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FIT Group: Chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%     

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT Group) vừa ban hành nghị quyết chi trả cổ tức năm 2020 

bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (tương đương 10%). 

 

Cụ thể, FIT Group sẽ phát hành thêm 25.473.024 cổ phiếu (tạm tính) để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10:1 

cho cổ đông hiện hữu. 

Bên cạnh đó, do phát hành thêm 8.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 

1) và cũng sẽ được trả cổ tức trong đợt này cũng với tỷ lệ 10:1 nên tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 

26.273.024 cổ phiếu. 

Trong quý II/2021 FIT Group ghi nhận đột biến lớn về lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý II đạt 149,2 

tỷ đồng, cao hơn 5 lần so với kế hoạch dự kiến và tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 

163,6 tỷ, hoàn thành 93% mục tiêu cả năm đặt ra ở mức 176.2 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay cũng cao gần gấp đôi so với lợi nhuận sau thuế của cả năm 2020. 

Sự cải thiện trong hoạt động doanh nghiệp cũng được ghi nhận bởi cơ quan kiểm toán độc lập VACO khi 

gần đây họ đưa ra định giá ở mức 10.000 tỷ đồng giá trị tài sản ròng với vốn điều lệ hiện tại là 2.500 tỷ 

đồng thì định giá này tương ứng với giá trị 40.000 đồng một cổ phiếu.  

Giá trị này còn chưa bao gồm giá trị các tải sản chưa được định giá lại theo giá thị trường như mỏ nước 

kiềm và giá trị đất đai mà các công ty thành viên đang sở hữu. 

 



 

 

 

DCL tặng thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 cho bệnh 

nhân F0 đang điều trị tại nhà ở Tp Hồ Chí Minh 

Thấu hiểu khó khăn của nhiều bệnh nhân khi tìm mua thuốc, cùng một lòng chung tay cùng cả nước 

chống đại dịch, Công ty Cổ phần Dược Cửu Long (DCL) – thành viên của Tập đoàn F.I.T (FIT Group) 

phối hợp với các đơn vị thiện nguyện và chính quyền sở tại của Tp Hồ Chí Minh tổ chức tặng thuốc 

hỗ trợ điều trị Covid-19 cho bệnh nhân F0  đang điều trị tại nhà trên địa bàn. 

Cụ thể DCL trao tặng 5.000 túi thuốc (mỗi túi thuốc là 1 liệu trình điều trị) bao gồm: Thuốc ho  Acetylcystein 

200mg và 2 trong số 5 thuốc điều trị Covid-19 tại nhà dành cho người lớn theo toa thuốc của Sở Y tế Tp 

Hồ Chí Minh trong công văn số 5627/SYT-NVY ban hành ngày 15/8/2021 là Paracetamol thương hiệu 

Panalgan 500mg và Prednisolone Nhãn hiệu Rednison-N. 

 

5000 túi thuốc được DCL phối hợp các đơn vị thiện nguyện và chính quyền sở tại trao tặng cho bệnh nhân 

F0 đang điều trị tại nhà ở Tp Hồ Chí Minh 

Ngoài ra, trong mỗi túi thuốc DCL còn có giấy hướng dẫn cụ thể các loại thuốc dùng trong điều tri Covid-

19 tại nhà nhằm giúp các bệnh nhân có được hướng điều trị phù hợp trước khi tiếp cận được các cơ sở y 

tế với mong muốn bệnh nhân F0 luôn tích cực, lạc quan, kiên cường và sớm chiến thắng Covid-19. 



 

 

 

 

Các túi thuốc được trao đến tận tay các bệnh nhân F0 

 

Các túi thuốc được trao đến tận tay các bệnh nhân F0 

Trước đó, nhằm giúp công tác điều trị F0 tại nhà trên địa bàn đạt hiệu quả, DCL cũng trao tặng Sở Y tế 

TP.HCM 400.000 viên thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 các loại do DCL sản xuất và phân phối gồm 300.000 

viên thuốc Paracetamol 500mg với thương hiệu Panalgan 500 và 100.000 viên thuốc Methyl Prednisolon 

16mg với thương hiệu m-Rednison 16. 

Ngoài chương trình này, DCL đã cùng với FIT Group trao tặng những vật phẩm thiết yếu và thuốc trong 

chương trình “FIT Group chung tay đẩy lùi Covid-19” cho 6 cơ sở điều trị Covid tại TP.HCM, cũng như các  



 

 

địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, 

Cần Thơ… với tổng giá trị chương trình lên đến trên 13 tỷ đồng. 

 

DCL trao tặng thuốc hỗ trợ điều trị Covi-19 cho Sở Y tế Tp Hồ Chí Minh 

 

 

Bí thư Thành ủy Tp. Cần Thơ ghé thăm và động viên 

các Doanh nghiệp lớn điển hình đang sản xuất “3 tại 

chỗ” trong mùa dịch 

Nằm trong kế hoạch thăm và kiểm tra các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn sản xuất trong dịch 

Covid-19, sáng 09/9/2021, Ông Lê Quang Mạnh, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Tp. Cần 

Thơ đã đến thăm và kiểm tra công tác sản xuất sản xuất “3 tại chỗ” tại Công ty CP Chế biến thực 

phẩm xuất khẩu Miền Tây – Westfood. 

