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Tập đoàn F.I.T chung tay đẩy lùi Covid-19     

(ĐTCK) Đại dịch Covid-19 đã làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu trong hơn một năm qua. Đối với Việt Nam, 

Chính phủ và hệ thống y tế đã rất thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 ra cộng đồng. 

Sự xuất hiện của làn sóng Covid-19 thứ 4 hiện nay rất đáng lo ngại, nhưng với kinh nghiệm, sự quyết tâm 

và đồng lòng của Chính phủ, hệ thống y tế và cả xã hội, sự lan truyền của Covid đang được ngăn ngừa 

hiệu quả. Hiểu được khó khăn và sự vất vả của hệ thống y tế và nhận thức được vai trò của doanh nghiệp 

trong việc xây dựng trách nhiệm xã hội, Tập đoàn F.I.T và các công ty trong hệ thống đã quyết định chung 

tay và đồng hành để góp một phần nhỏ vào chiến dịch đẩy lùi Covid trong cộng đồng. 

Chương trình đồng hành đẩy lùi Covid-19 của Tập đoàn sẽ được thực hiện thông qua các hỗ trợ vật tư, 

sản phẩm phù hợp do chính các công ty thành viên trong Tập đoàn sản xuất, và tiền. Tổng giá trị gói hỗ trợ 

vào khoảng 10 tỷ đồng. Hiện tại, cán bộ nhân viên của F.I.T đã bắt đầu triển khai gói hỗ trợ của Tập đoàn 

đến từng cơ sở tiếp nhận. 

Ngày 13/5/2021, đại diện FIT Group đã tiếp sức cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung uơng tại cơ sở 2, Đông 

Anh, Hà Nội 200 thùng nước khoáng thiên nhiên Vikoda, 100 thùng nước tăng lực Sumo, 336 tube gel rửa 

tay không dùng nước Dr.Clean và tiền mặt 30 triệu đồng. Trước đó, 12/5, đại diện nhà phân phối Công ty 

cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa đã trao tặng UBND xã Kim Đức (Phú Thọ) 30 thùng nước khoáng tinh 

khiết Vikoda ,5 thùng nước tăng lực Sumo để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Đặt biệt, ngày 19/5, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) đã trao tặng Trung tâm Y tế thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hệ thống máy xét nghiệm tự động Real-Time PCR xét nghiệm nhanh Covid-19 

trị giá hơn 3 tỷ đồng. 

 

Lãnh đạo Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long trao tặng hệ thống máy xét nghiệm Realtime-PCR cho 

Trung tâm Y tế TP. Vĩnh Long. 



 

 

Đây là hệ thống hiện đại có thể phân tích cùng lúc 32 mẫu trong vòng 20 – 45 phút, mỗi ngày xét nghiệm 

được từ 300 – 400 mẫu. 

Đó là những cơ sở tiếp nhận đầu tiên và sản phẩm đều do các công ty thành viên trong Tập đoàn sản xuất. 

Những sản phẩm này rất cần thiết và có ý nghĩa đối với việc phòng chống covid. Ví dụ, nước khoáng Vikoda 

cung cấp nước uống kiềm rất tốt cho bệnh nhân và nhân viên y tế trong khi sản phấm gel và nước rửa tay 

Dr. Clean có tính sát khuẩn là không thể thiếu để hạn chế sự lây lan của Covid. 

Gói hỗ trợ đang được khẩn trương triển khai tới các cơ sở tiếp nhận khác trong cả nước và Tập đoàn hy 

vọng rằng sự chung tay hỗ trợ kịp thời sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hệ thống y tế và xã hội đẩy lùi dịch bệnh. 

 

Tập đoàn F.I.T trao quà hỗ trợ cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung uơng tại cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội. 

Với Tập đoàn F.I.T, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp, nhưng trách nhiệm xã hội là một giá trị gắn liền với triết lý kinh doanh của Tập đoàn trong 

nhiều năm qua. Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập đoàn đều hiểu rằng giá trị cho cổ động không chỉ 

được thế hiện thông qua giá trị tài chính mà còn là giá trị xã hội đến từ các hoạt động vì cộng đồng. 

