
 

  

1. FIT ĐÃ LÀM GÌ TRONG NĂM 2017 

 

Chia sẻ từ giáo sư tiến sĩ Quách Mạnh Hào hiện là cố vấn chiến lược của tập đoàn FIT 

Khi nhận lời làm việc với vai trò cố vấn chiến lược cho FIT, tôi đã tự nhủ hàng tháng sẽ cố gắng cập nhật thông tin 

một cách chân thực nhất có thể tới cổ đông và những người quan tâm. Một nguyên tắc tôi luôn theo là dù trong hoàn 

cảnh nào thì tôi tuyệt đối không đề cập tới chuyện giá cả của cổ phiếu. Tôi có thể nói về giá trị, về mô hình kinh 

doanh, còn giá cả là của thị trường. 

Chẳng hạn, vừa rồi tôi có nhận được được câu hỏi của một bạn đọc bản tin MTV về việc liệu giá của FIT sẽ là bao 

nhiêu và bạn ấy hỏi tôi rằng bạn ấy dự kiến giá cuối năm đạt 25 có hợp lý không. Tất nhiên, với những câu hỏi như 

vậy, tôi không thể và không nên trả lời. Trong vai trò là cố vấn chiến lược, những gì tôi làm là để cùng góp sức giúp 

FIT trở thành tập đoàn tư nhân mạnh trong các ngành đáp ứng nhu cầu thị trường từ quy mô dân số và thu nhập tăng 

lên của Việt nam. Tôi sẽ rất vui khi các bạn hỏi FIT đang làm gì, và theo triết lý nào. 

Bản tin đầu tiên, tôi nghĩ tốt hơn hết để bắt đầu với những hoạt động đầu tư vào sản xuất kinh doanh của tập đoàn nói 

chung trong năm 2017 tính đến hiện tại để mọi người nắm thông tin chung. Trong những bản tin sau, tôi sẽ đi vào 

từng thông tin mới cụ thể, như là cách cập nhật thường xuyên về tập đoàn tới thị trường. 

Dược phẩm 

Năm 2017 chứng kiến sự thay đổi chiến lược của mảng dược phẩm. Bắt đầu bằng việc mua công ty Euvipharm với giá 

trị đầu tư 153 tỷ đồng nhằm giúp không chỉ mở rộng sản phẩm mới như thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, mà quan trọng là 

tận dụng được hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại sẵn có tại Long An mà không mất thời gian xây dựng nhà máy 

mới. Đi nhanh nhưng chắc là tiêu chí hàng đầu để thành công trong lĩnh vực này. 

Song song với hoạt động mua mới, nhà máy sản xuất viên nang số 3 với tổng vốn đầu tư 257 tỷ động cũng đã được 

xây dựng tại Công ty Dược Cửu Long (DCL) và sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. Hiện tại, mặc dù hai nhà máy hiện 

có đã hoạt động hết công suất nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần ba nhu cầu thực tế từ thị trường, đặc biệt là dòng 

sản phẩm viên nang rỗng capsule. Bên cạnh đó, DCL cũng đầu tư vào hệ thống tự động lựa viên nang, giúp tăng năng 

suất và loại bỏ hoàn toàn các khuyết tật của viên nang. 
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Một hoạt động đầu tư khác mang tính đột phá là việc góp vốn cùng Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

(SCIC) vào Công ty Cổ phần Thuốc ung thư Benovas với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng và quy mô đầu tư thiết kế 

1000 tỷ đồng. DCL sở hữu 55% và phần còn lại do SCIC và các đối tác khác nắm giữ. Đây là dự án thuốc ung thư đầu 

tiên ở Việt Nam với công nghệ Đức đạt tiêu chuẩn châu Âu. Theo kế hoạch, thời gian để xây dựng và đưa vào vận 

hành nhà máy là khoảng 4 năm, và khi hoàn thành, DCL Dược Cửu Long sẽ là công ty dược trong nước đầu tiên sản 

xuất được nhóm sản phẩm này. 

Thực phẩm 

Trong ngành thực phẩm, việc bảo quản thành phẩm là khâu gần như quan trọng nhất. Với việc đầu tư vào hệ thống cấp 

đông cá thể nhanh IQF (Individual Quick Frozen), các nhà máy của Westfoods sẽ kéo dài thời gian bảo quản, và quan 

trọng hơn là chất lượng sản phẩm sẽ được gần như giữ nguyên sau quá trình bảo quản. Đây là bước đi quan trọng đáp 

ứng các các chỉ tiêu an toàn thực phẩm khắt khe nhất hiện nay đến từ các thị trường Nhật, Mỹ, Úc và New Zealand. 

Hệ thống cấp đông nhanh cũng giúp tăng năng suất sản phẩm từ 2.7 tấn/giờ lên 6.2 tấn/giờ. 

Một hoạt động đầu tư quan trọng khác trong lĩnh vực này là nguồn nguyên liệu. Nếu không chủ động được nguồn 

nguyên liệu, sẽ rất khó để đảm bảo công suất cũng như chất lượng đầu vào của sản phẩm. Vì những lý do này, các kỹ 

sư nông nghiệp của Westfoods đã nghiên cứu thử nghiệm thành công giống dứa mới MD2 và năm 2017 công ty đã bắt 

đầu triển khai trồng trên diện rộng theo mô hình liên kết giữa công ty và các hộ nông dân với sự hỗ trợ giống và kỹ 

thuật của công ty. 

Có thể nói thêm là mặc dù mục tiêu chính của Tập đoàn là tự chủ 100% nguồn nguyên liệu cho nhà máy trong vòng 3 

năm tới, mô hình này của tập đoàn cũng là một đặc thù điển hình của việc thực thi các cam kết về trách nhiệm xã hội 

theo hướng hỗ trợ và cùng phát triển bền vững với nông dân và hộ gia đình. Nếu để ý, mô hình mà FIT và Westfoods 

đang triển khai cũng tương tự như “Milk District Model” của Nestle, một hãng thực phẩm nổi tiếng thế giới về quan 

tâm phát triển các trách nhiệm xã hội. 