Tại buổi kiểm tra, đại diện Westfood báo cáo chi tiết tình hình sản xuất “3 tại chỗ” của doanh nghiệp. Từ 

ngày 25-8, sau khi công ty được cấp phép sản xuất trở lại theo phương án “3 tại chỗ”, hiện Westfood hoạt 

động duy trì với 71 nhân công và hoạt động với mục tiêu đảm bảo sản xuất an toàn và hạn chế tác động 

của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Công tác xét nghiệm nhanh được thực hiện 3 ngày xét nghiệm 1 đại diện 1 tổ sản xuất, tổng 15/71 cán bộ 

công nhân viên; công tác xét nghiệm Real Times PCR được thực hiện 7 ngày một lần cho 100% cán bộ 

công nhân viên tham gia sản xuất. Hiện Westfood đã có 253 người tiêm xong mũi 1 vắc xin Covid-19, trong 



 

 

đó 97 CBNV đã được tiêm cả mũi thứ 2. 

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của công ty thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và xây 

dựng kịch bản chi tiết để ứng phó khi có trường hợp mắc Covid-19. Xây dựng sơ đồ sản xuất, chỗ ăn và 

nghỉ cho NLĐ tham gia sản xuất 3 tại chỗ trên 1 cung đường, 2 điểm đến. 

 

Kế hoạch sắp tới, Westfood sẽ làm thủ tục tăng thêm 39 nhân công để đáp ứng đủ năng lực sản xuất. 



 

 

Tại buổi làm việc ông Lê Quang Mạnh rất quan tâm đến vấn đề sản xuất tại chỗ và khả năng đáp ứng sản 

xuất của Westfood. Ông cho rằng, thực hiện “3 tại chỗ” như Westfood đang triển khai vừa đòi hỏi sự chủ 

động của các doanh nghiệp, vừa yêu cầu sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền thành phố sẽ 

phối hợp với doanh nghiệp tìm kiếm các phương án, giải pháp khả thi để giải quyết những khó khăn. Bên 

cạnh đó, thành phố cũng nỗ lực để giảm thiểu tình hình dịch bệnh, giúp cho hoạt động của doanh nghiệp 

thuận lợi hơn trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người dân. 

 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, song kết quả 06 tháng đầu năm 2021 Westfood vẫn đạt doanh 

thu 164,6 tỷ đồng, tương đương 111% so với cùng kỳ năm 2020; LNTT đạt trên 19,6 tỷ đồng, tương đương 

180% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là kết quả đáng khích lệ, cho thấy sự chủ động và khả năng thích ứng 

của Westfood so với các tình hình kinh tế chung của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 

 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp 

hoạt động 

Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, khẳng định như vậy với các doanh 

nghiệp trong chuyến công tác cùng Sở Công Thương TP Cần Thơ đến kiểm tra về công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp đang hoạt động theo phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”. Đồng 

chí Lê Văn Thành, chia sẻ những khó khăn và động viên các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực để cùng thành 

phố vượt qua khó khăn này. Đồng thời ghi nhận những ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, nhất là việc bổ 

sung nhân sự, cho biết sẽ trình Ban Chỉ đạo phòng phống dịch COVID-19, lãnh đạo thành phố để có hướng 

xử lý tốt nhất cho doanh nghiệp… 

Ông Đoàn Đình Duy Khương, Tổng Giám đốc điều hành DHG Pharma, cho biết, trong giai đoạn hiện nay 



 

 

cùng với sản xuất dược phẩm phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân, DHG Pharma còn tham 

gia cung ứng một số sản phẩm thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Công ty đã xác định nhiệm vụ là chung tay 

cùng thành phố, vừa sản xuất, vừa chống dịch. 

 

Đoàn trao đổi với lãnh đạo Westfood. 

Hiện, nhà máy đặt tại tỉnh Hậu Giang (Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh) đang thực hiện “3 tại chỗ”, năng 

suất sản xuất đạt 80% công suất. Đối với nhà máy đặt tại TP Cần Thơ, công ty đề nghị thành phố hỗ trợ 

cho hoạt động trở lại theo phương thức “3 tại chỗ”, công ty sẽ đảm bảo các yêu cầu của ngành Y tế về 

phòng, chống dịch COVID-19. Từ ngày 25-8, sau khi công ty được cấp phép sản xuất trở lại theo phương 

án “3 tại chỗ”, hiện Westfood hoạt động với 71 nhân công. Tuy nhiên, để xử lý kịp nguồn nguyên liệu (trái 

cây) đã bao tiêu, cũng như thực hiện đúng kế hoạch hợp đồng, Westfood mong được thành phố hỗ trợ 

được bổ sung thêm 39 lao động (công nhân cũ của công ty) vào làm việc. 

Cùng với 28 cán bộ, nhân viên đang tham gia sản xuất, Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris cũng đề 

nghị được hỗ trợ bổ sung thêm 30 cán bộ, nhân viên. Công ty CP thực phẩm Phạm Nghĩa đang hoạt động 

ổn định với 58 lao động, chiếm 1/3 số nhân viên của công ty… 

Link bài viết: https://baocantho.com.vn/tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-doanh-nghiep-hoat-dong-

a137479.html 

 

 Westfood đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩu sản 

xuất kinh doanh trong tình hình mới 

Tại hội nghị trực tuyến với các ban ngành liên quan, UBND các quận huyện và các doanh nghiệp để 

https://baocantho.com.vn/tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-doanh-nghiep-hoat-dong-a137479.html
https://baocantho.com.vn/tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-doanh-nghiep-hoat-dong-a137479.html


 

 

triển khai kế hoạch số 190 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phục hồi phát triển kinh tế và tổ 

chức sản xuất kinh doanh an toàn, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây 

(Westfood) đã đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. 

