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TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ THÁI NGUYÊN



Ngành y tế Thái Nguyên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng
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Kiểm soát dịch, tạo đà phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm 
trong cộng đồng liên tục tăng cao; tuy nhiên, với độ phủ vắc xin cao và cách tiếp 

cận an toàn để phát triển kinh tế cùng với việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ 
và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nên 

tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, nền kinh tế tỉnh Thái 
Nguyên tiếp tục tăng trưởng, tạo đà cho cả năm 2022.

Công tác thi đua khen thưởng

Thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”,“Đổi mới phong cách thái độ 
phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ngành y tế đã tuyên truyền đến cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động thi đua đổi mới phong cách thái độ phục vụ, cải tiến lề lối 
làm việc, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh khảo sát sự hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh, lấy sự hài lòng của người dân là thước 
đo ch t lượng dịch vụ. Kết quả khảo sát độc lập sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế 

công năm 2021 đạt 91,47% cao hơn so với năm 2020 đạt 91,09%.
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Công tác phòng, chống dịch Covid-19 phát huy tác dụng

Ngành y tế đã tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về "thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ trong trạng thái bình thường mới. Triển khai nhiều biện pháp linh 
hoạt, tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát. Kết thúc đợt thi đua, 

ngành y tế đã có 05 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 17 tập thể và 43 cá 
nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.



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

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

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

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

Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc củng cố hệ

thống y tế cơ sở để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức

khỏe ban đầu tốt hơn cho người dân, đảm bảo để

người dân được thụ hưởng các chương trình chăm sóc

sức khỏe do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi

trả. Hệ thống y tế cơ sở được thiết lập từ trung ương

đến địa phương với hơn 11.000 trạm y tế xã. Hầu hết

các trạm y tế xã đều có bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, cán bộ y

học cổ truyền và hoạt động dựa trên nguyên lý y học

gia đình.

Chỉ số bao phủ dịch vụ y tế của Việt Nam đạt 73/100

điểm, khá cao so với mức chung ở Đông Nam Á là

59/100 và toàn cầu là 64/100

Ngân hàng Thế giới (WB) ghi nhận những nỗ lực của

Việt Nam trong việc tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế

toàn dân. Theo đó, Việt Nam đã đạt được một số tiến

bộ quan trọng – tỷ lệ tham gia bảo hiểm và các nguồn

ngân sách hỗ trợ đã và đang gia tăng nhanh chóng;

trong những năm gần đây Chính phủ Việt Nam cũng đã

chú trọng đầu tư cho cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y

tế…) và nguồn nhân lực y tế.

Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ 
thống y tế, đặc biệt là chăm sóc sức 
khỏe ban đầu; cam kết đạt sự bao phủ y 
tế toàn dân vào năm 2030 và đang đang 
trên đà đạt được mục tiêu này

TỔNG QUAN NGÀNH
Khám chữa bệnh

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

Các bệnh viện tư nhân dần trở nên quan 
trọng trong việc cải thiện chất lượng hạ 
tầng y tế
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TÌNH HÌNH KINH DOANH Q2/2022



Kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng trong Q2/2022

Doanh thu thuần hợp nhất Q2/2022 đạt 118,59 tỷ đồng,

tăng 8,79% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) Q2/2022 đạt 38,22 tỷ đồng, tăng

10,69% so với cùng kỳ năm 2021.
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Lợi nhuận sau thuế TNDN Q2/2022 tăng 10,69% so với

Q2/2021 do ảnh hưởng của các yếu tố:

- Doanh thu tăng 8,79% do Công ty đã hoàn thành việc

đầu tư mở rộng bệnh viện tại tỉnh Thái Nguyên nên phục

vụ được thêm nhiều nhu cầu khám chữa bệnh của người

dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và khu vực lân cận,

đặc biệt các doanh nghiệp lớn, có đông cán bộ nhân

viên.

- Giá vốn tăng tương đương 9,01%, công ty đã tăng cường

tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh nên lãi gộp tăng

8,57%.

- Các chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng

nhẹ, ngoài ra doanh thu tài chính, doanh thu, chi phí

khác có giá trị tuyệt đối thấp dẫn đến Lợi nhuận trước

thuế TNDN tăng 11,41%.