Đồ uống 

Sự đầu tư trong lĩnh vực đồ uống thể hiện ở nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng đặc thù riêng của người tiêu dùng Việt 

nam. Trà và cà phê là hai thức uống quan trọng của người Việt, nhưng cách uống nào và đặc tính gì sẽ phù hợp với 

cuộc sống hiện đại là một câu hỏi làm cho đội ngũ nghiên cứu phát triển sản phẩm của tập đoàn luôn trăn trở. 



Sự ra đời của sản phẩm mới Cà phê Tăng lực có ga đóng chai với thương hiệu Café Imen Ban Mê là một sự khác biệt. 

Đó là sản phẩm kết hợp giữa giữa công dụng của nước tăng lực và cà phê Ban Mê, phù hợp với nhiều đối tượng tiêu 

dùng tại Việt nam. Còn với sản phẩm Trà chanh Vitamin, thức uống này không chỉ là uống trà chanh mà còn cung cấp 

hàm lượng Vitamin C đáp ứng 50% nhu cầu vitamin cần thiết hàng ngày cho cơ thể giúp tăng sức đề kháng, tăng 

cường khả năng tập trung và giảm Stress. 

Có thể trên thị trường có nhiều thương hiệu trà và cà phê khác nhau, nhưng tôi tin là nếu bạn thử hai loại sản phẩm 

trên của FIT, bản sẽ cảm nhận được sự thực sự khác biệt. 

Hàng tiêu dùng 

Hàng tiêu dùng là một mảng truyền thống của tập đoàn từ khi niêm yết. Tuy nhiên, giống như các mảng sản phẩm 

khác, các kỹ sư của tập đoàn liên tục đầu tư vào các hoạt động tìm hiểu thị trường và nghiên cứu phát triển (R&D) để 

đưa ra những sản phẩm mới, có lợi hơn với sức khỏe và môi trường. 

 

Chẳng hạn, về dòng sản phẩm kem đánh răng, sản phẩm Dr. Kool vốn thân thuộc với thị trường đã được nghiên cứu 

để đưa ra những sản phẩm có những đặc tính riêng tùy đối tượng người dùng. Dr.Kool Muối tre ( Dr. Kool Bamboo 

Salt) với các hợp chất ion muối và khoáng chất từ tre được nung 9 lần trong ống tre ở nhiệt độ 1000 độ giúp tăng 

cường khả năng làm sạch khuẩn gấp 3 lần so với muối thông thường. Dr.Kool Than tre (Dr. Kool Bamboo Charcoal) 

có chứa than hoạt tính giúp loại bỏ và tẩy sạch mảng bám cho răng sáng bóng. Dr. Kool Nha đam (Dr Kool Herbal 

Aloe Vera) chứa thành phần nha đam đã loại bỏ nước và chất xơ giúp thanh mát miệng ngăn ngừa nhiệt miệng, làm 

sạch các vi khuẩn gây hại cho hơi thở thơm mát tự nhiên. 

Tôi rất tâm đắc với việc ra đời của sản phẩm kem đánh răng dành cho trẻ em Dr. Kool Junior sản xuất theo công nghệ 

Hàn quốc, với mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của trẻ em Việt Nam. Sản phẩm này chứa 

100% Xylitol giúp tăng cường khả năng kháng khuẩn để ngừa sâu răng hiệu quả, thành phần của kem không chứa 



Flouride nên rất an toàn cho trẻ nhỏ lỡ nuốt phải. Bên cạnh đó, công thức sản xuất chuyên biệt không cay the cùng với 

hương trái cây từ thiên nhiên là cam và dâu phù hợp với sở thích của trẻ. Ngoài ra, Dr Kool Junior còn được bổ sung 

thêm các loại vitamin, dưỡng chất giúp răng trẻ chắc khỏe, sáng bóng, khuyến khích trẻ ưa thích việc đánh răng 

thường xuyên. 

Thú thực, tôi không thể liệt kê hết được những sản phẩm mới trong lĩnh vực này trong năm 2017 vì đó là hoạt động 

thường xuyên của những người nghiên cứu sản phẩm tại Tập đoàn. Tất cả đều hướng tới sản phẩm vì sức khỏe và đáp 

ứng nhu cầu cá thể người dùng. Chẳng hạn, những sản phẩm mới khác của tập đoàn cũng đã được giới thiệu và xuất 

hiện trên các kệ hàng siêu thị bao gồm sữa tắm Nuwhite Yogurt trong hạng mục sản phẩm chăm sóc cá nhân, bộ sản 

phẩm nước giặt – xả TERO, hay sữa rửa tay Dr.Clean với những đặc tính trọng tâm vào bảo vệ sức khỏe người dùng 

và sự đa dạng của mùi hương sản phẩm. 

Chiến lược và Nhân sự 

Những hoạt động đầu tư và sản xuất trong các mảng hoạt động chính nêu trên đã là những bước đi đầu tiên của quá 

trình tái cơ cấu. Những bước đi chậm, vững chắc đang giúp FIT chuyển mình thành một tập đoàn làm ăn bài bản, vì xã 

hội và sự bền vững. 

Còn với thị trường chứng khoán, không dễ dàng để thị trường có thể thay đổi quan điểm một sớm một chiều, nhưng 

tôi tin cuối cùng những người thông minh nhất sẽ nhận ra giá trị từ mô hình kinh doanh của FIT. Khi viết những dòng 

này, chúng tôi đã đi vào những giai đoạn cuối cùng của việc chốt đối tác nước ngoài đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi 

của DCL. Đó là một ví dụ khẳng định niềm tin vào những thay đổi mà FIT đang làm với lĩnh vực dược phẩm. 

