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FIT Group lợi nhận trước thuế 2019 tăng 

gấp 19 lần so với 2018 

Vào sáng ngày 12/02/2020, Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn FIT đã tham gia phỏng vấn trên Bản 

tin Tài chính Kinh doanh được phát sóng vào lúc 7h sáng của đài VTV1. 

 Bản tin tài chính kinh doanh sáng được phát sóng vào khung giờ 7h00 – 7h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng 

tuần trên VTV1. Đây là bản tin cập nhật thông tin mới nhất trên thị trường tài chính và nhận được sự quan 

tâm của đông đảo bạn xem truyền hình. 

 

TGĐ Nguyễn Thị Minh Nguyệt trả lời phỏng vấn trên Bản tin Tài chính Kinh doanh VTV1 

Trên Bản tin Tài chính được phát sóng vào ngày 12/02/2020 trên VTV1, trên vai trò là một Tập đoàn đầu 

tư tài chính uy tín với lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng gấp 19 lần so với năm 2018, Tổng Giám đốc 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có những chia sẻ thiết thực, khách quan về tình hình kinh tế của các doanh 

nghiệp trong nước trước bối cảnh hội nhập hiện nay. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính với hệ 

thống các công ty con thuộc các ngành hàng chủ lực như dược phẩm, nước uống, hóa mỹ phẩm, nông 

nghiệp, thực phẩm, bất động sản. Sang năm 2020, Tập đoàn cùng các công ty thành viên sẽ tập trung vào 

việc khởi động các dự án lớn tiềm năng như dự án xây dựng nhà máy vật tư y tế hiện đại bậc nhất Việt 

Nam, xây dựng nhà máy Capsule 4, dự án Mũi Dinh Ecopark…, tiếp tục hướng tới mục tiêu cốt lõi là Tập 

đoàn đầu tư hiệu quả, Gia tăng giá trị cho cổ đông, thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa 

dạng, danh mục đầu tư chất lượng, và nhân sự chuyên nghiệp. 

 

 



 

 

FIT: Quý 4 báo lãi 66 tỷ đồng cao nhất 

trong 16 quý vừa qua 

Doanh thu tài chính cao gấp 3 lần cùng kỳ cùng với việc tiết kiệm nhiều loại chi phí đã giúp FIT báo 

lãi lớn trong quý 4/2019.  

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã chứng khoán FIT) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 và lũy 

kế cả năm 2019. 

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 331 tỷ đồng giảm 25% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp 

đạt hơn 77 tỷ đồng giảm 13,5% so với quý 4/2018. 

Trong kỳ FIT thu về 105 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính caogấp hơn 3 lần cùng kỳ trong khi đó 

chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ, chi phí bán hàng và chi phí QLDN thì lần lượt giảm 18% và 16% so với cùng 

kỳ 2018 nên kết quả FIT lãi ròng tới 66 tỷ đồng trong đó cùng kỳ lỗ ròng 6 tỷ đồng trong đó LNST thuộc về 

công ty mẹ đạt 50 tỷ đồng. 

 

http://cafefcdn.com/2020/fit-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-iv-19-signed-1580458083200.pdf
http://cafefcdn.com/2020/1/31/fit-15804582058751032736236.png


 

 

Trước đó trong 9 tháng đầu năm lợi nhuận của FIT ở mức khá thấp, nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng 

trong quý 4 mà lũy kế cả năm 2019, FIT đạt 1.181 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 26% so với cùng kỳ, nhờ 

doanh thu hoạt động tài chính cao và tiết kiệm hàng loạt chi phí nên LNST đạt 92 tỷ đồng trong khi năm 

2018 báo lỗ hơn 9 tỷ đồng. LNST công ty mẹ đạt hơn 70 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với con số 296 triệu 

đồng trong năm 2018. 

Trong một chia sẻ gần đây, ông Phí Xuân Trường, Giám đốc Đầu tư, Tập đoàn F.I.T cho biết, hiện tại, FIT 

đã hoàn thành tái cấu trúc các mảng kinh doanh với các nền tảng chính bao gồm: dược phẩm, thực phẩm, 

đồ uống, hoá mỹ phẩm, bất động sản; bên cạnh mảng truyền thống là đầu tư tài chính. 

