâng cao nghiệp 

vụ và phát triển sự nghiệp cho mọi thành viên 

 Giá trị cốt lõi 

- Tính chuyên nghiệp; 

- Hiệu quả công việc; 

- Tính trung thực; 

- Tinh thần đồng đội; 

- Thái độ tích cực. 

 Triết lý kinh doanh 

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 chào đón bệnh nhân đến khi thực hiện các kỹ thuật 

khám, chữa bệnh cho đến thời điểm người bệnh ra viện, đều được đổi mới và tạo được sự khác 

biệt, theo tiêu chí phải làm cho người bệnh hài lòng nhất về tinh thần, thái độ phục vụ và chất 

lượng khám chữa bệnh. 
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1.3. Các chỉ tiêu cơ bản 

Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 2021 

Kết quả hoạt động kinh doanh 

Doanh thu Tỷ đồng 269,65 275,45 335,6 412,4 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 269,65 245,45 335,6 412,4 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 81,39 88,82 109 142,7 

Bảng cân đối kế toán 

Tổng tài sản Tỷ đồng 515,05 879,95 1.157,10 1285,92 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 350 415 415 415 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 439,7 528,53 637,5 780,2 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 20,40% 18,35% 18,69% 20,13% 

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 16,97% 12,74% 10,70% 11,68% 
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2. THÔNG TIN CHUNG 

2.1. Thông tin chung về doanh nghiệp 

 Giới thiệu doanh nghiệp 

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 

Mã cổ phiếu  : TNH 

 

 Lịch sử hình thành và phát triển 

- Năm 2013: 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 VND, quy mô 300 giường bệnh; 

- Năm 2014: 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 viện bắt đầu đi vào hoạt động, với quy mô ban đầu 150 giường 

bệnh; 

- 2016: Tăng vốn điều lệ lên 69.464.000.000 VNĐ; 

- 2017: Tăng vốn từ 69.464.000.000 VNĐ đến 150.000.000.000 VNĐ bằng việc chia cổ tức bằng 

cổ phiếu; 

- 2018: Tăng vốn từ 270.000.000.000 VNĐ đến 350.000.000.000 VNĐ bằng việc chia cổ tức 

bằng cổ phiếu; 

- 2019: Tăng vốn từ 350.000.000.000 VNĐ đến 415.000.000.000 VNĐ bằng việc chia cổ tức 

bằng cổ phiếu. Bệnh viện Đa Khoa Yên Bình Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động ngày 

13/12/2019; 

- Tháng 8/2020: Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn II chính thức đi vào hoạt động; 

- Tháng 12/2020: Niêm yết cổ phiếu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh. 



Báo cáo thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

 

10 

- Các sự kiện nổi bật trong năm 2021 

+ Ngày 06/1/2022: Niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng 

khoán Tp Hồ Chí Minh; 

+ Tháng 9/2021: Tăng quy mô giường bệnh tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên từ 200 giường 

bệnh lên 400 giường bệnh; phê duyệt thêm 267 danh mục kỹ thuật mới tại Bệnh viện Quốc 

tế Thái Nguyên; 

+ Tháng 12/2021: Triển khai Dịch vụ Xét nghiệm SARS-CoV-2  bằng kỹ thuật Realtime RT-

PCR và máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla đi vào hoạt động. 

2.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Ngành nghề kinh doanh 

- Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế; 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – trừ 

việc đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn 

với hạ tầng. 

 Địa bàn kinh doanh 

- 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, Thị Xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên. 

 Sản phẩm dịch vụ chính  

Khoa ngoại 

Khoa nội 

Khoa thăm dò chức năng 

Khoa mắt,   

Khoa Tai mũi họng 

Khoa Răng hàm mặt 

Khoa da liễu 

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 
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- Tổng số nhân viên của công ty tại ngày 31/12/2021 là 627 người.  

Trong đó:  

+ Tổng số PGS, TS, Ths, Bác sỹ đa khoa: 174 người 

+ Tổng số điều dưỡng: 242 người 

+ Tổng số Nữ Hộ sinh: 29 người 

+ Tổng số kĩ thuật viên: 47 người 

+ Tổng số dược sỹ: 22 người 

+ Tổng số đội ngũ nhân viên hỗ trợ và các bộ phận liên quan: 113 người. 

Ngoài ra Công ty còn hợp tác với hơn 40 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ của các bệnh viện tuyến trung 

ương, ở Hà Nội và các Bệnh viện khác thường xuyên tham gia khám bệnh, hội chẩn trực tiếp tại 

bệnh viện đặc biệt là tất cả các ngày thứ 7 và chủ nhật hoặc hỗ trợ hội chẩn phẫu thuật những ca 

khó, phức tạp bất cứ lúc nào có nhu cầu được bệnh viện mời đến. 
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2.3. Mô hình kinh doanh và nội lực 

 Sơ đồ tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

THÁI NGUYÊN 

GIÁM ĐỐC  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

KIÊM GIÁM ĐỐC  

CHI NHÁNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN 

 

P. TÀI 

CHÍNH 

KẾ 

TOÁN 

Khoa Nội 

Khoa Ngoại 

Khoa 

Dược – 

Vật tư y tế 

 

Khoa Nhi 

Khoa Y học cổ truyền - Vật lý 

trị liệu – Phục hồi chức năng 

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Khoa Liên 

chuyên khoa 

Khoa Gây mê 

hồi sức 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 

 

Khoa Khám bệnh 

Khoa thăm dò 

chức năng 

Phòng Điều dưỡng 

 

Khoa Sản 

Khoa Xét 

nghiệm 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

 

P. TỔ 

CHỨC 

HÀNH 

CHÍNH 

P. KẾ 

HOẠCH 

TỔNG 

HỢP 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

KIÊM GIÁM ĐỐC  

CHI NHÁNH BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ THÁI NGUYÊN 

 

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

PHÓ  TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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 Chức năng các bộ phận và phòng ban trong công ty 

- Đại hội đồng cổ đông  

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các Cổ đông có 

quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn 

đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông thông qua các số liệu 

BCTC hàng năm của Công ty và kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo. Ngoài ra, Đại hội 

đồng cổ đông có nhiệm vụ chính là bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên 

BKS của Công ty.. 

- 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. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên 

Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều 

hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống. 

- 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 chuyên nghiệp. 

- 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 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.  

- Các phòng ban chức năng 

+ 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 
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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. 

+ Các phòng 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. 
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Khoa Ngoại 

 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, Bắc Kạn, Lạng Sơn... 

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 

giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban 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. 
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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,... 

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. 

- Công ty con, công ty liên kết 

Hiện Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có 02 công ty liên kết: 

Tên công ty 
Loại 

hình 
Địa chỉ trụ sở chính 

Vốn điều lệ  

(VNĐ) 

Ngành nghề 

kinh doanh 

Tỷ lệ sở 

hữu 

Công ty cổ phần 

bệnh viện mắt 

quốc tế TNH 

Nguyên   

Công ty 

liên kết 

328 Lương Ngọc 

Quyến, Tp Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

70.000.000.00

0 

Hoạt động 

của các bệnh 

viện, trạm y 

tế 

45% 

Công ty Cổ phần 

Bệnh viện Sản nhi 

Quốc thế TNH 

Công ty 

liên kết 

328 Lương Ngọc 

Quyến, Tp Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

90.000.000.00

0 

Hoạt động 

của các bệnh 

viện, trạm y 

tế 

48% 
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2.4. Giới thiệu Ban lãnh đạo 

 Hội đồng quản trị (6 thành viên) 

ÔNG: HOÀNG TUYÊN - CHỦ TỊCH HĐQT 

Ông Hoàng Tuyên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 30/09/1965 

Nơi sinh Ba Bể - Bắc Kạn 

Quốc tịch Việt Nam 

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

Dân tộc Tày 

Địa chỉ thường trú 1514 CT5X2, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp Hà 

Nội 

Trình độ văn hóa 12/12 

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 bảo hiểm y tế Việt Nam. 

Từ 2003 – 2009 Nhân viên - Ban kiểm tra bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Từ 2009 – 2013 
Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bệnh viện đa khoa trung tâm 

Thái Nguyên. 