Một thông tin nhân sự tôi cũng có thể chia sẻ ngay từ lúc này là sự tham gia vào HĐQT của những cá nhân uy tín trên 

thương trường trong kỳ ĐHCĐ bất thường sắp tới. Anh Hứa Xuân Sinh vốn từng nhiều năm điều hành Xúc xích Đức 

Việt, phát triển công ty từ 2 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng mà báo chi gần đây đưa tin, sẽ là người đầu tiên tham gia HĐQT. 

Tôi là người làm việc với anh Sinh trong một thời gian dài từ khi CK Thăng Long trở thành nhà tư vấn cho Đức Việt 

những năm 2010 và hoàn toàn tin tưởng rằng sự tham gia của anh Sinh sẽ góp phần phát triển mạnh mẽ hệ thống bán 

hàng trong hệ thống các sản phẩm của FIT. 

Dự kiến ĐHCĐ bất thường sẽ được triệu tập vào ngày 7/11. Trong chiến lược phát triển hiện tại, FIT sẽ hoàn toàn tập 

trung vào kinh doanh và đội ngũ nhân sự. Một điều chắc chắn là chúng tôi không có kế hoạch phát hành tăng vốn nào 

và thực tế chưa nghĩ tới điều đó với những hoạt động kinh doanh hiện có. Xây dựng nền tảng kinh doanh vững vàng 

trong giai đoạn này đang là mục tiêu lớn nhất của tập đoàn. 

 

2. FIT: SỰ ĐÁNH ĐỔI GIỮA TÁI CƠ CẤU VỚI CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH 

 

Sau bài viết FIT đã làm gì trong năm 2017, Giáo sư tiến sĩ Quách Mạnh Hào – cố vấn chiến lược của FIT tiếp tục 

chia sẻ tới đông đảo bạn đọc, những nhà đầu tư về những phân tích kết quả kinh doanh của FIT. Và qua đó, sẽ 

giúp cho bạn đọc, những nhà đầu tư có cái nhìn chuyên sâu, toàn cảnh về tình hình của FIT hiện nay. 

Chia sẻ của Giáo sư tiến sĩ Quách Mạnh Hào: 



Tôi mới nhận được ước tính sơ bộ của bộ phận kế toán cho kết quả kinh doanh của Tập đoàn FIT cho đến Quý 3 năm 

2017 và tôi nghĩ rằng, dù chưa phải là thông tin cuối cùng, nhà đầu tư và những người quan tâm cần được cập nhật. 

Một cách thẳng thắn, tôi phải bắt đầu bằng việc nói rằng, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đặt ra. Cụ thể, hai chỉ 

tiêu quan trọng là doanh thu và lợi nhuận (sau thuế) đạt 69% và 83% so với kế hoạch quý III. Trước đó, doanh thu 

thực hiện quý I và II cũng ở mức 70% và 66% kế hoạch trong khi lợi nhuận đạt 68% quý I nhưng có đột biến ở quý II 

đạt 177% kế hoạch do tăng trưởng thu nhập hoạt động tài chính. Một cách thận trọng, doanh thu thực hiện khó có khả 

năng đạt kế hoạch cả năm, còn lợi nhuận (chỉ tính phần lợi ích của tập đoàn) thì có thể đạt được (97 tỷ, đạt 82% so với 

kế hoạch 119 tỷ). 

Nhưng tôi không có lý do để lo lắng về tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh bởi khi nhìn vào các chỉ tiêu 

tỷ lệ lãi gộp và tỷ lệ lợi nhuận thuần, con số thực tế bám sát con số kế hoạch trong cả quý I, II, và III. Cụ thể, lãi gộp 

theo số kế hoạch nằm trong khoảng 23-24% doanh thu thì số thực hiện nằm trong khoảng 23-25%, còn lợi nhuận 

thuần kế hoạch trong khoảng 7-8% thì số thực hiện xoay quanh 7%. Như vậy, tôi nhìn nhận mấu chốt của kết quả kinh 

doanh nêu trên chính là sự sụt giảm doanh thu. 

 

Hệ thống máy đóng chai của Vikoda 

Điều đáng ngại nhất là khi chúng ta biết hiện tượng nhưng lại không biết vì sao. Thật may, trong trường hợp này, sự 

sụt giảm doanh thu là có thể giải thích được. Nó là hệ quả tất yếu của sự đánh đổi giữa thực hiện đầu tư tái cơ cấu sớm 

theo triết lý kinh doanh mới hay cố gắng thực hiện kế hoạch năm và duy trì mô hình cũ. Trong bản tin cập nhật đầu 

tháng 10, tôi đã nêu những khoản đầu tư quan trọng tại các mảng kinh doanh của FIT trong năm 2017. Việc xây dựng 

mới và nâng cấp nhà máy, đầu tư và lắp đặt dây chuyền mới, cơ cấu lại hoạt động và sản phẩm .v.v. đã dẫn tới việc 

các nhà máy không thể bám sát kế hoạch sản xuất, ảnh hướng tới kế hoạch bán hàng. Ở khía cạnh này, tôi nghĩ rằng 

Tập đoàn có thể đã thiếu sót khi không thường xuyên cập nhật thông tin về những sự thay đổi như vậy tới nhà đầu tư 

và cổ đông. Đó cũng chính là lý do tôi muốn một triết lý khác: cổ đông cần được biết thông tin sớm nhất, dù xấu hay 

tốt. 



 

Hệ thống máy móc hiện đại của DCL 

Những hoạt động đầu tư chiến lược và quá trình tái cơ cấu vẫn đang diễn ra. Trong quan điểm của tôi, tạo dựng giá trị 

dài hạn không thể là công việc của một vài tháng và nó cần sự đánh đổi các mục tiêu ngắn hạn. Rất khó để nói về 

tương lai, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, sẽ không còn việc cố gắng để đưa ra các con số báo cáo đẹp và thông tin 

tốt. Những thay đổi hiện tại đưa chúng tôi hướng tới tôn trọng sự trung thực trong thông tin và quyền được biết của cổ 

đông. Thông tin trung thực tự thân nó đã là thông tin tốt. Chuyện đánh đấm cố phiếu tuyệt nhiên không có trong tư 

vấn chiến lược của tôi. Để tránh rủi ro, bạn chỉ nên quan tâm khi bạn biết và tin, dù đó là công ty nào. 