 Với mảng dược phẩm, sau năm 2018 do tác động chung của ngành, từ năm 2019, đặc biệt là quý IV/2019, 

lợi nhuận Công ty đã tăng trưởng mạnh trở lại, với các mảng kinh doanh đều đã được xây dựng vững chắc 

và sẽ tiếp tục được đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng mạnh như: Dược phẩm truyền thống, viên nang rỗng 

(capsule), thuốc ung thư, vật tư y tế và mảng phân phối dược phẩm. Chỉ trong thời gian ngắn nữa, cổ đông 

sẽ thấy những bước chuyển mình rất lớn của công ty con ngành dược là Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu 

Long (DCL). 

Với mảng bất động sản, F.I.T land, công ty con chuyên mảng bất động sản của Tập đoàn đang sở hữu 

50% dự án Ecopark Mũi Dinh, là dự án có tiềm năng kinh tế cao. Chúng tôi không lựa chọn đầu tư ồ ạt, mà 

xác định đi từng bước vững chắc cho mảng này, chỉ đầu tư khi đánh giá được tính hiệu quả và khả thi cao 

của dự án. Trong một vài năm tới, dự án này sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho Tập đoàn. 

Các mảng khác như thực phẩm (Westfood), nước uống (Vikoda), hoá mỹ phẩm đều đã ghi nhận kết quả 

kinh doanh ấn tượng trong năm nay, cho thấy tính hiệu quả của quá trình tái cấu trúc. 

Sang năm 2020 công ty sẽ tập trung vào việc khởi động các dự án lớn tiềm năng như dự án xây dựng nhà 

máy vật tư y tế hiện đại bậc nhất Việt Nam, xây dựng nhà máy capsule 4, dự án Mũi Dinh bước vào giai 

đoạn 2 còn Westfood tiếp tục thâm nhập sâu vào các thị trường quốc tế tiềm năng, Vikoda sẽ thúc đẩy hoạt 

động kinh doanh qua việc ra mắt các dòng sản phẩm mới cao cấp. 

Kể từ đầu năm 2019 tới nay, giá cổ phiếu FIT đã tăng 294,53%, với khối lượng giao dịch trung bình ngày 

trong tháng vừa qua đạt khoảng 2,7 triệu cổ phiếu/phiên. Cổ phiếu FIT đạt đỉnh trong năm 10.850 đồng/cổ 

phiếu trong phiên giao dịch ngày 25/1, sau đó điều chỉnh mạnh giảm và hiện đang đứng mức giá 8.580 

đồng/CP. 

 

 Nước khoáng thiên nhiên Vikoda tăng sức đề 

kháng, phòng chống dịch bệnh 

Bổ sung nước mỗi ngày với nước khoáng thiên nhiên Vikoda sẽ là một trong những cách hiệu quả 

để tăng sức đề kháng cho cơ thể trước mùa dịch bệnh. 

Trong mùa dịch bệnh, cơ thể chúng ta rất nhạy cảm với các yếu tố thay đổi thời tiết, mầm bệnh. Chính vì 



 

 

vậy, chủ động nâng cao sức đề kháng là biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng một cách 

hiệu quả nhất, chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Một trong những phương pháp tăng 

đề kháng hiệu quả đó chính là bổ sung đủ nước mỗi ngày, đặc biệt là nước khoáng thiên nhiên sẽ giúp cơ 

thể có một hệ miễn dịch khỏe mạnh. 

 

Bắt nguồn từ một trong những nguồn khoáng quý hiếm tại Đông Nam Á, nước khoáng thiên nhiên Vikoda 

với những đặc tính nổi trội như chứa các khoáng chất đặc biệt như Ca, Na, K, Mg…, sử dụng công nghệ 

khai thác ở độ sâu 220m trong lòng đất, nhiệt độ tại vòi lên đến 72 độ C và đóng chai ngay tại nguồn theo 

quy định của Bộ Y tế; chất lượng nước có độ kiềm tự nhiên cao, độ PH 8.5 đạt chuẩn; hỗ trợ trung hòa axit 

trong cơ thể, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, tiêu diệt các gốc tự do dư thừa, hỗ trợ phòng 

và điều trị bệnh tốt hơn hẳn so với các loại nước uống thông thường. Do đó, sử dụng nước khoáng Vikoda 

thường xuyên không chỉ giúp thay đổi chất lượng nguồn nước ăn uống trực tiếp, mà còn giúp bổ sung các 

nguyên tố vi lượng thiết yếu, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh để phòng 

ngừa bệnh tật nhất là trong mùa dịch bệnh. 