Từ 2013 – Nay 
Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái 

Nguyên. 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công 

ty 

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty 

Số cổ phần sở hữu 4.000.000  CP tương đương 9,64% VĐL 

Số cổ phần đại diện Không 

Những người có liên quan nắm 

giữ cổ phần 

Ông Hoàng Thao (anh trai) – 500.000 CP tương đương 

1,2% VĐL 

Bà Cao Thị Hồng (chị dâu) - 229.100 CP tương đương 

0,55% VĐL 
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ÔNG: LÊ XUÂN TÂN – THÀNH VIÊN HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Lê Xuân Tân Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Ngày sinh 01/08/1951 

Nơi sinh Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

Trình độ văn hóa 10/10 

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 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Công ty 

Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

Chức vụ đang nắm giữ tại 

công ty 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc               

 

Số cổ phần sở hữu 1.500.000 CP tương đương 3,61% VĐL 

Số cổ phần đại diện  Không 

Những người có liên quan 

nắm giữ cổ phần 

Không 
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ÔNG: NGUYỄN VĂN THUỶ – THÀNH VIÊN HĐQT kiêm PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Nguyễn Văn Thuỷ Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Ngày sinh 24/04/1995 

Nơi sinh Nam Tiến, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

Địa chỉ thường trú Xóm Vàng, Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

Từ 1972 – 1981 Kỹ thuật – Công ty Xây lắp luyện kim 

Từ 1981 – 1989 Tự do 

Từ 1989 – nay Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thuỷ 

Từ 2013 – nay 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công 

ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

Chức vụ đang nắm giữ tại 

Công ty 

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Số cổ phần sở hữu 2.346.400 CP tương đương 5,65% VĐL 

Số cổ phần đại diện  Không 

Những người có liên quan 

nắm giữ cổ phần 

Không 
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ÔNG: NGUYỄN XUÂN ĐÔN - THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Nguyễn Xuân Đôn 
Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Ủy viên Ủy Ban kiểm toán 

nội bộ 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 05/01/1964 

Nơi Sinh Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác  

1980 - 1984  
Nhân viên Xí nghiệp liên hợp Gang thép (nay là CTCP Gang 

thép Thái Nguyên) 

1984 – 2015 
Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Xí nghiệp cán kéo thép Hiệp 

Linh (nay là CTCP Đầu tư và thương mại Hiệp Linh) 

T6/2020 - nay 
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc 

tế Thái Nguyên 

Chức vụ đang nắm giữ tại 

Công ty 
Thành viên Hội đồng quản trị 

Số cổ phần sở hữu 1.647.300 CP tương đương 3,97% VĐL 

Số cổ phần đại diện Không 

Những người có liên quan 

nắm giữ cổ phần 
Không 
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ÔNG: VŨ HỒNG MINH – THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Vũ Hồng Minh 
Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ủy Ban kiểm toán 

nội bộ 

Ngày sinh 14/11/1969 

Nơi sinh Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư luyện kim 

Quá trình công tác  

Từ 1993 – 1998  Sinh viên Đại học Bách Khoa 

Từ 1997 – 2000  
Cán bộ Sở Công nghiệp và Khoa học công nghệ môi trường 

tỉnh Bắc Kạn 

Từ 2000 – 2005 - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn 

Từ 2005 – nay  - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc 

T6/2020 – nay 
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện 

Quốc tế Thái Nguyên 

Chức vụ đang nắm giữ tại 

Công ty 
Thành viên HĐQT 

Chức vụ đang nắm giữ tại 

tổ chức khác           
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc 

Số phần sở hữu 0 CP tương đương 0% VĐL 

Số cổ phần đại diện Không 

Những người có liên quan 

nắm giữ cổ phần 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (vợ) – 1.546.000 CP tương đương 

3,73% VĐL 
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ÔNG TRẦN THIỆN SÁCH – THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Trần Thiện Sách Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Ngày sinh 10/12/1973 

Nơi sinh Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Dược sĩ Đại Học 

Quá trình công tác  

Từ năm 1994 đến 2021 Giám đốc CN Thái Nguyên – Công ty CP Dược Hậu Giang, 

Từ 2022 – nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên 

Chức vụ đang nắm giữ tại 

Công ty 
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty 

Chức vụ đang nắm giữ tại 

tổ chức khác           
Không 

Số phần sở hữu 43.500 CP tương đương 0.1048 %VĐL 

Số cổ phần đại diện Không 

Những người có liên quan 

nắm giữ cổ phần 
Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

 

23 

 Ban kiểm soát 

ÔNG: VŨ VĂN THÀNH – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

Ông Vũ Văn Thành  Trưởng Ban kiểm soát 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 16/11/1993 

Nơi sinh Ninh Bình 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán 

Quá trình công tác 

2019 – T8/2020 Kế toán Hợp tác xã Thuỷ tinh Dân chủ 

T6/2020 – 17/08/2020 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế 

Thái Nguyên 

Từ 01/08/2020 – nay Trưởng phòng quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc 

tế Thái Nguyên 

Từ  17/08/2020 – nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái 

Nguyên 

Số cổ phần sở hữu 399.244 CP chiếm 0,96% VĐL 

Số cổ phần đại diện Không 

Những người có liên quan 

nắm giữ cổ phần 
Không 
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BÀ: LÊ THỊ HẢO – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Bà Lê Thị Hảo  Thành viên Ban kiểm soát 

Ngày sinh 06/05/1984 

Nơi sinh Tân Yên, Bắc Giang 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán 

Quá trình công tác 

Từ 2006 – 2013  Kế toán viên CTCP Xây dựng và Thương mại Ninh Bình 

Từ 2013 – nay  Kế toán trưởng Công ty TNHH Xuân Thủy 

Từ T6/2020 – 17/08/2020 
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế 

Thái Nguyên 

Từ  17/08/2020 – nay 
Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc 

tế Thái Nguyên 

Số cổ phần sở hữu 0 CP chiếm 0% VĐL 

Số cổ phần đại diện Không 

Những người có liên quan 

nắm giữ cổ phần 
Không 
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ÔNG: HOÀNG THẮNG – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Ông Hoàng Thắng Thành viên Ban kiểm soát 

Ngày sinh 22/04/1991 

Nơi sinh Thái Nguyên 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

Quá trình công tác 

Từ 2016 – nay  Nhân viên Công ty Cổ phần Pepsi Việt Nam 

T6/2020 – nay 
Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế 

Thái Nguyên 

Số cổ phần sở hữu 0 CP chiếm 0% VĐL 

Những người có liên quan 

nắm giữ cổ phần 

Ông Hoàng Thao (cha đẻ) – 500.000 CP tương đương 1,2% 

VĐL 

Bà Cao Thị Hồng (mẹ đẻ) – 229.100 CP tương đương 0,55% 

VĐL 

Bà Cao Thị Cẩm Anh (vợ) – 430.844 CP tương đương 1,04% 

VĐL 
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2.5. Vị thế 

S W 

1.Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 

2/2014, 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 đội ngũ y bác sĩ có chuyên 

môn cao. Bệnh viện có 174 lao động là bác sỹ, 

còn lại là điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh 

…. Trong đó bác sỹ có trình độ chuyên khoa 

I và thạc sỹ trở lên là 82 người. Ngoài ra còn 

có hơn 40 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ của các bệnh 

viện trung ương thường xuyên tham gia 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 phục vụ mục đích khám chữa bệnh chiểm 

tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu chi phí của 

Doanh nghiệp. 

3. So với các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh, 

mức phí khám chữa bệnh của Bệnh viện vẫn 

còn cao, chưa dễ tiếp cận đối với các tầng lớp 

nhân dân. 

O T 

1. Bệnh viện nằm gần 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. 
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 Vị thế trong ngành 

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 và Bệnh viện đa khoa Yên Bình 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. 

2.6. Định hướng phát triển 

Định hướng phát triển trung và dài hạn: 

 Về quy mô 

Mở rộng mô hình bệnh viện tư nhân sang các tỉnh lân cận như Bắc Giang, 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 đã 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. 



Báo cáo thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

 

28 

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 định. 

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. 

2.7. Rủi ro 

 Rủi ro từ bên ngoài công ty 

- Rủi ro từ 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 về tỷ giá, lạm phát: 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. Lạm phát ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất 

kinh doanh cũng như các mặt hàng dịch vụ thông qua các chi phí đầu vào. Lạm phát gia tăng sẽ 

làm cho các loại chi phí như chi phí nhân công, chi phí vật tư y tế, chi phí cung cấp dịch vụ của 

Công ty tăng cao. Do tác động của dịch Covid-19, Chính phủ sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn 

trong việc kiểm soát lạm phát và sự biến động về tỷ giá.  

Đối với ngành y tế, khi mà phần lớn các hóa chất xét nghiệm, máy móc thiết bị đang được nhập 

khẩu, việc tỷ giá thay đổi sẽ làm chi phí cho việc khám chữa bệnh của người dân có sự biến động 

lớn. Do vậy, Công ty đã xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất thực hiện ít nhất 

trong vòng 6 tháng để tránh sự biến động tỷ giá. 

- Rủi ro về 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. Tính 

đến ngày 31/12/2021, tỷ lệ nợ vay chiếm 39,38% tổng tài sản của Công ty. 

Nhằm giảm thiểu tác động từ rủi ro lãi suất, Công ty giao nhiệm vụ cho phòng Tài chính – kế 

toán thường xuyên theo dõi tình hình biến động của tỷ giá, lãi suất, cân đối nguồn thu và tỷ lệ 

vay nợ, từ đó đưa ra kế hoạch vay nợ hợp lý đảm bảo nhu cầu vốn hoạt động sản xuất và kiểm 

soát rủi ro về lãi suất một cách tốt nhất. 
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- Rủi ro về thương mại: Hiện nay, trên 90% nguyên liệu sản xuất thuốc được nhập từ nước 

ngoài, sử dụng khoảng 400/1.000 hoạt chất. Đặc biệt, các loại tân dược đặc trị hầu hết đều phải 

nhập khẩu. Do đó, sự tăng giá nguyên vật liệu sản xuất dược phẩm sẽ phần nào dẫn đến sự tăng 

giá các loại dược phẩm, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. 