SẢN PHẨM MIẾN SẮN DÂY CAO CẤP 

3. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CỦA VIKODA – QUẢN TRỊ TỐT LÀM NỀN 

TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

Ngày 30/10/2017, Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – F.I.T Beverage đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tại 

trụ sở chính của công ty mẹ là Tập đoàn FIT – tòa nhà Times Tower – số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tại Đại hội, HĐQT cùng các cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị 

định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, sửa đổi điều lệ Công ty; Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc 

thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016; Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ 

sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí 

Minh); Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm/ bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát; cùng các vấn đề khác 

thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông. 

Điểm nổi bật tại ĐHCĐ bất thường năm 2017 của Vikoda chính là việc thông qua Quy chế quản trị công ty ban hành 

theo Nghi định 71/2017/NĐ-CP. Nhận thấy tầm quan trọng của việc quản trị đối với sự sống còn và phát triển của 

công ty, nhất là hiện nay Vikoda đang bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ, HĐQT công ty đã xây dựng và 

đề xuất Quy chế quản trị công ty được thực hiện theo sự hướng dẫn của Nghị định 71, được đánh giá là đã chạm tới 

thông lệ quản trị tốt nhất cho doanh nghiệp. 



Việc ban hành Quy chế quản trị công ty sẽ giúp cho Vikoda thúc đẩy việc quản trị công ty được tốt hơn. Hơn nữa, vấn 

đề quản trị công ty càng tốt thì càng bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư của công ty. Quy chế này còn quy định chi tiết 

về cổ đông và Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ngăn ngừa 

xung đột lợi ích, công bố thông tin, giám sát và xử lý vi phạm. 

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng quản trị công ty, đảm bảo năng lực thực thi nhiệm vụ và tính bảo mật, Quy chế 

quản trị của Vikoda đã đưa ra quy định về việc một thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng không được 

đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị quá 5 công ty khác. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế về 

quản trị công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động của thành viên hội đồng quản trị. Và cuối cùng là những quy định về 

giao dịch với người có liên quan cũng được chi tiết hóa nhằm hạn chế các giao dịch của công ty với người có liên 

quan gây tổn hại cho cổ đông và công ty, đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề nhất 

định. 

 

Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao 

dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) nhằm tăng cường tính minh bạch trong 

việc quản trị doanh nghiệp, việc công bố thông tin, tăng tính thanh khoản từ đó khẳng định vị thế và nâng cao hình 

ảnh của doanh nghiệp trên thị trường. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thực hiện dựa trên yêu cầu của các 

Sở. 



 

Với mục tiêu đặt ra là xây dựng và phát triển thương hiệu Việt thật mạnh, đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu quốc 

tế lớn, việc xây dựng hoàn chỉnh Quy chế quản trị công ty làm nền tảng vững chắc sẽ góp phần giúp Vikoda – FIT 

Baverage dần dần chinh phục được các mục tiêu trong kỳ vọng của mình, thông qua các thành tựu về việc phát triển 

thương hiệu, về việc gia tăng độ bao phủ của sản phẩm trên thị trường, về việc nâng cao độ yêu thích của khách hàng 

đối với các sản phẩm… và lấy đó làm đà tăng trưởng để tiếp tục mở rộng thị trường, chinh phục những thị trường mới 

và tiềm năng. 

Được sự đầu tư và định hướng chiến lược từ công ty mẹ là F.I.T Group, hiện nay Vikoda – FIT Beverage đang dần 

hoàn thiện để sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, trên đà trở thành top 05 doanh nghiệp nước uống hàng đầu tại Việt 

Nam, hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm thương hiệu Việt, bảo vệ sức khỏe và gia tăng giá trị lợi ích cho người tiêu 

dùng Việt. 

 

4. WESTFOOD TIỀM NĂNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG KHI TRÁI CÂY XUẤT KHẨU 

VIỆT NAM NGÀY CÀNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Ngay từ những ngày đầu năm nay, xuất khẩu rau quả đã có tín hiệu vui. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tháng 

1/2017, trong khi hầu hết mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của nước ta đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái 

thì rau quả tiếp tục giữ phong độ khi tăng hơn 14%, thu về 230 triệu USD. Dự báo xuất khẩu rau quả trong năm nay sẽ 

mang về cho Việt Nam hơn 3 tỉ USD. 

Theo Zion Research, Công ty chuyên đánh giá, dự báo thị trường nông sản thế giới cho biết, thị trường rau quả chế 

biến toàn cầu đang có mức tăng trưởng khoảng 8%/năm và sẽ đạt 319,9 tỷ USD vào 2020. Các chuyên gia nhận định, 

tiềm năng xuất khẩu trái cây của Việt Nam còn rất lớn, nếu các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn 



của các thị trường nhập khẩu khó tính, kiểm soát tốt chất lượng đầu vào kim ngạch xuất khẩu rau và trái cây của Việt 

Nam có thể lên tới 5 tỷ USD/năm trong những năm tới. 

Như vậy, từ vị trí là mặt hàng khiêm tốn, rau quả đã có bước đi “thần tốc” để trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực. 

Đáng chú ý là tính đến thời điểm hiện nay, các sản phẩm rau quả của Việt Nam đã vươn xa tới gần 60 thị trường trên 

thế giới. Riêng trái vải thiều, chôm chôm, thanh long, xoài, nhãn… của Việt Nam đã đặt chân đến những thị trường 

lớn rất khó tính như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Để xuất khẩu được vào những thị trường này, chất lượng rau quả 

nước ta phải đáp ứng tốt các điều kiện kiểm soát về dịch hại rất ngặt nghèo với nhiều tiêu chí an toàn thực phẩm, truy 

xuất nguồn gốc. 