Kế hoạch 190 được thực hiện qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến cuối năm 2021, những ngành nghề 

được hoạt động trở lại gồm: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất khẩu phục vụ đời sống, nông nghiệp, xây 

dựng cơ bản. Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2022 trở đi, trên cơ sở đánh giá lại giai đoạn 1, rút kinh nghiệm, đề 

ra các nhiệm vụ tiếp theo, tiến tới khôi phục hoàn toàn nền kinh tế. 

Tại hội nghị, Westfood đã đề xuất thành phố cho phép doanh nghiệp bổ sung thêm lao động sản xuất “3 tại 

chỗ” để đáp ứng các đơn hàng đã ký kết, tiêu thụ toàn bộ 960 tấn dứa MD2 đã ký hợp đồng bao tiêu với 

nông dân trước ngày 22/9/2021 cũng như đủ nguồn lực để tiếp nhận thêm đơn hàng mới. 

 

Westfood và các doanh nghiệp tham gia hội nghị trực tuyến với Phó chủ tịch UBND Cần Thơ 

Trước đề xuất của Westfood và các doanh nghiệp, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hồng giao 

sở công thương, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND các quận, huyện thông 

báo ngay đến Doanh nghiệp về việc khuyến khích mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh và gửi lại 

phương án hoạt động đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, hỗ trợ.  

Đồng thời, thiết lập các đoàn công tác để khi doanh nghiệp gửi phương án là thẩm định ngay để hỗ trợ, 

thẩm định ngay để doanh nghiệp sớm mở lại hoạt động khi đủ điều kiện. Nghiên cứu các hướng phù hợp 

để đảm bảo an toàn phòng chống dịch đối với những doanh nghiệp đề xuất phương án một cung đường 

nhiều điểm đến đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi Vaccine, kết hợp tổ chức “3 tại chỗ” với 

những công dân chưa tiêm vắc xin. Riêng Sở Y tế nhanh chóng ban hành các phương án phòng chống 

dịch để đảm bảo an toàn khi mở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, song kết quả 06 tháng đầu năm 2021 Westfood vẫn đạt doanh 

thu 164,6 tỷ đồng, tương đương 111% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt trên 19,6 tỷ đồng, 



 

 

tương đương 180% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Westfood được bổ sung 125 lao động sản xuất 

3 tại chỗ 

Được sự chấp thuận của Tp Cần Thơ, từ ngày 24/9/2021, Công ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm 

Xuất khẩu miền Tây (Westfood) được phép bổ sung đợt 2 thêm 125 lao động để phục vụ nhu cầu 

sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. 

Là một trong số đơn vị đủ điều kiện thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” của quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Westfood 

luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, hoàn thành 2 mục tiêu kép “vừa phòng dịch hiệu 

quả, vừa đảm bảo sản xuất an toàn” và chăm lo cho lao động tham gia sản xuất tại công ty. 

 

Westfood làm việc với ông Lê Văn Thành, Ủy ban thường vụ thành ủy, Chủ Nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy 

Nhằm kiểm tra công tác sản xuất “3 tại chỗ” của Westfood – một trong những doanh nghiệp trọng điểm trên 

địa bàn, sáng ngày 24/9/2021, ông Lê Văn Thành, Ủy ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Thành ủy Tp Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và động viên các cán bộ, công nhân viên đang 

làm việc cắm chốt làm việc tại Công ty. 

Tiếp đoàn kiểm tra, đại diện Westfoods cho biết với 196 lao động hiện đang tham gia sản xuất “3 tại chỗ” 

(công nhân cũ của công ty) đều tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch theo quy định của Tp Cần Thơ. 

Trong số 125 lao động mới được cấp phép bồ sung đều ở “vùng xanh” (45 người đã hoàn thành tiêm 2 mũi 

vaccine, 50 người đã tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19).  

Công ty đã bố trí vùng đệm, người lao động vào nhà máy thành 2 đợt, tất cả người lao động được test 

nhanh COVID-19 trước khi vào cách ly, test RT-PCR sau 3 ngày và đủ 7 ngày test nhanh nếu âm tính sẽ 

được vào làm việc.  



 

 

Để đảm bảo công tác sản xuất an toàn trong điều kiện bình thường, Wesfood mong thành phố hỗ trợ cho 

312 lao động còn lại của công ty được tiêm vaccine phòng COVID-19. 

 

 

Ông Lê Văn Thành ghé thăm nhà máy Westfood 

Ông Lê Văn Thành chia sẻ và động viên Westfood tiếp tục nỗ lực để cùng thành phố vượt qua khó khăn 

do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đồng thời, ông cũng ghi nhận và biểu dương sáng kiến của Westfood trong 

việc phát phiếu đi ăn và bảng chia khung thời gian ăn, tránh tụ tập đông người và bảm bảo an toàn phòng 

chống dịch cho người lao động và đề nghị các Sở ngành nghiên cứu, nhân rộng mô hình sáng kiến này 

trong công tác sản xuất 3 tại chỗ của thành phố. 

Với sự hỗ trợ của chính quyền và các sở, ban ngành, Westfood đang dần khôi phục hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, đáp ứng các đơn hàng trong và ngoài nước. 

 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên và những lợi ích 

cho sức khỏe dạ dày, tiêu hóa 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều người tin tưởng lựa chọn để 

cân bằng axit dạ dày, bảo vệ sức khỏe tiêu hóa trước những tác động tiêu cực của cuộc sống. Cần 

lưu ý gì khi sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên để đạt lợi ích tối ưu cho sức khỏe? BS.CK2 Đỗ 

Thị Ngọc Diệp – Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm 

TPHCM đã cho bạn câu trả lời trong bài viết dưới đây. 