Mặt khác, các trang thiết bị y tế của Công ty được đầu tư đồng bộ, cập nhật các công nghệ cũng như 

kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay nên hầu hết được nhập khẩu từ nước ngoài. Vì vậy, việc bảo quản, 

bảo trì hay thay thế các bộ phận của các thiết bị trên khá khó khăn. 

- Rủi ro về luật pháp, chính sách: Hiện nay do vẫn còn một số vấn đề về chính sách nên vẫn 

chưa có sự công bằng trong quản lý hành chính giữa bệnh viện công và bệnh viện tư nhân. Ví 

dụ, cùng một sai phạm về xử lý môi trường, bệnh viện tư nhân có thể bị đóng cửa hoặc tạm dừng 

hoạt động, còn bệnh viện công lập thì khó có thể xảy ra trường hợp này… Việc khám chữa bệnh 

cho các đối tượng có thẻ BHYT vẫn còn nhiều bất cập. Mặc dù bệnh viện đã bỏ tiền mua thuốc, 

vật tư điều trị cho Bệnh nhân nhưng nếu bị vượt trần, vượt quỹ vẫn bị cơ quan bảo hiểm xã hội 

trừ hoặc không thanh toán. Tuy nhiên, khi người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, Bệnh viện vẫn phải 

tiếp nhận và điều trị, kể cả biết sẽ bị xuất toán. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật Việt Nam 

như Luật Khám bệnh, Chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đồng thời còn chịu sự điều chỉnh của các ưu đãi 

trong chính sách thuế, hải quan, Luật đầu tư; bên cạnh đó, Công ty còn chịu tác động bởi hệ 

thống khung pháp lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, một số luật, chế tài, chính 

sách đang được đổi mới (Luật Chứng khoán 2020, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2020) điều đó 

yêu cầu Công ty cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đáp ứng những yêu cầu này. 

Nhà nước đang có những văn bản, dự thảo nhằm phát triển và nâng cao vai trò xã hội của các 

bệnh viện tư, như khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong 

chăm sóc sức khỏe ban đầu) tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu; tăng trách 

nhiệm cộng đồng của bệnh viện tư; thu hẹp khoảng cách phân biệt đối xử giữa bệnh viện tư và 

bệnh viện công,… Tuy nhiên, các văn bản pháp luật còn chưa hoàn thiện, như chưa có quy định 

tiêu chuẩn phân loại bệnh viện, chưa đưa ra được phạm vi hoạt động cho bệnh viện tư, bệnh viện 

tư được đầu tư đến đâu, chuyên môn nghiệp vụ đến mức nào... khiến cho môi trường hoạt động 

giữa bệnh viện tư và bệnh viện công chưa thực sự bình đẳng.  

Như vậy, xu hướng sự điều chỉnh, giám sát của hệ thống pháp lý Việt Nam liên quan đến ngành 

Y tế, các loại thuế,…có ảnh hưởng ít nhiều tới các hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, 

Công ty luôn chú ý trong việc đáp ứng các đòi hỏi mà khung pháp lý đưa ra cũng như nắm rõ và 

điều chỉnh và hướng dẫn các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật. 

Việc cung cấp dịch vụ y tế tư nhân rất đặc thù so với dịch vụ y tế công lập, nguyên nhân xuất 

phát từ việc đội ngũ y bác sỹ tư nhân không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Điều 
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đó dẫn tới y, bác sỹ tư nhân thiếu các công cụ pháp lý để được bảo vệ về mặt cá nhân. Ngoài ra, 

cơ sở y tế tư nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đề nghị sự phối hợp trong việc bảo 

vệ hoạt động từ các cơ quan công an, hay ủy ban hơn so với các cơ sở y tế công lập. 

Một rủi ro nữa là hiện nay chưa có nhiều quy định hoặc quy định chưa rõ ràng về việc miễn trừ trách 

nhiệm cho đội ngũ y, bác sỹ trong việc khám, chữa bệnh để xảy ra sự cố y khoa; đặc biệt trong việc 

xác định nguyên nhân xảy ra sự cố là do chủ quan hay do khách quan. Đồng thời, việc thiếu hành 

lang pháp lý để bảo vệ đội ngũ y, bác sỹ trước sự tấn công trực tiếp vào thân thể, hay uy tín, hình 

ảnh, danh dự của y, bác sỹ khi xảy ra các tranh chấp giữa người bệnh và nhân viên y tế cũng là một 

rủi ro dẫn đến việc y, bác sỹ không dám thực hiện việc điều trị do nguy cơ rủi ro cao xuất phát chính 

góc độ nhân thân của các đối tượng này. 

- Rủi ro từ cạnh tranh: Do sự cạnh tranh giữa các bệnh viện tư nhân đối với các bệnh viện tư 

nhân hoặc với các bệnh viện công lập ngày càng diễn ra gay gắt do xu hướng phát triển kinh tế 

thị trường. Nếu không có chiến lược, chiến thuật phát triển bệnh viện về mọi mặt thì Công ty sẽ 

bị các đối thủ cạnh tranh vượt lên và từ đó dẫn tới giảm sút lượt người đến khám bệnh, chữa 

bệnh, gián tiếp làm giảm sút doanh thu của Công ty. 

- Rủi ro bất khả kháng: Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn… là những rủi ro bất 

khả kháng, ngoài tầm kiểm soát, dự kiến của doanh nghiệp. Nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về 

tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái 

Nguyên. 

 Rủi ro từ bên trong Công ty 

- Rủi ro từ hoạt động chuyên môn: Do đặc thù trong các lĩnh vực chuyên môn, hoạt động của 

Bệnh viện chịu nhiều ảnh hưởng và rủi ro hoạt động. Rủi ro từ hoạt động của bệnh viện không chỉ 

ảnh hưởng đến lợi ích của chính Bệnh viện mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần của bệnh 

nhân và phát sinh những vấn đề khác có liên quan. Trong quá trình hoạt động, rủi ro đối với Bệnh 

viện là điều không thể tránh khỏi. 

Bệnh viện là một trong những môi trường có nguy cao về việc lây nhiễm dịch bệnh, xuất phát từ 

nguyên nhân chủ quan do việc không làm tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nội bộ, hoặc do 

nguyên nhân khách quan từ các tác nhân bên ngoài xâm nhập, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay. Việc lây nhiễm dịch bệnh trong phạm vi nội 

bộ Bệnh viện là rủi ro rất lớn, mặc dù ít có khả năng xảy ra và không thường xuyên nhưng nếu 

đã xảy ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Bởi nếu 

dịch bệnh không được ngăn chặn và kiểm soát ngay từ ban đầu, thì chắc chắn đây sẽ là một nguy 

cơ lớn dẫn đến việc Bệnh viện phải tạm dừng hoạt động cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh. 

Trong công tác khám chữa bệnh, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, sự cố tai biến 

y khoa luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đối với bất cứ bệnh viện nào, kể cả các bệnh viện công 
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lập. Đây cũng là rủi ro lớn nhất và thường xảy ra, không như dịch bệnh lây nhiễm nhiều năm 

mới xảy ra một lần và gây ảnh hưởng lớn như dịch Covid-19 vừa qua. 

Khi có sự cố, tai biến y khoa, Bệnh viện sẽ bị thiệt hại nhiều mặt. Đầu tiên phải kể đến là thiệt hại 

do việc bị ảnh hưởng đến uy tín, giảm số lượng bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh tuỳ theo mức 

độ và thời gian ảnh hưởng từ đó giảm doanh thu phải. Thứ hai, tùy từng trường hợp và hoàn cảnh, 

điều kiện, Bệnh viện sẽ tiến hành hỗ trợ, đền bù kinh phí cho người bệnh hoặc gia đình tuỳ theo mức 

độ tai biến, đòi hỏi của người bệnh và gia đình. Nhiều trường hợp phải hỗ trợ, đền bù số tiền lớn 

hoặc kéo dài; và thường mức bồi thường, hỗ trợ của Bệnh viện tư nhân cũng sẽ cao hơn nhiều các 

bệnh viện công lập khi cùng xảy ra tai biến y khoa như nhau. 

Vì vậy, Công ty luôn chú trọng đào tạo, thường xuyên trao đổi, nâng cao trình độ y bác sỹ; kiểm 

soát chặt chẽ, đầy đủ và cẩn thận quy trình khám chữa bệnh; xây dựng cơ bản các phòng kỹ 

thuật, phòng điều trị khang trang hiện đại cùng với các trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ nhằm 

giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động. 

- Rủi ro nguồn nhân lực: Đối với lĩnh vực y tế, uy tín và hoạt động của Bệnh viện dựa trên đội 

ngũ các y, bác sĩ và điều dưỡng viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao. Gần đây, việc xuất hiện 

và mở rộng của các doanh nghiệp tư nhân làm cho sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của 

cả bệnh viện tư và bệnh viện công trở nên gay gắt hơn, dẫn đến tình trạng thiếu nguồn nhân lực y 

tế có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. 

Để duy trì đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng viên chuyên nghiệp luôn tận tâm phục vụ, nhằm mang 

đến cho khách hàng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp 

nhằm nâng cao thu nhập và tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với Bệnh viện. Ngoài ra, Công 

ty thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia các chương trình đào tạo tại các nước 

có ngành y tế phát triển nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và và góp phần đưa những kỹ thuật 

y học tiên tiến thế giới đến với người bệnh Việt Nam. 