Quý I/2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn đạt 318 tỷ đồng và 14,3 tỷ đồng 

so với 298 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Năm 2020, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần 1.188 

tỷ và lợi nhuận sau thuế 83,3 tỷ đồng. 

Năm 2021, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.331,3 tỷ đồng, nhưng đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 

hợp nhất 176,2 tỷ đồng nhờ sự hiệu quả hơn trong kinh doanh và quản lý – kết quả của quá trình tái cấu 

trúc mà Tập đoàn kiên trì thực hiện trong suốt 3 năm vừa qua. 

https://photo-cms-tinnhanhchungkhoan.zadn.vn/w640/Uploaded/2021/gtnwae/2021_05_24/z-b-7730.jpg


 

 

Việc thực thi trách nhiệm xã hội không phải doanh nghiệp nào cũng có thể và có tâm để thực hiện bởi đó 

là một sự đánh đổi giữa tài chính ngắn hạn và tương lai dài hạn. Các nghiên cứu thực tiễn về thực hành 

trách nhiễm xã hội cũng cho thấy mối liên hệ giữa giá trị doanh nghiệp và các hoạt động trách nhiệm xã 

hội. Trong ngắn hạn, thường có sự đánh đổi giữa giá trị tài chính và giá trị xã hội, nhưng về dài hạn các giá 

trị xã hội sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và gia tăng giá trị tài chính cho cổ đông thông qua dòng 

tiền hoạt động tương lai tăng lên và rủi ro giảm do sự tin tưởng của xã hội với hoạt động doanh nghiệp. 

Vì lý do này, các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới đều coi trách nhiệm xã hội là một phần giá trị bền 

vững của doanh nghiệp. 

Tập đoàn F.I.T đang hướng tới các giá trị dài hạn cho cổ đông bởi đó là xu thế đầu tư tương lại – đúng với 

tầm nhìn của Tập đoàn khi khởi nghiệp. 

Mặc dù vậy, việc lựa chọn thực thi các hoạt động xã hội không chỉ là một chiến lược mà nó là sự chân 

thành và tấm lòng của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập đoàn đối với cộng đồng và xã hội. Trong bối 

cảnh cả nước đang nỗ lực tối đã phòng chống sự trở lại của Covid-19, “Cách ly nhưng không cách lòng” là 

thông điệp mà cán bộ nhân viên tập đoàn mong muốn gửi tới xã hội. 

Quách Mạnh Hào 

Bài viết được chia sẻ từ: https://tinnhanhchungkhoan.vn/tap-doan-f-i-t-chung-tay-day-lui-covid-19-

post270075.html 

 

 

 

 Vĩnh Long có hệ thống xét nghiệm nhanh Covid – 19 thứ 2 

Sau Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, thì Trung Tâm Y Tế thành phố Vĩnh Long là đơn vị thứ 2 trên địa 

bàn tỉnh có hệ thống máy xét nghiệm tự động Real-Time PCR – xét nghiệm nhanh Covid – 19. Buổi 

lễ tiếp nhận hệ thống máy của Trung Tâm Y Tế thành phố Vĩnh Long được tổ chức sáng nay 19.5 

với sự tham dự của ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. 

Hế thống máy xét nghiệm tự động Real-Time PCR của Trung Tâm Y Tế thành phố Vĩnh Long là hệ thống 

hiện đại và có thể phân tích cùng lúc 32 mẫu trong vòng 20 đến 45 phút, mỗi ngày xét nghiệm được từ 300 

đến 400 mẫu. Hệ thống có trị giá trên 3 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long – DCL trao 

tặng. 