 

 

1. Vai trò của axit dạ dày? Điều gì sẽ xảy ra nếu thừa hoặc thiếu axit dạ dày? 

Thưa BS Ngọc Diệp! Dạ dày đóng vai trò quan trọng trong cơ thể con người, là nơi tiếp nhận lưu 

trữ chất dinh dưỡng chuyển hóa thức ăn. Vì vậy, sức khỏe của dạ dày cũng ảnh hưởng không nhỏ 

tới toàn bộ cơ thể. Trước tiên xin hỏi BS, axit dạ dày có vai trò ra sao với sức khỏe? Khi axit trong 

dạ dày dư hoặc thiếu sẽ dẫn đến những bệnh nào? 

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp trả lời: 

Dạ dày là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong hệ tiêu hoá của con người. Hằng ngày, chúng ta 

cần năng lượng và các chất dinh dưỡng để giúp các tế bào trong cơ thể hoạt động. Từ đó, chúng ta có thể 

duy trì sự sống, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp cơ thể khoẻ mạnh và phòng ngừa rất nhiều bệnh tật 

liên quan đến dinh dưỡng. Vì vậy, nếu dạ dày gặp vấn đề thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp 

chất dinh dưỡng cho cơ thể. 

Theo đó, dạ dày giữ nhiều vai trò quan trọng như: 

• Là cơ quan tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Trong đó, quá trình diễn 

ra nhiều nhất và giữ vai trò quan trọng nhất trong dạ dày chính là chuyển hóa chất đạm. 

• Là nơi tiết ra nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất. 

• Là nơi lưu trữ thức ăn để chuẩn bị cho các quá trình chuyển hóa và hấp thu tiếp theo. 

Bảo vệ sức khoẻ cơ thể, phòng chống lại tình trạng nhiễm khuẩn qua đường tiêu hóa bởi trong dạ dày có 

chứa axit dạ dày. Vai trò chính của axit dạ dày là tiêu diệt các vi khuẩn đã xâm nhập vào dạ dày thông qua 

đường tiêu hoá, trong đó có cả vi khuẩn gây ra những bệnh lý nhiễm trùng ngay tại dạ dày. 

Axit dạ dày bản chất là axit clohydric được các tế bào thành dạ dày tiết ra. Chúng được tiết ra liên tục theo 

thời gian và khi con người ăn thì axit dạ dày sẽ tiết ra nhiều hơn. 

Axit clohydric giúp các tế bào trong dạ dày tiết ra Pepsinogen, chất này sẽ được hoạt hóa chuyển thành 

Pepsin – tham gia vào quá trình tiêu hóa chất đạm mà chúng ta ăn vào thông qua thức ăn. Nếu không có 

Pepsin, cơ thể không thể tiêu hóa chất đạm, dẫn đến tình trạng thiếu axit amin (chất tham gia vào tất cả 

các chức năng của cơ thể con người và các tế bào sống). 

Axit dạ dày khi được tiết ra sẽ duy trì pH trong dạ dày ở mức từ 1,6 – 2,4. Đây là mức pH sinh lý tốt giúp 

bảo vệ các tế bào ở dạ dày, đồng thời giúp cơ thể khỏe mạnh. 

Trường hợp axit clohydric tiết ra quá nhiều sẽ làm cho pH ở dạ dày thấp xuống gây tổn thương các tế bào, 

đặc biệt là tế bào niêm mạc ở dạ dày vốn dĩ đã rất mong manh. Hơn nữa, thừa axit dạ dày sẽ làm tế bào 

tổn thương, gây viêm và dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như: 

• Xuất huyết tiêu hóa dẫn đến tình trạng mất máu cấp tính, cũng như mãn tính và ảnh hưởng 

nguy hiểm đến tính mạng con người. 

• Viêm mãn tính: có thể dẫn đến các đột biến tế bào, làm cho các tế bào chuyển hóa xấu và trở 

thành bệnh lý ung thư. 



 

 

Trong trường hợp pH ở dạ dày không duy trì ở mức sinh lý vì lý do axit clohydric tiết ra quá ít, sẽ gây ra 

những hậu quả như: 

• Hạn chế quá trình tiết ra natri – một trong những chất rất quan trọng, đóng vai trò như nội tiết 

tố điều hoà các hoạt động của tế bào dạ dày. 

• Khi pH dạ dày cao, chất nhầy sẽ không được tiết ra nhiều. Nếu thiếu chất nhầy, thức ăn sẽ 

không được tiêu hóa tốt. Lúc này, thức ăn rất cứng sẽ va chạm, ma sát làm tổn thương các 

tế bào niêm mạc dạ dày. Từ đó, những tổn thương này có thể dẫn đến tình trạng viêm, loét, 

thậm chí là ung thư. 

Có thể thấy rằng, việc thừa hay thiếu axit dạ dày đều tác động không tốt đến sức khoẻ. Không chỉ vậy, khi 

pH dạ dày > 4, rất nhiều các loại vi khuẩn, trong đó có HP (Helicobacter Pylori) sẽ tăng lên. Bởi chúng xâm 

nhập vào dạ dày dễ dàng mà không bị axit tiêu diệt, từ đó dẫn đến tình trạng nhiễm HP và bị viêm loét. Cứ 

như vậy, sẽ tạo ra vòng luẩn quẩn. Do đó, chúng ta cần phải cố gắng duy trì độ pH dạ dày ở mức ổn định. 

 

2. Những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thừa axit dạ dày? 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa axit dạ dày và triệu 

chứng nhận biết? Nếu sự cân bằng giữa axit và kiềm trong cơ thể không được tái lập, điều gì sẽ 

xảy ra thưa bác sỹ? 