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh chịu nhiều yếu tố tác động cả bên trong lẫn bên ngoài như 

hiện nay, Công ty cũng luôn xác định mục tiêu chiến lược, quá trình hoạt động kinh doanh phải 

luôn thay đổi thích ứng với môi trường. Đồng thời, xác định việc đánh giá rủi ro là hết sức cần 

thiết. 

3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

3.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Thông tin ngành trong năm 

Năm 2021 là năm đánh dấu các làn sóng dịch bệnh bùng phát với quy mô và cường độ dữ dội 

hơn năm 2020 trên toàn cầu. Từ tháng 3/2021, thế giới ghi nhận làn sóng dịch bùng phát mạnh 

tại nhiều quốc gia với biến thể Delta khả năng lây nhiễm nhanh và mạnh, và đặc biệt là biến thể 

Omicron xuất hiện từ tháng 11/2021 với độ lây nhiễm cao hơn nhiều so với biến chủng Delta, 

lây lan đối với cả người tiêm đủ 2 mũi Vắc sin, tăng nguy cơ quá tải hệ thống y tế và tử vong 
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nhiều người. Đến nay có hơn 120 nước trên thế giới ghi nhận các ca biến thể Omicrono, trong 

đó có Việt Nam. 

Diễn biến đại dịch Covid 19, đặc biệt trong năm 2021, cho thấy hệ thống y tế, kể cả tại các quốc 

gia phát triển đều trở lên quá tải và khủng hoảng khi đối diện với làn sóng lây nhiễm lớn. Đại 

dịch Covid 19 đang đe dọa và làm đảo ngược các thành tựu y tế trên toàn cầu. Mục tiêu phát 

triển bền vững của nhân loại trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. 

Trong bối cảnh đặc biệt thách thức 2021, hệ thống y tế Việt Nam đã vượt qua được giới hạn, có 

tính chất cấp bách phòng chống dịch, với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống, các lực lượng y tế 

tuyến đầu đã trụ vững trong thời điểm thách thức nhất, ngắn chặn được dịch bệnh leo thang lên 

mức khủng hoảng và thảm họa y tế như nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

Đứng trước tình hình đó, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt để thực hiện mục tiêu 

kép, vừa chống dịch vừa bảo vệ sức khỏe, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đã thành 

lập 3 bệnh viện điều trị covid với tổng số 1,1 nghìn giường bệnh. Công tác xét nghiệm PCR là 

274 nghìn mẫu. Kết thúc năm 2021, tỉnh đã tiêm hơn 1.6 triệu liều vắc sin. Công tác khám chữa 

bệnh tại các cơ sở y tế được ngành y tế đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, bố trí giường 

bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ tốt nhất các trường hợp phải đến viện 

khám chữa bệnh. GDP toàn tỉnh năm 2021 đạt 6.51%, cao hơn rất nhiều so với tình hình chung 

của cả nước.  

Trước tình hình đó, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

đã nỗ lực hết mình vừa đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông 

giao phó. Đồng thời hỗ trợ Tỉnh phòng chống dịch covid 19. Năm 2021, tình hình thực hiện kế 

hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021 % kế hoạch 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 420 412 98,10% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 139 143 102,88% 

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mặc dù chưa đạt được kế 

hoạch đề ra nhưng đã đạt gần 98,10%, tăng 23% so với năm 2020. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 

đạt 143 tỷ, vượt kế hoạch đặt ra 102,88%. Điều này cho thấy, Công ty đã tiết giảm chi phí, nâng 

cao hiệu quả kinh doanh, mức tăng của chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp thấp 

hơn mức tăng của lợi nhuận gộp.. Dự kiến trong năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát và 

việc tiêm chung vaccine toàn dân được thực hiện, với sự mở rộng quy mô của Doanh nghiệp, 

doanh thu các năm tiếp theo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. 
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 Các chỉ tiêu chuyên môn đã thực hiện năm 2021 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢT KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2021 

Đơn vị: lượt 

Đơn vị 
Ngoại 

trú 
Nội trú 

Theo khoa 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

Hồi 

sức 

cấp 

cứu 

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa 

Khoa 

Nội 

Khoa 

Sản 

Khoa 

Ngoại 

Khoa 

Nhi 

Bệnh viện 

Quốc tế Thái 

Nguyên 

290.365 23.073 1.652 1.937 3.057 4.630 3.291 3.901 4.557 

Bệnh viện Đa 

khoa Yên 

Bình Thái 

Nguyên 

85.236 9.513 461 1.517 1.107 1.807 1.214 1.978 1.429 

Tổng 

     

375.601  

       

32.586  

         

2.113  

         

3.454  

         

4.164  

         

6.437  

         

4.505  

         

5.879  

         

5.986  

 

 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 

Nguồn: BCTC năm 2021 

Tiêu chí Đơn vị 2020 2021 % tăng/giảm 

Doanh thu thuần VNĐ 335.604.966.911 412.425.997.419 22,89% 

Lợi nhuận gộp VNĐ 155.687.796.095 210.669.337.919 35,32% 

Lợi nhuận trước thuế VNĐ 111.979.118.993 146.840.721.490 31,13% 

Lợi nhuận sau thuế VNĐ 108.969.174.901 142.724.369.002 30,98% 

Năm 2021 Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu thuần 412,4 tỷ 

tăng 22,89% so với năm 2020, và chi phí giá vốn hàng bán chỉ tăng 12% từ 179 tỷ đồng lên 201 

tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp 2021 tăng lên 55 tỷ, tương ứng 35,32% so với năm trước.  

Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính tăng từ hơn 28 tỷ lên hơn 42 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 70,18 tỷ. Các khoản vay dài hạn lần lượt có hạn mức là 138 triệu tại 

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – CN Thái Nguyên; 85,98 tỷ tại Ngân hàng 

TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên; 16,84 tỷ từ Ngân hàng TMCP Quân 

đội – CN Thái Nguyên; 184 tỷ từ ngân hàng BIDV và 18,54 tỷ từ ngân hàng Vietcombank; và 
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việc chi trả lãi cho các khoản vay phát sinh này đã khiến chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng 

đột biến. Việc vay vốn này là cấn thiết nhằm bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào tài sản của 

doanh nghiệp trong quá trình mở rộng quy mô, tăng số lượng giường bệnh nhằm đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của người dân. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên gần 

6,798 tỷ, tăng 44, 74% so với năm trước.  

Tuy một số chi phí tăng cao, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 30,98% so với năm trước, đạt gần 

143 tỷ đồng. Điều đó cho thấy Công ty đã làm tốt trong công tác quản lý chi phí và tối ưu hóa 

lợi nhuận. 

Do hoạt động trong ngành Bệnh viện, thuế thu nhập doannh nghiệp chỉ chiếm 10% lợi nhuận 

trước thuế, đây là một lợi thế rất lớn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

 Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận 

Cơ cấu doanh thu theo nhóm dịch vụ 

ĐVT: VNĐ 

Doanh thu thuần theo 

nhóm dịch vụ 

Năm 2020 Năm 2021 

Giá trị 

 (VNĐ) 

 Tỷ trọng 

(%)  

 Giá trị   

 (VNĐ)  

Tỷ trọng 

(%) 

Doanh thu dịch vụ 

khám chữa bệnh 333.382.603.331 99,34% 

    

407.502.803.966  98,81% 

Doanh thu dịch vụ 

khám sức khỏe 1.559.449.238 0,46% 

        

3.845.432.170  0,93% 

Doanh thu thầu 123.636.327 0,04% 

             

65.454.552  0,02% 

Doanh thu từ bất động 

sản đầu tư                        -    0,00% 

           

567.272.727  0,14% 

Doanh thu khác 539.278.015 0,16% 

           

445.034.004  0,11% 

Tổng cộng 335.604.966.911 100% 412.425.997.419 100% 

Doanh thu của Công ty gần như toàn bộ đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, 

chiếm đến khoảng 98,81% trên tổng cơ cấu doanh thu bởi đây là dịch vụ kinh doanh chính của 

Công ty. Có thể thấy, tuy doanh thu từ dịch vụ khám sức khỏe chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ nhưng 

đã tăng gần 2,5 lần chỉ sau 01 năm, từ hơn 1,5 tỷ đồng lên hơn 3,8 tỷ đồng. Đây là một mức tăng 

ấn tượng, thể hiện tiềm năng phát triển của bệnh viện trong mảng dịch vụ này. 
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Cơ cấu doanh thu theo hai bệnh viện 

STT Bệnh viện 
Doanh thu 

 (tỷ đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 268.199 65,02% 

2 Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên     144.226    34,98% 

 Tổng 412.425 100% 

Mặc dù đi vào hoạt động sau, dự án Bệnh viện Đa khoa Yên Bình vẫn chứng tỏ được tiềm năng 

khai thác rất lớn khi chiếm tới 34,01% doanh thu của toàn công ty. Dự kiến khi Bệnh viện Đa 

khoa Yên Bình giai đoạn II hoàn thành, có thể đón tiếp ngày càng nhiều người dân đến khá bệnh, 

doanh thu của Công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. 