Tại buổi lễ tiếp nhận, Ông Phan Văn Năm – Giám đốc Trung Tâm Y Tế thành phố Vĩnh Long cho biết: Trung 

tâm Y tế thành phố Vĩnh Long có được sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long về việc cung 

cấp máy Real- Time PCR là rất cần thiết, giúp nâng cao năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nhằm chủ 

động trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm sẽ triển khai 

đưa máy vào hoạt động ngay, nhằm đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/tap-doan-f-i-t-chung-tay-day-lui-covid-19-post270075.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/tap-doan-f-i-t-chung-tay-day-lui-covid-19-post270075.html


 

 

 

Ông Trịnh Quốc Khánh, đại diện CTCP Dược phẩm Cửu Long trao tặng hệ thống xét nghiệm nghiệm Real 

– Time PCR cho Trung Tâm Y Tế thành phố Vĩnh Long 

 

Ông Lữ Văn Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng hoa cho đại diện CTCP Dược phẩm Cửu Long và 

Trung Tâm Y Tế thành phố Vĩnh Long 

Phát biểu tại buổi lễ ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: “Hệ thống xét nghiệm 

Realtime- PCR do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tài trợ là một trang thiết bị y tế hiện đại, rất hữu 

ích và vô cùng cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh; yêu cầu ngành y tế cần phát huy tốt các 

trang thiết bị hiện đại được trao tặng, sử dụng đúng mục đích, chú trọng bảo hành, bảo trì nhằm sử dụng 

lâu dài, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Qua đó, giúp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long nâng 

cao năng lực, công suất xét nghiệm, giám sát; sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến 

phức tạp hiện nay.” 



 

 

 

Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm kiểm tra hệ thống hệ thống xét nghiệm nghiệm Real – Time 

PCR do DCL trao tặng tại Trung Tâm Y Tế thành phố Vĩnh Long 

Ngoài việc hỗ trợ hệ thống xét nghiệm nhanh Real – Time PCR cho Trung tâm Y tế Thành phố Vĩnh Long, 

trong đợt dịch này Dược Cửu Long còn hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng bằng các sản phẩm thuốc Giảm đau hạ sốt 

Panalgan – loại thuốc rất cần cho người bệnh tại các bệnh viện đang bị cách ly, các địa phương đang có 

dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp trong cả nước. Được biết, các hoạt động tài trợ của Dược Cửu 

Long nằm trong chương trình chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi Covid – 19 do công ty mẹ – Tập đoàn F.I.T 

phát động từ ngày 15/5/2021 với giá trị lên đến 10 tỷ đồng. 

 

 

FIT Group hỗ trợ tỉnh Hà Nam trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 

Nối tiếp chiến dịch chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid – 19, sáng ngày 25/5/2021, CTCP 

Tập đoàn F.I.T (FIT Group) đã tiến hành trao tặng các sản phẩm thiết yếu với trị giá hơn 460 triệu 

đồng cho Sở Y Tế Hà Nam và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. 

Trong đợt bùng phát dịch Covid – 19 trở lại lần này, Hà Nam là một trong những điểm nóng ghi nhận hàng 

chục ca mắc bệnh với diễn biến khó lường. Tính đến sáng ngày 25/5, Hà Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc 

mới, đây là 2 ca bệnh thứ 35 và 36 của tỉnh sau 7 ngày không ghi nhận thêm ca bệnh mới. 

Trước tình hình dịnh bệnh diễn biến nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam, với mong muốn đồng hành cùng người 

dân nơi đây đẩy lùi dịch bệnh, sáng ngày 25/5/2021, FIT Group đã tiến hành đã tiến hành trao tặng Sở Y 

tế Hà Nam những vật phẩm thiết yếu, bao gồm 112 thùng nước Vikoda các loại; 331 thùng nước tăng lực 

Sumo các loại; 1.152 sản phầm là gel và dung dịch nước rửa tay Dr.Clean. Ngoài ra, FIT Group còn trao  



 

 

tặng 60 hộp thuốc giảm đau hạ sốt Panalgan, đây là loại thuốc rất cần cho người bệnh tại các bệnh viện, 

cơ sở đang bị cách ly.Tổng trị giá hỗ trợ cho Sở Y Tế tỉnh Hà Nam hơn 140 triệu đồng. 

 

Ông Trần Viết Huệ – Phó Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Hà Nam đại diện tiếp nhận hỗ trợ 

Cùng ngày, cũng trên địa phận tỉnh Hà Nam, FIT Group còn trao tặng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, nơi 

đang tiếp nhận, cách ly, điều trị 344 trường hợp tiếp xúc gần có yếu tố nguy cơ về sức khỏe của tỉnh Hà 

Nam và các ca bệnh âm tính với SARS-CoV-2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chuyển về với cơ 

cấu hàng hóa như trên trị giá trên 320 triệu đồng. 