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp trả lời: 

Thông thường, độ pH trong cơ thể sẽ giao động trong khoảng 7,34 – 7,44. Đây là pH kiềm giúp cơ thể hoạt 

động hiệu quả và các tế bào được bảo vệ tốt nhất. Nếu pH < 7,34, tức pH tụt xuống mức axit, sẽ gây ra 

nhiều tác động xấu tới các tế bào ở trong cơ thể. Bởi các tế bào trong cơ thể vốn dĩ không thể chịu được 

môi trường axit, dẫn đến các hậu quả như: 

• Những hoạt động chuyển hoá của các cơ quan trong cơ thể bất thường. 

• Các tế bào bị tổn thương, bị viêm và dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa và sinh ra các 



 

 

bệnh mãn tính không lây, một số bệnh ung thư. 

Những người bị toan chuyển hóa do các bệnh lý ở gan, thận thường sẽ dẫn đến nguy cơ cao bị u lây, thậm 

chí là tử vong. Ngược lại, nếu pH hoạt kiềm vẫn có khả năng gây độc cho cơ thể. Nếu pH quá cao sẽ khiến 

cơ thể rơi vào tình trạng bị kiềm hóa, dẫn đến hậu quả rất khó lường đối với sức khỏe. Đó cũng là những 

hậu quả khôn lường của sự mất cân bằng axit trong cơ thể. 

Hiện nay, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và những lối sống hiện đại, đặc biệt là ở các đô thị 

lớn, tình trạng mất cân bằng axit dạ dày diễn biến nhiều hơn bởi nhiều lý do: 

• Có chế độ dinh dưỡng không điều độ, lạm dụng bia rượu và uống quá nhiều nước giải khát 

có gas hay chứa nhiều đường. 

• Tiêu thụ nhiều thực phẩm trong thành phần có nhiều muối, đường… tất cả các thực phẩm này 

đều sinh ra môi trường axit gây tổn thương các tế bào ở niêm mạc dạ dày. 

• Sử dụng một số các thực phẩm gây tăng tiết và kích thích axit clohydric gây mất cân bằng. 

 

Đối với axit dạ dày, chúng có độ pH từ 1 đến 2. Điều này cho thấy nó có tính axit khá cao (Ảnh minh họa) 

Nói tóm lại, các yếu tố như chế độ dinh dưỡng không hợp lý, sử dụng bia rượu, tính điều độ trong sinh 

hoạt, stress, thiếu vận động thể lực, mất cân bằng pH trong dạ dày… sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm và làm 

gia tăng mức độ phát triển của vi khuẩn HP gây ra loét dạ dày. 

3. Nước khoáng kiềm thiên nhiên có vai trò ra sao trong việc cân bằng axit dạ dày? 

Ngày nay nước khoáng kiềm thiên nhiên đang dần trở thành loại thức uống thời thượng được nhiều 

người ưa chuộng giúp giảm axit trong cơ thể, giảm nguy cơ bệnh tật. Vậy xin hỏi BS, nước khoáng 

kiềm thiên nhiên mang lại lợi ích gì cho sức khỏe và những công dụng này có được là nhờ đâu? 

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp trả lời: 

Có thể thấy, những gì xuất phát từ thiên nhiên đều phù hợp với sinh lý của con người nhất. Theo đó, nước 

khoáng kiềm thiên nhiên đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích, có thể kể đến như: 



 

 

• Chúng ta cần nước để duy trì nhiều chức năng của cơ thể. Tất cả phản ứng hóa học đều phụ 

thuộc vào nước. Ví dụ, dạ dày sẽ tiết ra dịch vị có thể lên đến 1,5 lít khi chúng ta bắt đầu mỗi 

bữa ăn, khi không ăn thì khoảng 50ml. Trong đó, thành phần chủ yếu trong dịch vị là nước. 

• Có nguồn gốc từ thiên nhiên, chứa một số chất khoáng, chất điện giải, ion, tất cả đều có tác 

động có lợi đối với sức khỏe. 

Điều kiện quan trọng nhất khi khai thác nước khoáng thiên nhiên là phải khai thác ngầm sâu trong lòng đất. 

Thời gian tạo ra nước khoáng thiên nhiên càng lâu càng tốt, nghĩa là càng khoan sâu ở dưới lòng đất sẽ 

càng tốt. Đương nhiên, không phải nơi nào cũng khoan được, mà địa điểm khai thác phải đáp ứng được 

các yếu tố sau: 

• Nguồn khai thác phải hoàn toàn an toàn, vệ sinh, đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ điểm khai 

thác đến những nơi sinh sống, sinh hoạt của khu dân cư, khu sản xuất công nghiệp, nông 

nghiệp… 

• Nguồn khai thác phải là nguồn khoáng được tạo ra trong quá trình hình thành lòng đất 

từ rất lâu. 

Để có được pH kiềm, thông thường các loại nước này đều phải được khai thác từ rất sâu trong lòng đất, 

được đo, tính toán, khử khuẩn để đảm bảo yếu tố an toàn, vệ sinh và duy trì nguồn tự nhiên của các chất 

khoáng, chất điện giải. Sự tương tác giữa các chất này sẽ tạo ra được pH kiềm tốt hơn rất nhiều so với 

nhân tạo. Đó cũng chính là lý do nhiều người lại quan tâm đến việc sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên. 

Việc cung cấp nước khoáng kiềm thiên nhiên sẽ đáp ứng các mục tiêu sau: 

• Cung cấp nước. 