 

Các nhà máy của Westfood đều đạt tiêu chuẩn chất lượng 

Việc trái cây xuất khẩu của Việt Nam đang ngày càng được chấp nhận tại nhiều thị trường trên thế giới đã mở ra nhiều 

cơ hội tiềm năng lớn cho Westfood. Ra đời từ năm 1992, chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm rau quả đóng 

hộp và cấp đông, CTCP CBTP Xuất khẩu miền Tây (West Food) đã đặt mục tiêu là trở thành Công ty sản xuất và xuất 

khẩu rau quả lớn nhất tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn Quốc tế, là hình mẫu xây dựng hình ảnh tin cậy của sản phẩm 

Nông nghiệp Việt Nam trên thị trường Quốc tế. 

Với lợi thế nằm ở Đồng Bằng sông Cửu Long là nơi sản sinh ra nhiều loại trái cây miền nhiệt đới, đồng thời xây dựng 

được sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà máy và các trang trại rau quả của các hộ nông dân nên nguồn nguyên liệu đầu vào 

của West Food được đảm bảo với chất lượng cao và nguồn cung ổn định. 



 

Vùng nguyên liệu của Westfood 

Với sự đầu tư từ công ty mẹ là Tập đoàn FIT, Westfood hiện đang sở hữu 4 dây chuyền IQF và 2 dây chuyền đóng lon 

thanh trùng theo công nghệ sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu. Các dây chuyền này hiện đang chạy công suất tối đa nhưng 

vẫn chưa đáp ứng kịp các đơn đặt hàng của những khách hàng ở Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật… Với mục tiêu đạt mức 

tăng trưởng doanh thu lên 20% trong năm 2017, tháng 4 vừa qua Westfood vừa đầu tư hàng triệu đô la Mỹ vào hệ 

thống dây chuyền tiền đông, cắt và cấp đông nhanh cá thể (IQF) hoàn toàn tự động mới nhằm tăng năng suất và chất 

lượng sản phẩm. Trong tháng 11 tới đây, West Food sẽ được tiếp tục trang bị hệ thống cân và đóng gói nhỏ tự động 

thế hệ mới nhất của Nhật bản. Đây là bước chuẩn bị cho việc ký kết các hợp đồng cung cấp trực tiếp các sản phẩm bán 

lẻ cho các chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại Nhật bản và Hàn quốc trong năm 2018. Song song với việc đầu tư 

thêm hệ thống dây chuyền hiện đại, việc tham dự các hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế tại Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Châu Âu và Mỹ đang giúp Westfood quảng bá hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp tới khách hàng tại các thị 

trường mới, từ đó mở ra cơ hội tiềm năng đưa Westfood trở thành một trong những thương hiệu uy tín trên thị trường 

Quốc tế. 

 

5.  WESTFOOD TỪNG BƯỚC CỦNG CỐ THƯƠNG HIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC 

TẾ 

 

Westfood là một công ty thành viên của tập đoàn FIT với mô hình kinh doanh chính là sản xuất và gia công các sản 

phẩm rau củ và hoa quả đóng hộp và cấp đông, theo đơn đặt hàng của các đối tác nước ngoài. Thị trường tiêu thụ 

chính của Westfood bao gồm Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. 

 

Trong quá trình tái cơ cấu của tập đoàn, Westfood được đặt vào vị trí thúc đẩy đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc 

trưng vùng nhiệt đới của Việt nam ra thị trường thế giới. Điều này còn hơn cả một chiến lược kinh doanh – nó thực sự 

là một niềm tự hào và tinh thần dân tộc. 

 

Triết lý đó đã thôi thúc chúng tôi xác định làm đàng hoàng, bài bản và nghiêm túc, thậm chí chấp nhận đánh đổi các 

kết quả kinh doanh ngắn hạn khác. Từ đầu năm 2017, Westfood đã đầu tư mạnh mẽ vào hai khâu quan trọng trong mô 

hình kinh doanh của mình là nguồn nguyên liệu và hệ thống máy cấp đông mới công nghệ Hà Lan và Thụy Điển. Sự 

đầu tư này kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng sản phẩm và kết quả kinh doanh của Westfood trong thời gian tới. 



 

 

Mặc dù việc đầu tư có ảnh hưởng tới quá trình sản xuất và sự giảm doanh thu, Westfood đã không vì thế mà dừng việc 

nghiên cứu đưa ra những sản phẩm mới. Tại hội chợ thực phẩm quốc tế ANUGA tại Cologne Đức trong tuần từ 7-11 

tháng 10 năm 2017 vừa qua, Westfood đã giới thiệu các dòng sản phẩm mới trong nhóm sản phẩm đóng hộp và cấp 

đông, đồng thời giới thiệu các sản phẩm giá trị gia tăng đóng gói nhỏ phù hợp với thị trường bán lẻ, các siêu thị và 

chuỗi cửa hàng tiện lợi. 

 

Điểm khác biệt chính trong cách tiếp cận thị trường là Westfood đã không làm theo cách truyền thống là tham gia vào 

gian hàng của khu vực Việt nam, mà đăng ký một gian hàng độc lập giống như các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm 

cấp đông hàng đầu thế giới. Sự thay đổi này không phải nhằm ám chỉ rằng chúng tôi đã ngang hàng với những thương 

hiệu hàng đầu thế giới đó, mà đơn giản khẳng định rằng chúng tôi đã tự tin để sẵn sàng cho một giai đoạn cạnh tranh 

mới trên thị trường thế giới. 

 

Những sự thay đổi đã mang lại những tín hiệu tích cực. Những khách hàng mới đến làm việc và đàm phán với chúng 

tôi là những doanh nghiệp thực sự dẫn đầu, điều chúng tôi không có trước đây khi thiếu tự tin. Mọi việc cần thời gian, 

nhưng chắc chắn rằng công ty và tập đoàn đang đi đúng hướng. 