 

FIT Group trao quà tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam 



 

 

Cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng cam go và khốc liệt cùng sự xuất hiện của nhiều biến 

chủng với mức độ lây lan nhanh, nguy hiểm. Hàng nghìn y bác sĩ vẫn tiếp tục vất vả ngày đêm, lặng thầm 

cống hiến, hy sinh. Hàng chục nghìn người dân đang phải đối mặt với những thiệt hại, khó khăn mà dịch 

bệnh mang lại. Và sự đồng lòng, sẻ chia của cả cộng đồng là điều vô cùng quan trọng. Với mong muốn 

chung tay hỗ trợ kịp thời để tiếp thêm sức mạnh, nguồn lực cho hệ thống y tế và xã hội đẩy lùi dịch bệnh, 

Tập đoàn F.I.T và các công ty trong hệ thống thực hiện đã phát động chiến dịch chung tay đẩy lùi dịch 

Covid – 19 với khẩu hiệu “Cách ly nhưng không cách lòng – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” từ ngày 15/5 

với tổng giá trị hỗ trợ trên 10 tỷ đồng. Chiến dịch hỗ trợ đang được khẩn trương triển khai tới các cơ sở 

tiếp nhận khác trong cả nước. 

 

 

 Thái Bình tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch 

Chiều ngày 25/5/2021, Sở Y tế Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã tiếp nhận các vật phầm 

thiết yếu được hỗ trợ bởi CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT Group) với tổng trị giá trên 630 triệu đồng. 

Sau tỉnh Hà Nam, Thái Bình là tỉnh tiếp theo tiếp nhận hỗ trợ các vật phẩm thiết yếu để sử dụng trong công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 từ FIT Group. Tính đến nay, Thái Bình có 19 trường hợp mắc Covid 

– 19 từ ngày 6/5. Mặc dù đã gỡ bỏ phong tỏa, song tỉnh vẫn kiểm soát chặt 7 ổ dịch xuất hiện các ca dương 

tính với SARS-CoV-2 tại 5 huyện, thành phố. 

Được biết, FIT Group đã trao tặng cho Sở Y Tế Thái Bình 286 thùng nước Vikoda các loại, 654 thùng nước 

lăng lực Sumo các loại; 2.340 sản phẩm là gel rửa tay không dùng nước Dr.Clean cùng 120 hộp thuốc các 

loại, trong đó chủ yếu là thuốc giảm đau hạ sốt Panalgan. Sở Y Tế Thái Bình sẽ phân bổ các sản phẩm tài 

trợ cho 2 huyện chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là huyện Thái Thụy và Huyện 

Kiến Xương. 

 

Đại diện FIT Group trao quà hỗ trợ tại Sở Y Tế Thái Bình 



 

 

Cùng ngày, FIT Group đã trao tặng cho Bệnh viện Đa Khoa Thái Bình 200 thùng nước Vikoda các loại; 554 

thùng nước tăng lực Sumo các loại; 2.040 sản phầm là gel và dung dịch nước rửa tay Dr.Clean cùng 2.010 

hộp thuốc các loại. Bệnh viện Đa khoa Thái Bình là nơi tiếp nhận, cách ly điều trị nhiều ca mắc Covid – 19 

trên địa bàn tỉnh. Với sự hỗ trợ của FIT Group, bệnh viện sẽ có thêm nguồn lực để ứng phó với dịch bệnh. 

 

Đại diện FIT Group trao quà hỗ trợ tại bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Tổng chi phí quà hỗ trợ cho 2 đơn vị trên là 630 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động tài trợ nằm 

trong chiến dịch chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 với khẩu hiệu “Cách ly nhưng 

không cách lòng – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Tập đoàn F.I.T và các công ty thành viên thực hiện 

trên quy mô toàn quốc từ 15/5 với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Hiện FIT Group đang khẩn trương triển khai 

chương trình đến các cơ sở tiếp nhận khác trên cả nước. 