• Cung cấp những chất khoáng có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. 

• Cân đối các chất khoáng, bao gồm: Canxi, Photpho, Magie, Kali, Mangan. 

• pH kiềm giúp điều hòa pH trong dạ dày, tạo điều kiện cho việc tiêu hóa, hấp thu các chất dinh 

dưỡng diễn ra tốt đẹp hơn. Đồng thời, giúp cho các phản ứng hóa học để tiêu hóa thực phẩm 

như tiết ra các enzym, chất nhầy, pepsin, natri tốt hơn, giúp các chức năng tiêu hóa được 

hoàn thiện. 

4. Nước khoáng kiềm thiên nhiên mang lại lợi ích gì cho người mắc bệnh lý dạ dày? 

Nhiều người bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày tin rằng, việc sử dụng nước khoáng 

kiềm thiên nhiên là một lợi thế, giúp áp chế acid trong dạ dày hiệu quả. 

Xin BS nói rõ hơn, lợi ích của nước khoáng kiềm thiên nhiên trong việc điều trị các bệnh dạ dày, hỗ 

trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh? Khi sử dụng trên người có bệnh dạ dày cần lưu ý gì, thưa BS? 

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp trả lời: 

Nếu chúng ta có bất cứ triệu chứng nào liên quan đến rối loạn đường tiêu hóa thì tuyệt đối không nên chủ 

quan. Vì vậy, việc quan trọng đầu tiên chúng ta cần làm là tìm đến các cơ sở y tế để được khám, chẩn  



 

 

đoán và áp dụng đúng những hướng dẫn của bác sĩ điều trị. 

 

Ví dụ, bác sĩ điều trị sẽ cho bệnh nhân uống các thuốc kháng sinh để tiêu diệt các loại vi khuẩn gây ra bệnh 

lý ở dạ dày (chẳng hạn như vi khuẩn HP), hoặc sử dụng các loại thuốc làm giảm tiết axit trong dạ dày, hoặc 

sử dụng các loại thuốc ức chế tiết và gây ra các rối loạn trong chính dạ dày, đường tiêu hóa. 

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên để hỗ trợ điều trị những bệnh lý 

này. Nếu bệnh lý của bạn do tình trạng tăng tiết axit dạ dày quá nhiều, pH dạ dày quá thấp thì có thể ưu 

tiên sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên để hỗ trợ phần nào trong việc trung hoà axit, giúp bảo vệ các 

tế bào ở dạ dày ruột. Bên cạnh đó, nước khoáng kiềm thiên nhiên còn có tác dụng hỗ trợ quá trình tiết ra 

pepsinogen để sinh ra pepsin giúp tiêu hóa chất đạm, giảm thiểu triệu chứng đầy bụng sau bữa ăn. Đồng 

thời, hỗ trợ dạ dày tiết ra được natri, giúp điều hoà pH trong dạ dày. Vì vậy, nếu bạn bị trào ngược dạ dày 

thực quản, viêm loét dạ dày và đã được bác sĩ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị thì có thể dùng nước khoáng 

kiềm thiên nhiên để hỗ trợ. 

Tuy nhiên, một số trường hợp bệnh nhân mắc các bệnh lý hoặc trong quá trình sử dụng thuốc mà pH đang 

nằm ở mức cao hơn phần sinh lý, thì không nên sử dụng nước khoáng kiềm để áp dụng trong quá trình 

điều trị. Chúng ta không nên nghĩ nước khoáng kiềm thiên nhiên là một loại thuốc mà việc bổ sung nước 

chỉ là một cách để giúp hỗ trợ điều trị. Đây là một phương án giúp cung cấp nước để có thêm các chất 

khoáng, ion, điện giải, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng mất cân bằng pH trong dạ dày. Đồng thời, nếu trong 

nước khoáng có chứa các ion khoáng (+) thì sẽ hỗ trợ chống lại các gốc tự do, bảo vệ các tế bào niêm mạc 

của đường tiêu hóa ở dạ dày, ruột non hay ruột già. 

5. Sự khác nhau giữa nước khoáng kiềm thiên nhiên và nước kiềm nhân tạo? 

Nhưng vấn đề là, nhiều người vẫn nhầm lẫn khái niệm giữa các loại nước kiềm. Nhờ BS giải thích 

rõ hơn, nước khoáng kiềm thiên nhiên là gì? Nước khoáng kiềm thiên nhiên và kiềm nhân tạo khác 

nhau ra sao? 

https://alobacsi.com/uu-diem-cua-nuoc-khoang-kiem-thien-nhien-voi-suc-khoe-n416898.html


 

 

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp trả lời: 

Có 2 loại nước khoáng kiềm cơ bản là nước khoáng kiềm thiên nhiên và nước khoáng kiềm nhân tạo. 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên phải có nguồn gốc từ thiên nhiên và đảm bảo những điều kiện quy định 

nghiêm ngặt như sau: 

• Độ pH phải đạt mức kiềm. 

• Phải khai thác tự nhiên và chỉ được can thiệp về xử lý để đảm bảo cho nước sạch. 

• Không can thiệp theo kiểu bổ sung các chất khoáng, chất điện giải hay điều chỉnh pH bằng 

các thiết bị. 

Tuy nhiên, không phải nước khoáng kiềm thiên nhiên ở các nguồn đều giống nhau. Một số nguồn sẽ có 

hàm lượng chất khoáng, chất điện giải, cũng như pH rất tốt. Điều quan trọng nhất nguồn sau khi được phát 

hiện, khai thác và đo lường, phân tích thấy phù hợp với sức khỏe thì sẽ được ưu tiên lựa chọn. 