 

6. WESTFOOD PHÁT TRIỂN THÊM VÙNG NGUYÊN LIỆU DƯA LEO ĐỂ ĐA DẠNG 

HÓA SẢN PHẨM VÀ TĂNG KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NGUỒN CẦU PHONG PHÚ 

TRÊN THỊ TRƯỜNG 

 
Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây –  Westfood vừa đầu tư phát triển thêm vùng nguyên liệu 

riêng dưa leo (dưa chuột) với mục đích phát triển dòng sản phẩm dưa leo đóng lon mới, đáp ứng nhu cầu ngày 

càng đa dạng trên thị trường và qua đó gia tăng lợi nhuận, doanh thu cho công ty. 

 

Dưa leo là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao với thời gian thu hoạch ngắn ngày, từ khi dâm hạt đến khi thu 

hoạch chỉ mất khoảng 2 tháng. Bắt đầu vào thời điểm thu hoạch, cây cho quả liên tục nên ngày nào cũng có thể thu 

hái, mang lại lợi nhuận kinh tế cao hơn so với những loại cây trồng khác. Hiện nay, tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm 



từ dưa leo sang các thị trường Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu,..là rất lớn, ví dụ như ở Mỹ, nhu cầu tiêu thụ dưa leo muối đến 

hơn 4 tỷ USD/năm. Nhận thấy tiềm năng lớn từ việc xuất khẩu dưa leo, sau một thời gian dài nghiên cứu kĩ lưỡng, 

Westfood bắt đầu đầu tư vào vùng nguyên liệu dưa leo với diện tích gần 5 hecta nằm tại quận Thốt Nốt thành phố 

Cần Thơ, với quy trình gieo trồng – sản xuất – chế biến khép kín theo công nghệ nước ngoài, công nghiệp hóa toàn bộ 

quy trình sản xuất. 

 

Đại diện BLĐ của Westfood cho hay: “Song song với việc đầu tư vùng nguyên liệu dưa leo tại Thốt Nốt, trong thời 

gian tới Westfood sẽ mở rộng thêm vùng nguyên liệu dưa leo tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và sẽ trồng 

thử nghiệm giống dưa leo mới được lựa chọn là loại dưa chịu được nhiệt độ cao nhập từ Hàn Quốc và được áp dụng 

các kỹ thuật chăm sóc đặc biệt của các chuyên gia Hàn Quốc nên sẽ cho trái dài hơn, ruột thẳng, hạt nhỏ và có độ 

giòn hơn so với giống dưa của Việt Nam”. 

 

Cũng giống như các loại hoa quả khác, dưa leo cũng chịu nhiều biến động về giá thu mua nên việc đầu tư vào vùng 

nguyên liệu dưa leo giúp Westfood  kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như chất lượng của sản phẩm. Việc 

phát triển thêm dòng sản phẩm mới không chỉ giúp công ty mở rộng thêm thị trường xuất khẩu, vươn tới những thị 

trường tiềm năng lớn và củng cố thương hiệu, uy tín của công ty với các đối tác nước ngoài, mà còn giúp công ty gia 

tăng doanh thu, lợi nhuận và qua đó thúc đẩy sự phát triển lâu dài, bền vững cho công ty. 

 

Vùng nguyên liệu mới dưa leo của Westfood 

 

Năm 2017, ngoài việc phát triển các vùng nguyên liệu riêng, Westfood còn chú trọng đầu tư vào các công trình hạ 

tầng hoàn chỉnh cùng hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại (hiện Westfood đang sở hữu 4 dây chuyền IQF và 2 

dây chuyền đóng lon thanh trùng theo công nghệ sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu cùng hệ thống dây chuyền tiền đông, 

cắt và cấp đông nhanh cá thể hoàn toàn tự động) đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Đây chính là một trong những 

lý do nổi trội nhất khiến cho không chỉ các đối tác Hàn Quốc mà còn nhiều đối tác tiềm năng khác như Nhật Bản, 

Châu Âu, Mỹ… tin tưởng lựa chọn Westfood là đối tác tin cậy và hợp tác lâu dài. 

Với những yếu tố sẵn có về vùng nguyên liệu và về hạ tầng cơ sở, Westfood hiện đang có sự chuyển mình mạnh mẽ 

với những bước tiến vượt trội. Bên cạnh đó với sự đầu tư lớn và hoạch định chiến lược rõ ràng từ công ty mẹ là Tập 



đoàn FIT, Westfood đang trên đà phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có của mình, hướng tới trở thành một trong 

top những công ty xuất nhập khẩu trái cây đóng lon lớn tại Việt Nam. 

 

7. FIT CONSUMER VỚI NGÀY HỘI ROCKET ĐẨY LÙI SỐT XUẤT HUYẾT TẠI MIỀN 

BẮC 

 

Trong năm nay, do thời tiết miền Bắc thay đổi thất thường, không có rét tháng 3, mùa hè lại đến sớm, cùng với đó thì 

người dân lại tăng tích nước khiến cho muỗi sinh sôi và phát triển mạnh, là nguyên nhân sâu xa dẫn đến dịch sốt xuất 

huyết. Bắt đầu nhen nhóm từ tháng 5, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát vào khoảng tháng 8, 9 và được dự báo sẽ đạt 

đỉnh điểm vào tháng 10, 11. 

Nhận thấy thời điểm này  đang là mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết, anh Từ Ngọc Chương – Giám đốc bán hàng 

của FIT Consumer miền Bắc đã cùng đội ngũ bán hàng của công ty tổ chức ngày hội bán hàng đặc biệt “Rocket Day – 

ngày hội Rocket đẩy lùi sốt xuất huyết” trong 2 ngày 26 và 27/9 vừa qua. Chương trình này đã được phát động rộng 

rãi trên khắp các tỉnh thành phía Bắc như: Hà Nội, Sơn Tây, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, 

Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An….với mục đích đưa Rocket tiếp cận gần hơn nữa với người tiêu dùng và 

qua đó giúp phòng tránh căn bệnh sốt xuất huyết vốn đang là nỗi lo lắng hiện nay của mỗi gia đình. ROCKET ra đời 

với sứ mệnh BẢO VỆ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH BẠN luôn mong muốn không chỉ giúp DIỆT CÔN TRÙNG mà còn 

AN TOÀN, ứng dụng công nghệ ECO GREEN để làm ra các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng, bảo vệ 

môi trường, bảo vệ hành tinh xanh. 