 

3.2. Tổ chức và nhân sự 

 Những thay đổi của Ban điều hành trong năm 

STT Tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1.  Ông Trần Thiện Sách 

Thành viên HĐQT 

độc lập, không 

điều hành 

30/06/2021  

 

 

 

 

65%

35%

CƠ CẤU DOANH THU THEO BỆNH VIỆN (%)

1 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

2 Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên
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 Nhân sự và chính sách nhân sự 

 Cơ cấu nhân sự 

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng 

I Theo trình độ lao động 627 100% 

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 273 43,5% 

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 335 53,4% 

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 2 0,3% 

4 Lao động phổ thông 17 2,7% 

II Theo đối tượng lao động 627 100% 

1 Lao động trực tiếp 380 60,6% 

2 Lao động gián tiếp 247 39,4% 

III Theo giới tính 627 100% 

1 Nam 177 28,2% 

2 Nữ 450 71,8% 

  Tổng cộng 627 100% 

  Chính sách đào tạo 

Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng: 

- 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, bồi dưỡng: 

- 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. 

 Chính sách lương thưởng và phúc lợi 

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. 
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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. 

3.3. Tình hình đầu tư thực hiện dự án 

Kế hoạch đầu tư Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến năm 

2024 đầu tư xây dựng thêm 150 giường bệnh, nâng tổng số giường bệnh của Bệnh viện lên thành 

300 giường với tổng mức đầu tư là 498,48 tỷ đồng. 

 Nội dung đầu tư 

Dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên giai đoạn 2 được thực hiện theo Quyết 

định số 3170/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên. Cụ thể, từ năm 2021 đến năm 

2024, Công ty sẽ tiến hành đầu tư xây dựng thêm 150 giường bệnh, nâng tổng số giường bệnh 

của Bệnh viện từ 150 giường như hiện tại lên thành 300 giường. 

 Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư dự án là 498,48 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 1 đã đầu tư 270,82 tỷ đồng, và 

giai đoạn 2 sẽ được đầu tư với số vốn 227,66 tỷ đồng. 

 Nguồn vốn thực hiện 

Công ty dự kiến sử dụng một phần nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019, 

2020 để thực hiện đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên giai đoạn 2 với giá 

trị 127,66 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 56% tổng mức đầu tư giai đoạn 2 và sẽ huy động từ các tổ 

chức tín dụng với giá trị khoảng 100 tỷ đông, tương đương tỷ lệ huy động dự kiến khoảng 44% 

tổng mức đầu tư giai đoạn II. 

 Tiến độ triển khai đến thời điểm hiện nay 

Hiện nay, dự án Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên giai đoạn 2 đang trong quá trình 

hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ công trình nhưng chưa triển khai thi công. Điều này là do Bệnh 

viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên giai đoạn 1 kể từ khi đi vào hoạt động đến nay đã được gần 

2 năm, hiện đã sử dụng vượt công suất khoảng 200% với số giường thực kê là 302 giường trên 

tống số trên giường kế hoạch là 150 giường. Mặc dù vậy, đây chưa phải công suất tối đa mà 

Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên có thể đáp ứng, với mức công suất tối đa dự kiến là 

350 đến 400 giường. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nên tạm thời 

Công ty cũng chưa tiến hành triển khai thi công giai đoạn 2 của dự án này. 

Trong năm 2021, Công ty cũng chủ trương góp vốn đầu tư xây dựng thêm các Bệnh viện Mắt 

TNH Thái Nguyên (vốn đầu tư 165 tỷ đồng – TNH sở hữu 66,7% vốn góp của pháp nhân thực 
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hiện dự án) và Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên (vốn đầu tư 330 tỷ đông – TNH sở hữu 

79,7% vốn góp của pháp nhân thực hiện dự án). Trong đó, Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên 

dự kiến hoạt động tại tòa nhà 10 tầng cũ (xây năm 2014) của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên; 

và Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên dự kiến đầu tư xây dựng trên quỹ đất còn lại của Bệnh 

viện Quốc tế Thái Nguyên, và một phần khác Công ty dự kiến mua hoặc thuê giáp với Bệnh viện 

Quốc tế Thái Nguyên. 

Tuy nhiên, do Công ty chưa hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông để huy động vốn góp 

vào doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án; nên các pháp nhân này vẫn là các Công ty liên kết, 

chưa pháp là công ty con của Công ty. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nên 

Công ty vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành các thủ tục pháp lý để đăng ký 

thực hiện dự án với UBND tỉnh Thái Nguyên; trong đó dự kiến Quý II/2022 sẽ thực hiện xong 

thủ tục pháp lý đối với Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên và trong năm 2022 sẽ thực hiện 

xong thủ tục pháp lý đối với Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên. 

Ngoài ra, Công ty cũng đang tiến hành các thủ tục để đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa TNH 

Việt Yên quy mô 300 giường bệnh tại KDC Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang; với tổng vốn đầu tư dự kiến tối thiểu 495 tỷ đồng, mật độ xây dựng 40%, 

quy mô xây dựng tối đa 15 tầng trên diện tích công ty đã trúng đấu giá (ngày 03/03/2022) 

5.486,5m2. Trong năm 2022, Công ty dự kiến sẽ triển khai xong các thủ tục pháp lý cần thiết để 

tiến hành đầu tư xây dựng ngay Bệnh viện này, để dự kiến năm 2023 sẽ đưa Bệnh viện đi vào 

hoạt động (một phần hoặc toàn bộ dự án). 

3.4. Tình hình tài chính 

 Tình hình tài chính 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 

Chỉ tiêu ĐVT 2020 2021 Tăng/giảm 

Tổng tài sản VNĐ 1.157.095.445.221 1.285.919.127.424 11,13% 

Doanh thu thuần VNĐ 335.604.966.911 412.425.997.419 22,89% 

Doanh thu từ hoạt 

động tài chính 
VNĐ 7.948.015 11.760.972 

48,0% 

Thu nhập khác khác VNĐ 10.051.235 200.886.377 1898,6% 

Lợi nhuận trước thuế VNĐ 111.979.118.993 146.840.721.490 31,12% 

Lợi nhuận sau thuế VNĐ 108.969.174.901 142.724.369.002 30,98% 

Tổng doanh thu năm 2021 của doanh nghiệp đạt gần 412,425 tỷ đồng, tăng 22,8% so với năm 

2020. Tổng tài sản tăng 11,1% do năm 2021 Doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và 

đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Lợi nhuận từ hoạt động 
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tài chính tăng mạnh, nhưng không đáng kể trong cơ cấu lợi nhuận, năm 2021 chỉ hơn 11 triệu 

đồng. Việc doanh thu tăng tới 22,8% và công tác quản lý chi phí hợp lý đã góp phần thúc đẩy 

lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp cũng tăng 31,1%. 

 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Chỉ tiêu ĐVT 2020 2021 Tăng/giảm 

1. Hệ số khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,32 0,75 -0,57 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,23 0,7 -0,53 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/tổng tài sản % 44,90 39,33 -5,57% 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 81,50 64,81 -16,69% 

3. Hệ số năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 22,58 17,42 -5,16 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,33 0,31 -0.02 

4.Hệ số khả năng sinh lời 

Hệ số lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu thuần % 32,47 34,61 2,14% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn 

CSH (ROE) % 18,69 20,13 1,44% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng 

tài sản (ROA) % 10,70 11,68 0,98% 

Hệ số lợi nhuận thuần từ 

HĐKD/Doanh thu thuần % 33,41 35,57 2,16% 

 Hệ số khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Doanh nghiệp giảm 0,57 lần so với năm 2020, dừng ở mức 0,75 

lần. Hệ số thanh toán nhanh giảm 0,53 lần, còn 0,7 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, nợ ngắn hạn của công 

ty đã tăng từ 136,5 tỷ lên 259,1 tỷ đồng. Việc vay vốn sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực 

trong việc tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án 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 giảm và giảm lần lượt là 5,57% và 

16,69%. Năm 2021, Công ty đã thực hiện vay các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn để đầu tư tài 
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sản, mua sắm trang thiết vị, xây dựng tài sản cố định. Tổng nợ phải trả của công ty là 505,7 tỷ, 

giảm 13,9 tỷ đồng so với năm 2020. 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 vay nợ hợp lý và ổn định. 

 Hệ số năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 22,58 xuống còn 17,42. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán 

tăng 12% trong khi hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 5%, từ 4,6 tỷ lên hơn 11 tỷ đồng.  

Hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản giảm 0,02 lần. Tổng tài sản trong năm 2021 đã tăng 11,14% 

lên gần 129 tỷ. Việc tăng tài sản sẽ là tiền đề để Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, tăng 

lượng khách hàng đến khám chữa bệnh, từ đó gia tăng doanh thu vào các năm tiếp theo. 

 Hệ số khả năng sinh lời 

Hai chỉ số quan trọng là ROE và ROA đều có xu hướng tăng nhẹ trong năm 2021, theo thứ tự, 

tăng 1,44% và 0,98. 