Đối với nước khoáng kiềm nhân tạo, thông thường sẽ được tạo ra như sau: 

Người ta sẽ sử dụng nước thông thường (có thể từ thuỷ cục hoặc nguồn nước sạch), sau đó chuyển qua 

các lõi để bồi phụ trở lại các chất khoáng tự nhiên vốn có sẵn trong nước nhưng đã bị lọc đi hết. 

Việc bồi phụ trở lại này sẽ khác nhau tùy theo nhà sản xuất. Tiếp theo, để chuyển từ pH của nước thông 

thường sang pH kiềm, người ta phải sử dụng các điện cực để điện phân làm thay đổi pH. Đó cũng chính 

là lý do vì sao gọi là nước khoáng kiềm nhân tạo. Tuổi thọ của máy thường không cao nên nếu muốn duy 

trì được chất khoáng, độ pH ở các thiết bị nhân tạo thì chúng ta phải bảo dưỡng máy thường xuyên. 

6. Chọn nước khoáng kiềm, độ pH bao nhiêu sẽ tốt cho sức khỏe dạ dày? 

Được biết nước kiềm có nhiều mức độ pH khác nhau. Vậy độ pH trong nước kiềm nói lên điều gì 

thưa BS? Ngưỡng pH ở mức bao nhiêu sẽ đạt lợi ích tối đa cho dạ dày nói riêng và cho sức khỏe 

nói chung thưa bác sỹ? 

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp trả lời: 

Theo các nghiên cứu, không có mức độ pH nào là tối ưu, điều này sẽ phụ thuộc vào cơ thể con người. 

Thông thường, pH của cơ thể dao động trong khoảng 7,34 – 7,44. Nếu pH > 7,5 thì nước đã đạt được mức 

độ kiềm. Hiện, có nhiều loại nước kiềm có mức pH trong khoảng 8 – 10. Trong đó, pH ở trong khoảng dao 

động từ 8 – 9 là mức khá tốt cho việc sử dụng nước hàng ngày của chúng ta. 

Đồng thời, những người có bệnh lý dạ dày hoặc bệnh lý ở tá tràng, đường tiêu hóa mà nguyên nhân chủ 

yếu là do mất cân bằng độ pH thì có thể lựa chọn nước có độ pH = 9. Tuy nhiên, chúng ta không nên chọn 

nước có mức pH kiềm quá cao (pH > 10) vì sẽ không có lợi cho việc sử dụng hằng ngày. 

7. Sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên mỗi ngày có dư thừa hay ngộ độc? 

Như BS vừa chia sẻ, không chỉ pH, nước khoáng kiềm thiên nhiên còn được tích tụ các khoáng chất 

kiềm tự nhiên như Acid Metacilicid (H2SiO3), bicarbonate (HCO3), canxi, natri, kali, magie… 



 

 

Các khoáng chất này có tác dụng gì? Nhiều người lo lắng, việc sử dụng nước khoáng kiềm thiên 

nhiên hằng ngày, liệu có gây dư thừa, ngược lại gây độc cho sức khỏe? 

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp trả lời: 

Với nước khoáng kiềm thiên nhiên hay nước khoáng, hầu hết chúng ta đều có thể sử dụng hằng ngày. Bởi 

hàm lượng chất khoáng trong các loại nước này không cao, đặc biệt các loại nước thiên nhiên thì càng 

không cao. Tuy nhiên, vẫn có một số đối tượng không nên sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên. Đó là 

những người có bệnh lý liên quan đến chuyển hóa (ví dụ: những người mắc bệnh lý ảnh hưởng đến chức 

năng thận, một số bệnh lý gan) hoặc các bệnh lý rối loạn nội tiết khác… Trường hợp này sẽ được các bác 

sĩ khám, điều trị và đưa ra những khuyến nghị cụ thể. Còn lại, đa số chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng 

nước khoáng thiên nhiên hàng ngày, cung cấp thêm cho cơ thể chất khoáng, điện giải,… 

Vì vậy, bạn đọc không nên quá lo lắng khi sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên vì loại nước này hoàn 

toàn không gây ra tình trạng quá tải chất khoáng. 

Ví dụ: nhu cầu khuyến nghị về canxi cho một người trưởng thành là 1.000mg canxi/ngày. Trong khi đó, 

lượng canxi trong 1 lít nước khoáng sẽ giao động trong khoảng từ 2,5 – 3mg canxi, mà chúng ta chỉ cần 

uống 2 – 3 lít nước mỗi ngày. Tương tự, các chất khoáng khác như magie, phopho… trong nước cũng 

chứa rất ít nên sẽ không thể xảy ra tình trạng quá tải. Do đó, chúng ta không cần phải lo lắng việc uống 

nước khoáng kiềm thiên nhiên sẽ gây hại cho cơ thể. 

Tuy nhiên, sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên không nhằm mục đích cung cấp cho đủ nhu cầu khuyến 

nghị về canxi và các chất khoáng cho cơ thể. Uống nước kiềm thiên nhiên chỉ giúp bổ sung thêm khoáng 

chất, các axit hữu cơ khác và bicarbonate (là một loại ion rất tốt có tính kiềm). Nói tóm lại, chúng ta hoàn 

toàn có thể sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên để sử dụng hằng ngày mà không cần phải lo lắng về 

việc quá tải hoặc gây cho cơ thể. Bên cạnh đó, nếu muốn sức khoẻ xương được tốt, ngoài việc bổ sung 

canxi, chúng ta còn cần phải bổ sung thêm photpho, magie, mangan và nhiều chất khoáng khác. Do đó, lợi 

ích đầu tiên từ các tổ hợp các chất khoáng này là giúp quá trình khoáng hóa xương tốt hơn. 