- Thuế TNDN tăng 41,97% nhưng giá trị tuyệt đối thấp

nên Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 10,69% so với cùng

kỳ.
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Stt
Doanh thu thuần

theo nhóm dịch vụ

6T/2022 Năm 2021

Giá trị

(VNĐ)

Tỷ trọng 

(%) 

Giá trị

(VNĐ) 

Tỷ trọng

(%)

1 Doanh thu dịch vụ khám chữa bệnh 116.408.269.642 98,16% 407.502.803.966 98,81%

2 Doanh thu dịch vụ khám sức khỏe 1.703.993.660 1,44% 3.845.432.170 0,93%

3 Doanh thu thầu thuốc - 0,00% 65.454.552 0,02%

4 Doanh thu từ bất động sản đầu tư 387.272.727 0,33% 567.272.727 0,14%

5 Doanh thu khác 95.582.737 0,08% 445.034.004 0,11%

6 Tổng cộng 118.595.118.766 100% 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 98,16% 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 tỷ trọng trong cơ cấu
doanh thu lên mốc trên 1% và đạt giá trị 1,7 tỷ đồng vào 6 tháng đầu năm 2022. Đây là một mức tăng ấn tượng, thể hiện tiềm năng phát triển của bệnh viện
trong mảng dịch vụ này.



Kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt
so với cùng kỳ năm 2021. TNH ghi nhận Doanh
thu thuần Q2/2022 đạt 118,59 tỷ đồng, tăng
8,79% so với cùng kỳ năm 2021 và Lợi nhuận
sau thuế (LNST) Q2/2022 đạt 38,22 tỷ đồng,
tăng 10,69% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 2 quý liên tiếp có phần thuyên giảm, biên
lợi nhuận Q2/2022 đã trở lại tăng trưởng ấn
tượng. Đây sẽ là bước khởi đầu cho sự quay trở
lại mạnh mẽ của doanh nghiệp trong nửa cuối
năm 2022.

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



DOANH NGHIỆP

TIÊN PHONG

NĂNG LỰC 

CHUYÊN MÔN

HÀNG ĐẦU

MÁY MÓC THIẾT BỊ

HIỆN ĐẠI

CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN 

DÀI HẠN

NHU CẦU 

THỊ TRƯỜNG LỚN

VÀ TIỀM NĂNG

1 2 3 4 5

TNH - Bệnh viện Quốc tế

Thái Nguyên là cổ phiếu

bệnh viện đầu tiên niêm yết

trên sàn chứng khoán

Tp.HCM (HOSE).

Bệnh viện có sự phục vụ

của đội ngũ y bác sĩ trình

độ cao, giàu kinh nghiệm

và được sự hỗ trợ thường

xuyên của hơn 40 bác sĩ

đầu ngành từ các bệnh

viện Trung ương.

Bệnh viện được cung cấp

nguồn lao động chất

lượng, được đào tạo chính

quy từ Đại học Y dược

Thái Nguyên nằm ngay

trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện được đầu tư cơ

sở hạ tầng và trang bị máy

móc thiết bị hiện đại bậc

nhất trong tỉnh Thái Nguyên

và khu vực lân cận.

Trong năm 2022, TNH đầu

tư 3 bệnh viện: Bệnh viện

TNH việt Yên tại Bắc Giang;

Bệnh viện Phụ Sản TNH

Thái Nguyên, Bệnh viện mắt

TNH Thái Nguyên, và dự

kiến đầu tư thêm bệnh viện

TMH TNH Thái Nguyên.

Dư địa phát triển lớn vì

ngoài phục vụ nhân nhân

trên địa bàn tỉnh Thái

Nguyên, bệnh viện còn có

thể mơ rộng quy mô phục vụ

nhu cầu khám chữa bệnh

của nhân dân các tỉnh vùng

trung du miền núi Đông Bắc

Bộ.

Đặc biệt bệnh viện có vị trí

nằm gần nhà máy Samsung

với khối lượng nhân sự hơn

180.000 người tạo nguồn

thu lớn cho bệnh viện.

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