3.5. Cơ cấu cổ đông, thay đối vốn chủ sở hữu 

 Tình hình cổ phiếu trong năm 

Thông tin cổ phiếu 

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 

 

 Cơ cấu cổ đông 

Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 02/11/2021 

STT Cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số lượng 

cổ phần 

Tỷ trọng 

(%) 

I Cổ đông trong nước 3.682 35.133.200 84,66 

1 Cổ đông tổ chức 12 467.759 1,13 

2 Cổ đông cá nhân 3.670 34.665.441 83,53 

II Cổ đông nước ngoài 49 6.366.800 15,34 
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1 Cổ đông tổ chức 18 5.564.400 13,41 

2 Cổ đông cá nhân 31 802.400 1,93 

  Tổng cộng 3.731 41.500.000 100 

 

 Danh sách cổ đông lớn 

Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 02/11/2021 

STT Cổ đông Địa chỉ 
Số lượng 

cổ phần 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Hoàng Tuyên 
1514 CT5X2, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 
4.000.000   9,64% 

2 Nguyễn Văn Thủy 
Xóm Vàng. Tân Hương. Phổ Yên. 

Thái Nguyên 
2.346.400 5,65% 

  Tổng 6.346.400 15,29% 

 

 Thay đổi vốn góp của chủ sở hữu 

Thời gian Vốn điều lệ 

Tháng 03/2012 27.748.000.000 VNĐ 

Tháng 12/2016 69.464.000.000 VNĐ 

Tháng 02/2017 150.000.000.000 VNĐ 

Tháng 12/2017 270.000.000.000 VNĐ 

Tháng 03/2018 350.000.000.000 VNĐ 

Tháng 03/2019 415.000.000.000 VNĐ 

4. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

4.1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 

Năm 2021 là năm đánh dấu các làn sóng dịch bệnh bùng phát với quy mô và cường độ dữ dội 

hơn 2020 trên toàn cầu. Từ tháng 3/2021, thế giới ghi nhận làn sóng dịch bùng phát mạnh tại 

nhiều quốc gia với biến thể Delta khả năng lây nhiễm nhanh và mạnh, đặc biệt là biến thể 

Omicron xuất hiện từ tháng 11/2021 với độ lây nhiễm cao hơn nhiều so với biến chủng Delta, 

lây lan đối với cả người tiêm đủ 2 mũi Vắc sin, tăng nguy cơ quá tải hệ thống y tế và tử vong 
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nhiều người. Đến nay có hơn 120 nước ghi nhận các ca biến thể Omicrono, trong đó có Việt 

Nam. 

Diễn biến đại dịch Covid 19, đặc biệt trong năm 2021, cho thấy hệ thống y tế, kể cả tại các quốc 

gia phát triển đều trở lên quá tải và khủng hoảng khi đối diện với làn sóng lây nhiễm lớn. Đại 

dịch Covid 19 đang đe dọa và làm đảo ngược các thành tựu y tế trên toàn cầu. Mục tiêu phát 

triển bền vững của nhân loại trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. 

Trong bối cảnh đặc biệt thách thức 2021, hệ thống y tế Việt Nam đã vượt qua được giới hạn, có 

tính chất cấp bách phòng chống dịch, với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống, các lực lượng y tế 

tuyến đầu đã trụ vững trong thời điểm thách thức nhất, ngắn chặn được dịch bệnh leo thang lên 

mức khủng hoảng và thảm họa y tế như nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

Đứng trước tình hình đó, Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt để thực hiện mục tiêu 

kép, vừa chống dịch vừa bảo vệ sức khỏe, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đã thành 

lập 3 bệnh viện điều trị covid với tổng số 1,1 nghìn giường bệnh. Công tác xét nghiệm PCR là 

274 nghìn mẫu. kết thúc năm 2021, tỉnh đã tiêm hơn 1.6 triệu liều vắc sin. Công tác khám chữa 

bệnh tại các cơ sở y tế được ngành y tế đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, bố trí giường 

bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ tốt nhất các trường hợp phải đến viện 

khám chữa bệnh. Kết thúc năm 2021 GDP toàn tỉnh đạt 6.51% cao hơn rất nhiều so với tình hình 

chung của cả nước.  

Trước tình hình đó, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

đã nỗ lực hết mình vừa đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông 

giao phó. Đồng thời hỗ trợ Tỉnh phòng chống dịch covid 19. Năm 2021, tình hình thực hiện kế 

hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021 % kế hoạch 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 420 412 98,10% 

Lợi nhuận sau 

thuế 

Tỷ đồng 139 143 102,88% 

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mặc dù chưa đạt được kế 

hoạch đề ra nhưng đã đạt gần 98,10%, tăng 23% so với năm 2020. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 

đạt 143 tỷ, vượt kế hoạch đặt ra 102,88%. Điều này cho thấy, Công ty đã tiết giảm chi phí, nâng 

cao hiệu quả kinh doanh, mức tăng của chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp thấp 

hơn mức tăng của lợi nhuận gộp.. Dự kiến trong năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát và 

việc tiêm chung vaccine toàn dân được thực hiện, với sự mở rộng quy mô của Doanh nghiệp, 

doanh thu các năm tiếp theo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. 
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4.2. Tình hình tài chính 

 Tình hình tài sản 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 

Chỉ tiêu 

2020 2021 

Tăng/giảm Giá trị 

(VNĐ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(VNĐ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

A. Tài sản 

ngắn hạn 
179.662.516.015 15,50% 193.674.065.461 15,06% 8% 

B. Tài sản 

dài hạn 
977.432.929.206 84,50% 1.092.245.061.963 84,94% 12% 

Tổng tài 

sản 
1.157.095.445.221 100% 1.285.919.127.424 100% 11% 

Tổng tài sản năm 2021 là gần 1.285 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2020.  Tài sản ngắn hạn tăng 

8% so với năm 2020. Chủ yếu khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền có sự biến động 

lớn (Tăng từ 23,4 tỷ lên 133,57 tỷ) và khoản phải trả cho người bán ngắn hạn giảm từ 113 tỷ 

xuống còn 34 tỷ. Do quá trình hoạt động, xây dựng dự án mở rộng quy mô bệnh viện và cung 

cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân, các khoản trả trước người bán đã được thực hiện và 

đi vào khoản mục chi phí, trở thành chi phí hoạt động của năm 2021, tạo tiền đề cho mức doanh 

thu tăng trưởng 22,8%.  

 Tình hình nợ phải trả 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 

Chỉ tiêu 

2020 2021 

Tăng/giảm Giá trị  

(VNĐ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị  

(VNĐ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

A. Nợ ngắn hạn 136.502.988.582 26,30% 259.155.426.766 51,25% 89,95% 

B. Nợ dài hạn 383.090.245.332 73,70% 246.537.120.349 48,75% -11,63% 

Nợ phải trả 519.593.233.914 100% 505.692.547.115 100,0% -2,68% 

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng nợ phải trả của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái 

Nguyên là hơn 506 tỷ đồng, giảm 2,68% so với năm trước. Nợ ngắn hạn tăng 90% lên hơn 259 

tỷ đồng, trong khi đó, nợ dài hạn giảm 11,6%, xuống 338 tỷ đồng. 

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 133% từ 98,04 tỷ lên 228,67 

tỷ đồng. Trong khi đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm 17,43% từ 26,63 tỷ giảm 21,99 tỷ đồng.  
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Nợ dài hạn giảm 36% từ 383 tỷ xuống 246,5 tỷ. Trong đó doanh thu chưa thực hiện dài hạn giảm 

3,09% từ 7,76 tỷ xuống 7,51 tỷ, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 375 tỷ xuống còn 239 

tỷ, giảm 36%. 

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. 

4.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý 

STT Tiêu chí ĐVT Năm 2020 Năm 2021 
Tỷ trọng 

năm 2020 

Tỷ trọng 

năm 2021 

I Theo trình độ lao động 

1 

Trình độ Đại học 

và trên Đại học Người 303 273 42,14% 43,5% 

2 

Trình độ Cao đẳng, 

Trung cấp chuyên 

nghiệp Người 393 335 54,66% 53,4% 

3 

Sơ cấp và Công 

nhân kỹ thuật Người 11 2 1,53% 0,3% 

4 

Lao động phổ 

thông Người 12 17 1,67% 2,7% 

II Theo đối tượng lao động 

1 Lao động trực tiếp Người 584 380 81,22% 60,6% 

2 Lao động gián tiếp Người 135 247 18,78% 39,4% 

III Theo giới tính 

1 Nam Người 209 177 29,07% 28,2% 

2 Nữ Người 510 450 70,93% 71,8% 

 Tổng cộng Người 719 627 100% 100% 

 Cơ cấu theo trình độ lao động 
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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 

khăn đến từ tình hình kinh tế vĩ mô, bên cạnh đó là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 

nửa đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã đưa ra mục tiêu, kế 

hoạch kinh doanh cho năm 2021 như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu TH Năm 2021 KH Năm 2022 

Doanh thu 412.425 433.000 

Lợi nhuận sau thuế 142.724 150.000 

Mức cổ tức  Không quá 30% Không quá 35% 

Đồng thời công ty tiếp tục đầu tư các dự án mới: Bệnh viện phụ sản TNH; Bệnh viện TNH Việt 

Yên – Bắc Giang, phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh lân cận, tiếp tục 

công tác quản trị tốt doanh thu, chi phí để đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong năm 

2022 giữ vững mức ổn định. 