Ngoài ra, các ion như magie, mangan còn tham gia vào hoạt động của các tế bào thần kinh cơ, giúp chúng 

ta hoạt động thể lực được và vận động cơ được tốt hơn. Các khoáng chất như canxi, magie, photpho còn 

liên quan đến các hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, tất cả các chất dinh dưỡng đều giữ cho mình một 

vai trò chính và đồng thời có những vai trò tương tác với nhau. Trong nước khoáng kiềm thiên nhiên còn 

chứa một số các axit hữu cơ có vai trò rất tốt cho cơ thể như tham gia vào quá trình hỗ trợ cho các probiotic 

trong ruột hoạt động được hiệu quả, tăng cường hệ miễn dịch. 

8. Nước khoáng kiềm thiên nhiên – Giải pháp hỗ trợ tối ưu bảo vệ dạ dày 

Thừa axit dạ dày không chỉ khiến chúng ta khó chịu mà về lâu dài còn ảnh hưởng đến sức khỏe. 

– Vậy chúng ta có những giải pháp nào phòng ngừa tình trạng này thưa BS? 

– Nhiều bạn đọc đang xem chương trình trên AloBacsi bày tỏ: Không để đến khi có bệnh mới chữa, 

thay vào đó phòng bệnh dạ dày bằng cách uống nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda. 



 

 

Theo MC Diễm Loan tìm hiểu khởi nguồn của Vikoda chính là nguồn nước khoáng quý giá tại vùng 

đất nổi tiếng Diên Khánh, Khánh Hòa. BS Diệp cũng là chuyên gia thường xuyên có những hành 

trình công tác đến nhiều vùng đất của Việt Nam. 

BS đã đến Khánh Hòa chưa ạ và BS có thể chia sẻ thêm thông tin về nguồn nước khoáng thiên 

nhiên này cho khán thính giả được mở rộng thêm kiến thức ạ? 

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp trả lời: 

Chúng ta biết rằng, phòng bệnh luôn luôn tốt hơn chữa bệnh. Nếu phòng bệnh tốt, chúng ta sẽ giảm được 

tình trạng căng thẳng tâm lý, giảm những đau đớn ở trên cơ thể của mình. Chất lượng cuộc sống, hạnh 

phúc gia đình, sự phát triển kinh tế xã hội của chúng ta cũng dựa vào việc phòng bệnh. 

Theo đó, nếu chúng ta muốn cải thiện tình trạng dư thừa axit dạ dày thì phải thực hiện các việc làm sau: 

• Thực hành chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý, giảm thiểu tiêu thụ các thực phẩm có tính axit. 

• Giảm thiểu tối đa việc tiêu thụ bia rượu. 

• Hạn chế sử dụng các loại nước giải khát chứa nhiều đường, có gas. 

• Hạn chế sử dụng các chất kích thích, bao gồm các loại gia vị kích thích làm tăng tiết dịch vị ở 

trong dạ dày. 

• Xây dựng chế độ sinh hoạt điều độ, bao gồm: 

• Ăn đúng giờ. 

• Trong trường hợp phải lao động quá giờ, cần bổ sung những bữa ăn phụ để bảo vệ 

niêm mạc dạ dày. Bởi khi dạ dày bị trống quá lâu sẽ làm tăng tiết axit ở trong dạ dày. 

Đồng thời, cơ chế bảo vệ dạ dày cũng bị ảnh hưởng. 

• Thường xuyên khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện kịp thời. 

Bên cạnh đó, chúng ta cần phải bổ sung nước thường xuyên và đầy đủ. Nên ưu tiên lựa chọn nước khoáng 

thiên nhiên hoặc nếu có điều kiện thì có thể sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên. Hay chúng ta cũng có 

thể sử dụng xen kẽ 50% lượng nước thông thường và 50% nước khoáng kiềm thiên nhiên. 

Trong thực đơn hằng ngày nên có món canh. Chúng ta cũng nên ăn các thực phẩm trong thành phần có 

nhiều nước như bầu, bí, rau cải…, các loại trái cây bởi chúng đều là những thực phẩm có tính kiềm. Nếu 

đảm bảo ăn 400g/ngày và ăn trái cây khoảng 100 – 200g trái cây/ngày sẽ giúp cung cấp tính kiềm cho cơ 

thể và bảo vệ được dạ dày. 

Tôi đã có dịp đến Khánh Hòa nhiều lần. Vùng đất này có lợi thế là sở hữu nguồn khoáng tự nhiên, người 

dân có thể tận dụng để khai thác nước khoáng kiềm thiên nhiên. Theo đó, nếu nước khoáng được khai 

thác và đóng chai tại nguồn thì chắc chắn rất tốt cho người dùng. Vì vậy, người dân ở Khánh Hoà cũng 

nên tận dụng những ưu thế mà thiên nhiên đã ban tặng. Việc khai thác nguồn nước không sử dụng công 

nghệ theo kiểu bồi phụ – làm thay đổi thành phần mà chính nước khoáng kiềm thiên nhiên đã có, nên chúng  



 

 

ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Cảm ơn Nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda đã đồng hành 

cùng AloBacsi trong chương trình này. 

Link bài viết: https://alobacsi.com/nuoc-khoang-kiem-thien-nhien-va-nhung-loi-ich-cho-suc-khoe-da-day-

tieu-hoa-n418308.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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