Với lịch sử của gần 30 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa Vikoda từ 

lâu đã là một tên tuổi uy tín trên thị trường Việt Nam, luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu nâng cao sức khỏe 

của người Việt. Đặc biệt là sau khi nhận được sự đầu tư và định hướng chiến lược từ công ty mẹ, Vikoda 

đã và đang không ngừng sáng tạo, phát triển các mẫu mã sản phẩm của công ty theo hướng hiện đại, thân 

thiện, điển hình sản phẩm nước khoáng Vikoda chai thủy tinh giúp giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa, bảo vệ 

môi trường; góp phần khẳng định vị thế của công ty, đưa thương hiệu nguồn nước khoáng thiên nhiên của 

người Việt vươn tầm quốc tế. 

 

 



 

 

 

Giải mã lợi ích của nồng độ pH trong nước 

khoáng thiên nhiên Vikoda 

Với nồng độ pH lý tưởng nằm trong khoảng từ 8,5 – 9, nước khoáng thiên nhiên Vikoda mang lại 

nhiều lợi ích không ngờ đối với sức khỏe con người. 

Nồng độ pH trong nước khoáng là một chỉ số quan trọng, là thước đo mức độ axit/ nước khoáng cơ bản, 

giúp chúng ta đánh giá được chất lượng của loại nước khoáng đó đối với sức khỏe con người. 

 

Các nhà khoa học đã khuyến cáo, uống nước có độ pH <7 (nước mang tính axit) rất có hại cho sức khỏe 

con người. Theo những nghiên cứu của Otto Henrich về ung thư đã giành giải Nobel vào năm 1931, ông 

cũng đã chỉ ra rằng: “Các tế bào ung thư có tính axit, trong khi các tế bào khỏe mạnh mang tính kiềm”. 

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta ăn uống rất nhiều loại thực phẩm có chứa dầu mỡ, thịt cá, ….nhưng 

không biết rằng chúng đang làm cho cơ thể tích tụ ngày càng nhiều loại độc tố, khiến cho cơ thể chúng ta 

có nguy cơ bị dư thừa hoặc nhiễm axit, làm giảm sức đề kháng, là cơ hội cho các nguồn bệnh thâm nhập 

cơ thể rất nhanh. 

Với xu hướng sử dụng nước khoáng ngày càng phổ biến, nhiều hộ gia đình lựa chọn nước khoáng thiên 

nhiên Vikoda với độ pH từ 8.5 đến 9.0 mang tính kiềm tự nhiên và duy nhất tại Việt Nam từ 100% 

khoáng thiên nhiên – một trong những nguồn khoáng đã được kiểm nghiệm tại Châu Âu, được đánh 

giá là nguồn khoáng thiên nhiên quý hiếm của Đông Nam Á để tiện sử dụng cho cả gia đình, vừa đảm bảo 

nguồn nước sạch, vừa tốt cho sức khỏe. Đây được xem là độ pH lý tưởng, rất hữu dụng để trung hòa các 

axit dư thừa do ăn uống các loại thực phẩm độc hại chứa nhiều axit, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, tốt cho 

đường ruột, đặc biệt với giúp giải rượu bia, thanh lọc đường ruột và làm mát làn da. 

 



 

 

 

Sử dụng công nghệ khai thác ở độ sâu 220m trong lòng đất, nhiệt độ tại vòi lên đến 720C và đóng 

chai trực tiếp ngay tại nguồn theo quy định của Bộ Y tế, giúp nước khoáng thiên nhiên Vikoda giữ 

nguyên nhiều vi khoáng thuần khiết tự nhiên cần thiết cho cơ thể: Kali, Natri, Magie, Canxi,…, được 

kiểm nghiệm tại Châu Âu có giá trị đặc biệt dành cho sức khỏe, dùng để hỗ trợ chữa bệnh và giải khát rất 

tốt. Chính vì vậy, Công Ty Cổ Phần Nước khoáng Khánh Hòa (Đảnh Thạnh – Vikoda) đã luôn nỗ lực, đưa 

nguồn nước khoáng tự nhiên, quý hiếm đến với đông đảo người tiêu dùng, hoàn thiện sứ mệnh cải thiện 

và nâng cao sức khỏe của người Việt. 

Đặc biệt, kể từ khi trở thành thành viên của Tập đoàn FIT, nhận được sự hoạch định chiến lược và đầu tư 

mạnh mẽ từ công ty mẹ, Vikoda đã và đang nghiên cứu để phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm tốt cho 

sức khỏe, mẫu mã theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu 

dùng, đưa thương hiệu nguồn nước khoáng kiềm thiên nhiên của người Việt vươn tầm thế giới. 