 Các giải pháp thực hiện kế hoạch 

Lập kế hoạch mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất sẵn sàng cho công tác khám chữa bệnh, khắc phụ 

giảm dần các thiếu sót trong quá trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 

của hai bệnh viện. 

Tập trung làm tốt công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề khám chữa bệnh đối với đội 

ngũ y bác sĩ. Chuẩn bị đầy đủ nhân sự và phương tiện khám chữa bệnh cho các dự án. 

Hoàn thiện cơ cấu tổ chưucs và xây dựng ngày càng hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình, 

quy định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Thực hiện tổ chức quản lý tài sản, đất đai, máy móc thiết bị y tế sử dụng và khai thác hiệu quả 

tài sản của Công ty. 

Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.  

Thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. 

Phối hợp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tốt 

nhất điều kiện ăn ở, sinh hoạt của CBCNV, phát động các phong trào thi đua có tổng kết đánh 

giá, khen thưởng kịp thời. 

5.  BÁO CÁO CỦA HĐQT 

5.1. Đánh giá của HĐQT về mọi mặt của Công ty 

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 2021 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 
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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 2022.  

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã chủ trương điều chỉnh kịp thời giá viện phí của Bệnh viện 

Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên sát với diễn biến giá của thị 

trường, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và nhu cầu cầu khám chữa bệnh hợp lý của 

người dân cũng như phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị mà công ty mới đầu tư; đảm bảo 

doanh thu, lợi nhuận của Công ty sát với các kế hoạch đã đề ra. 

Để đảm bảo định hướng phát triển lâu dài, Công ty đã thông qua chủ trương liên kết đầu tư xây 

dựng mới 02 bệnh viện chuyên khoa tại Thái Nguyên bao gồm Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên 

và Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên. Ngoài ra, đầu năm 2022, Công ty đã đấu giá thành 

công quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa TNH Việt Yên, với quy mô 300 

giường bệnh, tổng vốn đầu tư hơn 495 tỷ đồng, đây là bước đầu tiên để công ty tiếp tục vươn ra 

các thị trường khác ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Dưới đây là một số các kết quả tự hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2021 của Doanh 

nghiệp: 

Chỉ tiêu 
Thực hiện (Tỷ đồng) KH 

2021 

% 

2020 2021 So với KH So với 2020 

Doanh thu 335,6 412.42      420  98,2% 122,9% 

Lợi nhuận sau thuế 108,97 142.72 139  102,67% 130,1% 

Doanh thu năm 2021 của Công ty đã tăng 22,9% so với năm 2020 lên 412,42 tỷ. Nhờ tối ưu chi 

phí mà lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng 30,1% so với năm trước và đạt 102% so với kế 

hoạch đã đề ra.  

5.2. Đánh giá của HĐQT về Ban Tổng giám đốc 

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động điều hành, quản trị Công ty và 

triển khai các kế hoạch của HĐQT giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện liên quan đến 

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.  

Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản về việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho các 

thành viên Ban tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc kinh doanh và các hồ sơ liên 

quan đến hoạt động của Công ty. 

Hội đồng quản trị cũng 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 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. 

 Kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 

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 
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hoạt động kinh doanh của Bệnh viện. Trong năm 2021, 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 

Giám đốc phối hợp cùng HĐQT đã có các chiến lược, biện pháp chủ động để thích nghi với tình 

hình thực tế. 

 Kết luận 

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. 

5.3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT 

 Định hướng trung và dài hạn 

- 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 2021. 

- Tiếp tục cùng Bao 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. 

 Chỉ tiêu kế hoạch năm sau 

Đơn vị tính:triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 

Doanh thu 412.425 433.000 

Lợi nhuận trước thuế 146.840 154.000 
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Lợi nhuận sau thuế 142.724 150.000 

Mức cổ tức  Không quá 35% Không quá 35% 

 Phương hướng thực hiện 

- 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 tiêu hợp lý. 

6. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

6.1. Hội đồng Quản trị 

Trong năm 2021, 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. 

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. 

Ngoài ra, Công ty cũng liên tục thực hiện chuẩn hóa các hoạt động quản trị nội bộ, từ việc sắp 

xếp lại nhân sự của Ban giám đốc, bổ sung thêm Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm người phụ trách 

quản trị, thông qua hoặc bổ sung mới một loạt các nội quy, quy định về quản trị công ty quy chế 

họp ĐHĐCĐ trực tuyến, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, quy chế nội bộ về quản trị công 

ty, quy chế kiểm toán nội bộ, và đặc biệt nhất là đã tiến hành sửa đổi lại toàn văn Điều lệ Công 

ty để phù hợp với các quy định mới của pháp luật. 

Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức 02 buổi họp Đại hội đồng cổ đông và 23 buổi họp HĐQT 

 Thông tin về thành viên HĐQT 

Stt 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

Số buổi 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

dự họp 

1 Hoàng Tuyên Chủ tịch HĐQT 29/03/2017 - 23 100% 

2 Lê Xuân Tân 
Phó Chủ tịch HĐQT 

kiêm TGĐ 
29/03/2017 - 23 100% 
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3 
Nguyễn Văn 

Thủy 

Phó Chủ tịch HĐQT 

kiêm Phó TGĐ 
29/03/2017 - 23 100% 

4 Vũ Hồng Minh 
Thành viên HĐQT độc 

lập, không điều hành 
24/06/2020 - 23 100% 

5 
Nguyễn Xuân 

Đôn 

Thành viên HĐQT 

không điều hành 
24/06/2020 - 23 100% 

6 Trần Thiện Sách 
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó TGĐ 
30/06/2021  10  

 Đánh giá của HĐQT trong năm 2021 

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

thường niên năm 2021 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 đã tổ chức họp theo các hình thức phù hợp để Giám đốc công ty báo cáo tình hình quản 

trị Công ty..  

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. 

 Nghị quyết của HĐQT năm 2021 

Stt Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung Tỷ lệ 

thông 

qua 

1.  23/NQ-HĐQT 30/01/2021 Điều chỉnh giá viện phí tại Bệnh viện 

Quốc tế Thái Nguyên 

100% 

2.  61/QĐ-HĐQT 02/03/2021 Thông qua việc chốt danh sách cổ 

đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản 

100% 

3.  74/NQ-HĐQT 11/03/2021 Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản 

100% 
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4.  134/NQ-HĐQT 08/04/2021 Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên 2021 

100% 

5.  196/NQ-HĐQT 05/05/2021 Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 

thường niên 2021 

100% 

6.  214/NQ-HĐQT 05/05/2021 Thông qua việc bổ nhiệm người phụ 

trách quản trị Công ty 

100% 

7.  227/NQ-HĐQT 13/05/2021 Thông qua việc bổ sung chương trình 

họp và cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ 

thường niên 2021 

100% 

8.  236/NQ-HĐQT 16/05/2021 Thông qua việc hủy bỏ tổ chức họp 

ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 

26/05/2021 và tổ chức lại vào ngày 

30/06/2021 

100% 

9.  274/NQ-HĐQT 09/06/2021 Thông qua tài liệu họp và thành lập 

các Ban để tổ chức họp ĐHĐCĐ 

thường niên 2021 

100% 

10.  393/NQ-HĐQT 12/08/2021 Thông qua phương án phát hành cổ 

phiếu để trả cổ tức năm 2020 

100% 

11.  422/NQ-HĐQT 31/08/2021 Điều chỉnh giá viện phí của Bệnh 

viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên 

100% 

12.  515/NQ-HĐQT 12/10/2021 Thông qua việc chốt ngày đăng ký 

cuối cùng để triệu tập họp ĐHĐCĐ 

bất thường lần 1 năm 2021 

100% 

13.  593/NQ-HĐQT 04/11/2021 Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường và 

thông qua tài liệu họp 

100% 

14.  629/NQ-HĐQT 16/11/2021 Thay đổi cơ cấu BGĐ và bổ nhiệm 3 

nhân sự mới vào BGĐ Công ty 

100% 

15.  699/NQ-HĐQT 10/12/2021 Huỷ bỏ phương án phát hành cổ 

phiếu để trả cổ tức năm 2020 tại Nghị 

quyết số 393/NQ-HĐQT và thay 

bằng phương án mới  

100% 

16.  709/NQ-HĐQT 14/12/2021 Thông qua giao dịch với đơn vị liên 

kết là CTCP BV Phụ sản TNH Thái 

Nguyên 

100% 
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17.  758/NQ-HĐQT 30/12/2021 Thành lập UB Kiểm toán nội bộ, ban 

hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và và 

bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán 

nội bộ 

100% 

 

6.2. Ban Kiểm soát  

STT 
Thành viên 

 BKS 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu 

Ngày miễn 

nhiệm 

Số buổi 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

1 Vũ Văn Thành Trưởng Ban  24/06/2020 2 100% 

2 Lê Thị Hảo Thành viên  24/06/2020 2 100% 

3 Hoàng Thắng Thành viên  24/06/2020 2 100% 

6.3. Tổng kết hoạt động của BKS năm 2021 

  Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT 

Ban kiểm soát đã giám sát, kiến nghị Hội đồng quản trị đưa ra các chỉ đạo kịp thời, đưa ra các 

phương án cải thiện các hoạt động quản trị công ty, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các 

công việc khác để đảm bảo quyền lợi của cổ đông; cũng như kiến nghị HĐQT 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.  

 Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng giám đốc và Bộ máy quản lý 

Ban kiểm soát cũng đã giám sát 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, đã chủ động đưa ra các phương án, 

chính sách kinh doanh của Công ty năm 2021. Trên cơ sở đó, 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. 

 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác 

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã giám sát 23 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 nhập các thông tin theo yêu cầu. 

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

Trong thời gian vừa qua, các thành viên HĐQT, BKS, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC đã tham gia 

đào tạo tập huấn và sử dụng hệ thống phần mềm quản trị Doanh nghiệp 1Office, phần mềm quản 
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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. 

6.5.  Nâng cao hiệu quả quản trị công ty 

 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. 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. Nhờ đó Công ty vẫn thực hiện tốt công tác nhân sự 

6.6. Giao dịch giữa công ty và các đổi tượng khác 

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 

thời điểm lập báo cáo): 

Stt 

Tên Công 

ty / mối 

quan hệ 

Số Hợp đồng 

Ngày 

ký 

HĐ 

Nội dung HĐ 
Giá trị giao 

dịch 

1 
Công ty 

TNHH Xuân 

Thủy 

Công ty do 

ông Nguyễn 

Anh Đĩnh 

(con trai Phó 

TGĐ - Ủy 

viên HĐQT 

ông Nguyễn 

Xuân Thủy) 

là giám đốc, 

người đại 

diện theo 

pháp luật, 

2705/HĐKT-

MMYT 

27/05/ 

2019 

Cung cấp và lắp đặt 

MMTBYT-BV ĐK Yên 

Bình 

37.335.417.350 

2 
478/2019/HĐTC

/BVQT-XT 

18/07/ 

2019 

Hạng mục: Điều hòa, 

thông gió HAVC 
15.350.000.000 

3 
674/2019/HĐTC

/BVQT-XT 

23/09/ 

2019 
Hạng mục: Khí y tế 4.180.000.000 

4 
675/2019/HĐTC

/BVQT-XT 

23/09/ 

2019 
Hạng mục: Thang máy 5.720.000.000 

5 
676/2019/HĐTC

/BVQT-XT 

23/09/ 

2019 
Hạng mục: Điện nhẹ 3.630.000.000 
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6 

ông Nguyễn 

Văn Thủy là 

thành viên 

góp vốn (đã 

chuyển 

nhượng hết 

vốn nhưng 

vẫn trong 

thời hạn 3 

năm phải 

báo cáo) 

38/2020/HĐXD 
02/06/ 

2020 

Hạng mục: Sân đường 

nội bộ, thoát nước và hạ 

tầng kỹ thuật điện 

8.855.000.000 

7 
2205/HĐKT-

MMYT 

22/05/

2021 

Cung cấp, lắp đặt 

MMTBYT 
2.271.060.300 

8 
15.10/2021/HĐX

D 

15/10/

2021 

Công Trình: Nhà khám, 

chữa bệnh covid – Bệnh 

viện Quốc tế Thái 

Nguyên 

2.137.153.000 

9 
21.5/2021/HĐM

B 

21/05/

2021 

Xe khám chữa bệnh lưu 

động 
478.500.000 

Tổng 79.957.130.650 

10 

Công ty Cổ 

phần Thăng 

Long HDI 

Công ty do 

Ông Hoàng 

Tuyên – 

Chủ tịch 

HĐQT Công 

ty là cổ đông 

sáng lập và 

người đại 

diện theo 

pháp luật 

06.2019 
06/01/ 

2019 

Hợp đồng cung cấp vật 

tư y tế và hóa chất 
884.157.238 

25.2019 
02/04/ 

2019 

Hợp đồng cung cấp vật 

tư y tế 
73.439.976 

Tổng 957.597.214 

Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) điều hành. 
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Stt Tên Công ty / mối quan hệ 
Số Hợp 

đồng 

Ngày 

ký 

HĐ 

Nội 

dung 

HĐ 

Giá trị giao dịch 

1 

Hợp tác xã Thủy tinh dân chủ 

(HTX có Giám đốc, người đại diện theo 

pháp luật là ông Nguyễn Anh Quang – 

con trai ông Nguyễn Văn Thủy - Ủy viên 

HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty) 

03/2020/

HĐXD 

09/10/ 

2020 

Hạng 

mục: 

Nhà ăn 

Bệnh 

viện 

Quốc tế 

11.236.500.000 

Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối 

với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý 

khác: Không 

6.7. Giao dịch và thù lao 

Thu nhập của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính kết thúc vào ngày 

31 tháng 12 năm 2021: 

 
 Năm 2020 

(VND) 

Năm 2021 

(VND) 

Thu nhập của Ban Tổng giám đốc và HĐTQ  3.239.986.587 4.614.385.123 

Cộng  3.239.986.587 4.614.385.123 

6.8. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

Stt 

Người 

thực 

hiện 

giao 

dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, 

thưởng…) 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 

Đào 

Mạnh 

Duy 

Con rể của ông 

Nguyễn Xuân 

Đôn – thành viên 

HĐQT 

226.500 0.55% 0 0 Bán 

2 
Lê Thị 

Hảo 
Thành viên BKS 5.300 0,012771% 0 0 Bán 
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3 

Lê 

Xuân 

Tân 

Tổng Giám đốc, 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 

88.200 0,21253% 1.500.000 3,61% Bán 

4 

Nguyễn 

Thị 

Thuỳ 

Linh 

Con gái của ông 

Nguyễn Xuân Đôn 

– thành viên 

HĐQT 

708.000 1,71% 0 0 Bán 

5  
Hoàng 

Thao 

Anh trai Chủ tịch 

HĐQT – ông 

Hoàng Tuyên  

Bố đẻ ông Hoàng 

Thắng – thành viên 

BKS 

1.000.000 2,41% 500.000 1,2 Bán 

6 

Phùng 

Thị 

Thông 

Vợ TGĐ – Ông Lê 

Xuân Tân 
1.245.000 3% 0 0 Bán 

7 

Nguyễn 

Xuân 

Hiệp 

Con rể của ông 

Nguyễn Xuân Đôn 

– thành viên 

HĐQT 

1.800.000 4,34% 0 0 Bán 

6.9. Quản trị Công ty 

- Công ty công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. 

- Tham giá 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 nhất các quy định, nghị định mới. 

7. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

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 các 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. 
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- 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. 

- 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 Hà Nội và Bắc Giang 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. 

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 

 Chính sách đào tạo 

 Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng: 

- 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, bồi dưỡng: 

- 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. 



Báo cáo thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

 

57 

- 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. 

 Chính sách lương thưởng và phúc lợi 

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.  

7.4. Phát triển cộng đồng 

 Hoạt động tại địa phương 

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là đơn vị y tế tư nhân lớn nhất trên địa 

bàn. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu thăm khám, điều trị của nhân dân Công ty đã không 

ngừng cập nhật, đổi mới trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại, tiếp cận với những công nghệ 

mới trong điều trị. Đặc biệt, Công ty đã đồng hành cùng ngành y tế Thái Nguyên trong chiến 

dịch tiêm chủng vacxin Covid-19. Tính đến hết tháng 3/2022, Công ty đã thực hiện tiêm 

chủng cho gần 100 cơ quan, đơn vị với trên 26 nghìn mũi.  

- Trong đợi dịch Covid-19 bùng phát tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Gang, Công ty là một trong 

số ít đơn vị y tế tư nhân tiên phong cung cấp phương tiện, vật tư để giúp đỡ Bắc Giang trong 

thời điểm khó khăn này. Các phương tiện vận chuyển người đi cách ly, phòng dịch của Công 

ty đã ở nơi tuyến đầu, những điểm nóng của dịch bệnh Covid-19 để giúp đỡ nhân dân chống 

dịch. 
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 Báo chí nói về Công ty 

Chỉ tiêu 
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 Các chương trình từ thiện cua Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

Tổ chức chương trình thiện nguyện Vì trẻ em nghèo miền núi năm 2021 

Thực hiện kế hoạch Công tác Xã hội năm 2021, ngày 19/12/2021, Công ty Cổ phần Bệnh viện 

Quốc tế Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Thiện nguyện nhân đạo năm 2021 cho học sinh, 

giáo viên trường tiểu học thị trấn Nà Phặc và nhân dân xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn tại điểm trường tiểu học thị trấn Nà Phặc. Tại chương trình, đã diễn ra hoạt động thăm khám, 

tư vấn chăm sóc sức khoẻ miễn phí, tặng hàng trăm suất quà cho các đối tượng chính sách của 

xã Trung Hòa. Đồng thời tiến hành tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng hàng ngàn 

đầu sách cho các em học sinh tại nhà trường và trao tặng số lượng lớn khẩu trang, nước sát 

khuẩn, quần áo cho học sinh, giáo viên và nhân dân tại đây. 

 

8. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021 






















































