 

Với tinh thần hào hứng và quyết tâm cao độ, toàn bộ đội ngũ nhân viên bán hàng miền Bắc đã cùng nhau xuống 

đường, phân thành từng nhóm bán hàng trực tiếp trên các tuyến đường được phân bổ để cung cấp sản phẩm Rocket tới 

từng điểm bán. Nhờ những nỗ lực của đội ngũ bán hàng mà ngày hội “Rocket Day” đã thành công rực rỡ khi sản phẩm 



Rocket đã bao phủ rộng rãi hơn tại các siêu thị, các điểm phân phối và các cửa hàng bán lẻ. Bên cạnh đó theo kết quả 

tổng kết thì số lượng sản phẩm cung cấp tới tay người tiêu dùng không chỉ đạt mà còn vượt trội hơn so với mục tiêu đã 

đề ra về độ bao phủ thị trường, tỷ lệ tiếp cận khách hàng, các phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng…góp phần 

phòng tránh bệnh sốt xuất huyết và làm giảm tỷ lệ sốt xuất huyết tại miền Bắc. 

Nhờ những nỗ lực của đội ngũ sales mà ngày hội bán hàng “Rocket Day” đã thành công rực rỡ khi sản phẩm Rocket 

đã bao phủ rộng rãi hơn tại các siêu thị, các điểm phân phối và các cửa hàng bán lẻ. Bên cạnh đó theo kết quả tổng kết 

của các team thì số lượng sản phẩm cung cấp tới tay người tiêu dùng không chỉ đạt mà còn vượt trội hơn so với mục 

tiêu đã đề ra của sản phẩm về độ bao phủ thị trường, tỷ lệ tiếp cận khách hàng, các phản hồi tích cực từ phía người tiêu 

dùng… 

Khép lại ngày hội “Rocket Day”, đội ngũ bán hàng miền Bắc của FIT Consumer đã tạo nên một sự kiện ý nghĩa, 

không chỉ quảng bá thương hiệu thuốc xịt muỗi Rocket tới nhiều người tiêu dùng hơn mà còn góp phần giúp mỗi gia 

đình biết cách phòng tránh tốt nhất căn bệnh sốt xuất huyết. Điều này một lần nữa khẳng định sự thành công của các 

dòng sản phẩm Rocket nói riêng và các dòng sản phẩm của FIT Consumer nói chung cũng như thể hiện trách nhiệm 

của FIT Consumer với cộng đồng và xã hội, là định hướng phát triển bền vững mà công ty mẹ FIT Group đã đưa ra và 

lan tỏa tới toàn bộ các công ty thành viên trong hệ thống                         

 

8.  TẬP ĐOÀN FIT TRAO TẶNG GẦN 9.000 SUẤT QUÀ CHO CÁC TRẺ EM CÓ HOÀN 

CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2017 

 

Tết Trung thu hàng năm luôn là lễ hội đặc biệt dành riêng cho tất cả các em thiếu nhi trên khắp cả nước. Tuy nhiên, 

không phải trẻ em nào cũng được hưởng  một mùa Trung thu trọn vẹn. Vẫn còn đó rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt như: trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi đang phải xạ trị tại bệnh 

viện K… thì việc đón Tết Trung thu chỉ là niềm mơ ước. 

Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một Tết Trung thu vui vẻ, ấm cúng, Công ty 

cổ phần tập đoàn FIT đã kết hợp với nhiều đơn vị và các nhóm thiện nguyện trao tặng gần 9000 suất quà trung thu cho 

trẻ em nghèo trên nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Phú Thọ, Thanh Hóa, Lai Châu, Quảng Trị, Bình Dương, 

Daklak, Bến Tre, các trẻ em đang điều trị tại bệnh viện K Tân Triều….. 

“Cam kết có trách nhiệm đối với xã hội, tập đoàn chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành với các chương trình từ thiện, 

các hoạt động vì cộng đồng. Đối với các trẻ em bình thường thì niềm vui dịp Tết Trung thu không có gì đặc biệt lắm. 

Nhưng đối với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì những món quà mà FIT trao tặng lại có ý nghĩa rất lớn đến với 

các em. Chúng tôi mong rằng với những đóng góp của mình, FIT sẽ mang đến cho các em một đêm Trung thu thật ấm 

áp và tràn đầy niềm vui.” – Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Tổng giám đốc tập đoàn FIT chia sẻ. 

 

Với ý nghĩa lớn lao của các chương trình, trong các năm tới, tập đoàn FIT sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ tổ chức 

nhiều hơn nữa các chương trình ý nghĩa dành cho các trẻ em nghèo trên mọi miền của Tổ quốc – như một lời cam kết 

luôn luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam. 



        

 

9. VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG – FIT CÙNG MT KHÁM CHỮA BỆNH NÂNG CAO 

SỨC KHỎE CHO HƠN 1.000 BÀ CON DÂN TỘC NGHÈO TẠI VỊ XUYÊN, HÀ 

GIANG 

 

Ngày 13 – 15/10 vừa qua Tập đoàn FIT cùng các công ty thành viên trong hệ thống đã cùng nhóm MT tổ chức tặng 

quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc nghèo khó tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang. Từ năm 2016, FIT và nhóm MT đã cam kết và nỗ lực tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho các 

đối tượng nghèo và khó khăn tại các tỉnh nghèo ở miền Nam. Và để mở rộng hoạt động, hướng tới nhiều vùng miền 

trên cả nước, FIT và MT đã tiếp tục cùng nhau đồng hành  trong chương trình khám chữa bệnh tại Hà Giang, đây là 

chương đầu tiên được tổ chức tại miền Bắc. 