 

FIT đồng hành cùng dự án “Ngôi trường 

trên mây”, xây dựng trường học cho trẻ em 

nghèo tại Quảng Nam 

Vào tháng 2/2020 vừa qua, đáp lại lời kêu gọi của nhóm đồng ngôn MT, FIT đã tham gia đóng góp 

thực hiện dự án “Ngôi trường trên mây” để xây dựng trường học cho trẻ em nghèo tại tỉnh Quảng 

Nam. 

Nhằm giúp đỡ, sẻ chia với đồng bào vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với mầm non tương 

lai của đất nước, đồng thời thực hiện trách nhiệm của FIT đối với với cộng đồng xã hội, vào đầu tháng  



 

 

2/2020 vừa qua, FIT đã tham gia đóng góp cho dự án “Ngôi trường trên mây” để xây dựng trường học cho 

trẻ em nghèo tại điểm trường Long Chen, thôn 1 Nóc Long Cheng, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam. 

Thôn 1 Nóc Long Cheng là một trong những thôn cực kỳ nghèo khó tại xã Trà Cang, nằm trên đỉnh ngọn 

núi cạnh núi Ngọc Linh với độ cao hơn 2.500m so với mực nước biển. Mặc dù cuộc sống thiếu thốn đủ bề 

nhưng không cản được ước mơ được học tập, tiếp cận tri thức của trẻ em nghèo tại đây. Được biết, ngôi 

trường hiện tại các em đang học là trường gỗ được xây dựng từ mấy năm trước nhưng đã xuống cấp trầm 

trọng, mùa lạnh thì rét mướt, mùa mưa thì dột khiến cho quá trình học tập của các em gặp nhiều khó khăn. 

Chính vì vậy, dự án “Ngôi trường trên mây” sẽ giúp cho các các em có một ngôi trường ấm áp, khang trang 

và kiên cố hơn, không còn lo mưa bão hay giá rét, thắp sáng ước mơ, hoài bão của những mầm non tương 

lai đất nước. 

Hàng tháng, hàng quý, FIT Group cùng các công ty thành viên luôn đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp 

đối với xã hội bằng cách tham gia các hoạt động xã hội trên nhiều lĩnh vực như đời sống, giáo dục, y tế, 

thể thao…, tích cực chia sẻ yêu thương đối với cộng đồng và góp phần nâng cao đời sống của người Việt. 

Trong năm 2020, FIT cùng các các công ty thành viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, 

thực hiện nhiều chương trình, dự án xã hội có quy mô và ý nghĩa hơn nữa, chung tay xây dựng cộng đồng 

ngày càng bền vững và tốt đẹp hơn. 

 

Tập đoàn FIT phát động phong trào chung 

tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng 

Với mong muốn lan tỏa và góp sức chung tay vì cộng đồng, nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày thành 

lập (08.03.2007 – 08.03.2020), Tập đoàn FIT đã phát động Chương trình “FIT chung tay bảo vệ sức 

khỏe cộng đồng” với đối tượng tham gia bao gồm các CBNV trong Tập đoàn, chi nhánh và toàn bộ 

các công ty thành viên. 

 



 

 

Thời hạn diễn ra chương trình là từ ngày 13/02/2020 đến hết ngày 03/03/2020. Để tham gia chương trình, 

mỗi công ty thành viên sẽ chủ động lên ý tưởng, xây dựng chương trình và triển khai thực hiện đến cộng 

đồng mình đang đóng trụ sở hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh (riêng khu vực Hà Nội sẽ gộp thành 

01 đội). Các hoạt động sẽ được ghi lại và dựng thành clip giới thiệu gửi về Ban tổ chức chương trình của 

Tập đoàn (tối đa 6 phút) để dự thi và chấm điểm. Các clip sẽ được chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Nội 

dung và thông điệp ý nghĩa; Hình ảnh sống động, có sự hiện diện của Ban lãnh đạo & CBNV; Clip đảm bảo 

chất lượng, hình ảnh sống động; Ý tưởng độc đáo, ấn tượng; Độ dài của clip đảm bảo đúng thời gian quy 

định. 

Các clip dự thi sẽ được tập hợp gửi về BTC trước ngày 04/03/2020 và do BLĐ Tập đoàn chấm điểm. Kết 

quả và giải thưởng sẽ được công bố tại Chương trình kỷ niệm chào mừng 13 năm ngày thành lập Tập đoàn 

sắp tới. 

Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh các hoạt động kinh doanh với các dự án quy mô tiềm 

năng, Ban Lãnh đạo Tập đoàn FIT luôn đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và lan tỏa 

đến các công ty thành viên, tạo thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp tại FIT. Ngoài các hoạt động 

xã hội chia sẻ yêu thương với cộng đồng trên nhiều lĩnh vực như đời sống, giáo dục, y tế, thể thao…; 

chương trình “FIT chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng” sẽ là cơ hội để toàn thể các CBNV trong toàn 

Tập đoàn kết nối, sẻ chia, phát huy sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết, góp phần tạo nên truyền thống văn 

hóa tốt đẹp của toàn Tập đoàn trong việc chung tay vì sự phát triển bền vững của xã hội. 

 

 

Vikoda trở thành Nhà tài trợ Kim Cương 

mùa giải Golf Vô địch Nghiệp dư cấp Quốc 

gia năm 2020 

Cùng với việc tài trợ cho 6 giải golf vô địch nghiệp dư cấp quốc gia sẽ diễn ra trong năm 2020, 

Vikoda đồng thời cũng sẽ là đơn vị cung cấp nước uống độc quyền trong suốt thời gian diễn ra các 

giải đấu. 

Sáng ngày 20/2 tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo Giải vô địch các CLB golf Toàn quốc (VCC) 2020. Đây 

là giải đấu đầu tiên trong mùa giải Vô địch Nghiệp dư cấp Quốc gia năm 2020, sự kiện họp báo này được 

coi là màn mở đầu chính thức, khởi động cho 6 giải đấu vô địch nghiệp dư sẽ diễn ra trong năm nay, bao 

gồm: Vô địch các CLB Việt Nam, Vô địch Trung – Cao niên Quốc gia, Vô địch Nghiệp dư Quốc gia mở rộng; 

Vô địch nghiệp dư Nữ Quốc gia mở rộng, Vô địch trẻ Quốc gia mở rộng và Vô địch nghiệp dư Đối kháng 

Quốc gia. 

Trong năm 2019, cả mùa giải thu hút hơn 500 người tham gia với những trận đấu đầy thách thức và cam 

go để tìm ra những ứng viên xứng đáng cho cương vị vô địch. Năm 2020, BTC giải golf đã có nhiều thay  



 

 

đổi thú vị như miễn phí tham dự cho các thành viên đội vô địch trước đó, các giải golf sẽ được tổ chức tại 

những sân golf đẳng cấp, cổ động viên được vào sân cổ vũ, các giải đấu được truyền hình trực tiếp trên 

các hệ thống của Golfnew…để giải đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. 

Bên cạnh việc thương hiệu Vikoda của Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Khánh Hòa trở thành nhà tài 

trợ Kim Cương cho cả 6 mùa giải, trên cương vị là một công ty nước khoáng lâu đời tại Việt Nam, 

với chất lượng nguồn nước khoáng 100% thiên nhiên có độ kiềm tự nhiên pH = 8.5, rất tốt cho sức 

khỏe, được sự tin dùng của đông đảo người tiêu dùng trong cả nước, Vikoda đồng thời cũng sẽ là đơn vị 

cung cấp nước uống độc quyền trong suốt thời gian diễn ra các giải đấu trong năm nay. Điều này không 

chỉ khẳng định tên tuổi, chất lượng của Vikoda tại Việt Nam, mà còn khẳng định được niềm tin lớn của 

người tiêu dùng đặt vào thương hiệu Vikoda trong các sự kiện lớn, đặc biệt là trong các giải đấu golf chuyên 

nghiệp cấp quốc gia. 

 

Hình ảnh nước uống Vikoda tại buổi họp báo công bố thông tin VCC 2020 

Kể từ khi trở thành một thành viên thuộc Tập đoàn FIT, CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đã luôn 

tích cực tham gia tài trợ các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động thể thao. Với các giải golf lớn trong 

nước, Vikoda đã dần trở thành bạn đồng hành quen thuộc của các Golf thủ trong và ngoài nước, hỗ trợ để 

các vận động viên đạt kết quả tốt nhất trong các giải đấu. Đặt mục tiêu trở thành thương hiệu Việt vững 

mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe người Việt, trong thời gian tới, bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển 

những sản phẩm chất lượng, Vikoda sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều hoạt động xã hội để hướng đến hình 

ảnh một doanh nghiệp không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn là một doanh nghiệp hướng tới sự phát triển 

bền vững, theo đúng định hướng mà tập đoàn FIT luôn đặt ra cho toàn hệ thống. 

 

 

 



 

 

 

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: Lê Khánh Huyền 

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. 
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