Vị Xuyên là một huyện bao gồm 15 dân tộc sinh sống bao gồm: Tày, Nùng, Dao, Lô Lô, Mông…. Đời sống của bà 

con nơi đây gắn liền với nương rẫy, kinh tế phụ thuộc nhiều vào cây kinh tế ngắn ngày, một khi thời tiết thay đổi thì 

đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh nhanh chóng lan truyền nhanh và rộng, mà các cơ sở chăm sóc sức 

khỏe còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy chương trình thiện nguyện tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí lần này 

mang một ý nghĩa rất lớn và là sự chờ đợi của bà con xã Bạch Ngọc ngay từ khi TNV khảo sát tình hình thực tế nơi 

đây. 

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tham gia thăm khám, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ghế nhựa, đồ ăn gồm 1,000 

suất bánh mì và bánh chưng để phát tận tay cho bà con. Sau khi kết thúc chương trình, đoàn đã dành tặng hơn 1,000 

suất quà gồm các sản phẩm cần thiết được tài trợ bởi các công ty thành viên của tập đoàn FIT như kem đánh răng DR. 

Kool, nước uống Vikoda, hoa quả sấy dẻo cùng nhiều hạng mục thuốc phù hợp với tình hình thực tế bệnh tình của 

từng người dân trong xã…Với một tỉnh vùng núi nơi mà còn thiếu thốn nhiều thứ thì những món quà của chương trình 

rất có ý nghĩa với bà con dân tộc nơi đây, và chính vì thế mà bà con đã rất vui mừng đón nhận.  Bên cạnh đó, 300 trẻ 

em tại huyện cũng được các tình nguyện viên của chương trình đã tổ chức các hoạt động vui chơi và được trao tặng 

quà cho năm học mới. 

“Chúng tôi mong đoàn về lắm, ở đây bà con nhiều bệnh mà không có máy siêu âm, bác sĩ siêu âm kỹ kỹ cho tôi xem 

gan có bệnh gì không” 

“Đi tiểu tiện buốt lắm mà không biết làm thế nào, các anh chị phát cho tôi thuốc nào mà chữa được bệnh này” 

“Cháu mang bầu 07 tháng rồi mà đi khám có 1 lần trên huyện, khám nhiều thì không có tiền, bác sĩ soi kỹ cho cháu 

xem em bé có khỏe không” 



Những câu nói chân thật của bà con gợi nên những cảm xúc khó tả trong lòng các CBNV của FIT tham gia làm TNV 

trong chuyến thiện nguyện, điều đó càng khẳng định hơn nữa sự cần thiết của các chương trình khám bệnh, phát thuốc 

miễn phí mà FIT đồng hành tổ chức. 

Với ý nghĩa lớn lao của chương trình, trong thời gian tới, tập đoàn FIT cam kết triển khai các chương trình không 

những ý nghĩa nhất mà còn thiết thực nhất để góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi 

miền của Tổ quốc. 

      

 

10. FIT TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH THỨC CHO DỰ ÁN PIONEER FISH  - 

HÀNH TRANG THẾ KỶ 21 – KỸ NĂNG VIỆC LÀM DÀNH CHO SINH VIÊN 

 

Với định hướng cho sự phát triển bền vững vì sự phát triển chung của toàn xã hội, FIT luôn cam kết thể hiện trách 

nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, không chỉ hướng tới những hoàn cảnh nghèo khó, các bệnh nhân mà FIT còn 

đặc biệt quan tâm tới giới trẻ, là tương lai của đất nước. 

Chính vì vậy, với mong muốn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có năng lực và có khả năng cạnh tranh như 

những công dân toàn cầu, FIT đã chính thức tài trợ cho chương trình Hành trang thế kỷ 21 – Kĩ năng việc làm dành 

cho sinh viên. Đây là dự án được thành lập trong khuôn khổ chương trình I COMMIT 2, đặt dưới sự bảo trợ của Trung 

tâm nghiên cứu và Phát triển bền vững Việt Vam (CSDS), với sứ mệnh chia sẻ và phát triển kỹ năng thuyết trình và 

tìm kiếm việc làm cho các bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội. 

Với việc tham gia vào một trong những chương trình quy mô nhất từ trước tới nay về hướng nghiệp và kỹ năng việc 

làm dành cho sinh viên, FIT hi vọng sẽ cùng dự án truyền cảm hứng cho hàng chục ngàn sinh viên và đào tạo kỹ năng 

làm việc chuyên nghiệp cho hàng trăm sinh viên, giúp cho các bạn thanh niên Việt Nam sẽ tự tin gia nhập thị trường 

việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao nguồn nhân lực đầu vào cho các doanh nghiệp. 

Trong các chiến lược dài hạn của tập đoàn FIT, bên cạnh các chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp thì 

các định hướng cho sự phát triển chung của xã hội luôn được Ban lãnh đạo tập đoàn đề cao và lan tỏa tới tất cả các 

công ty thành viên trong hệ thống. Và do đó, FIT đã và đang không ngừng nghỉ tham gia các hoạt động xã hội, với 

mong muốn đóng góp một phần cho những hoạt động ý nghĩa, vì cộng đồng và toàn xã hội. 



      

 

 

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm 

khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T. 

 

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan 

đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều. 

 

Phụ trách bản tin: Trần Thị Phương Thảo - Phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

 Tầng 5 tòa nhà Times Tower – HACC1 số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 

Hà Nội. 

 (84-4) : 7309.4688 (109)    thao.ttp@F.I.Tgroup.com.vn   

www.F.I.Tgroup.com.vn    www.facebook.com/F.I.Tgroup.com.vn 
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