 

 

FIT Group chung tay đẩy lùi dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh 

Trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh, ngày 27/5/2021, Sở Y Tế Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh và Ủy 

Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời tiếp nhận các hàng hóa, các vật phẩm 

do CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT Group) hỗ trợ với tổng giá trị hơn 355 triệu đồng cho công tác kiểm 

soát dịch bệnh trên địa bàn. 

Cụ thể, FIT Group đã tài trợ cho Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh và Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ 

Chí Minh tổng cộng 262 thùng nước khoáng thiên Vikoda các loại, 554 thùng nước khoáng tăng lực Sumo; 

2.040 sản phẩm gel, dung dịch rửa tay và sữa rửa tay Dr.Clean; 200 hộp thuốc các loại, chủ yếu là thuốc  



 

 

Giảm đau hạ sốt Panalgan – loại thuốc rất cần thiết cho các bệnh viện, cơ sở y tế. Bên cạnh đó, FIT Group 

còn tài trợ thêm 1.500 khẩu trang y tế N95 và 2.168 sản phẩm trái cây đóng lon Westfood các loại. 

 

Đại diện FIT Group trao quà cho Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh là đô thị lớn, tập trung đông dân cư, trung tâm lớn về các hoạt động kinh tế, giao lưu trong 

nước và quốc tế, là địa bàn trọng yếu về phòng, chống dịch COVID-19. Việc bảo đảm an toàn phòng chống 

dịch của Thành phố có ý nghĩa to lớn, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép 

không chỉ đối với Thành phố mà còn đối với cả nước. 

 

Đại diện FIT Group trao quà cho Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh 

Theo thông tin của Bộ Y tế cho biết, ngày 27/5 Việt Nam có thêm 152 ca mắc COVID-19, trong đó có 36 ca 

bệnh tại TP. Hồ Chí Minh. Trước tình thế khẩn trương này, sự hỗ trợ, chung tay của CTCP Tập đoàn F.I.T 



 

 

là vô cùng cần thiết, giúp cho Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh và Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ Chí 

Minh có thêm động lực, sức mạnh để ứng phó với tình hình dịch bệnh căng thẳng trên địa bàn. 

 

 

 FIT Group tiếp sức mùa dịch cho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 

Để chia sẻ khó khăn với cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) trong 

công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan diện rộng, sáng 28/5/2021, CTCP Tập đoàn 

F.I.T đã trao tặng các vật phẩm thiết yếu cho trung tâm với tổng trị giá trên 366 triệu đồng. 

Các vật phẩm mà FIT Group trao tặng cho CDC Hà Nội bao gồm 935 thùng nước Vikoda các loại; 3.120 

sản phẩm là gel rửa tay không dùng nước và dung dịch rửa tay Dr.Clean; 2.700 lon sản phẩm trái cây đóng 

lon Westfood các loại; cùng 120 hộp thuốc, trong đó chủ yếu là thuốc giảm đau hạ sốt Panalgan và 4.500 

khẩu trang y tế N95. 

 

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – TGĐ FIT Group trao quà tài trợ cho CDC Hà Nội 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca dương tính 

với COVID-19 trong cộng đồng, gây khó khăn cho việc truy vết, cách ly, khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm 

nhanh, kịp thời để sàng lọc khi có ca bệnh mới phát sinh. Mỗi ngày, tại CDC Hà Nội trên đường Nguyễn 

Chí Thanh, các y, bác sỹ phải thực hiện 5.000 mẫu xét nghiệm. Cũng như các địa phương khác, CDC Hà  

 



 

 

Nội cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư tiêu hao… Các vật phẩm 

do FIT Group trao tặng vô cùng cần thiết cho công tác đẩy lùi dịch bệnh hiện nay. 

 

Đại diện CDC Hà Nội cảm ơn sự hỗ trợ của FIT Group 

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, TGĐ FIT Group cho biết: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ những vật phẩm thiết yếu như 

nước khoáng kiềm; nước khoáng tăng lực Sumo các loại; gel và dung dịch nước rửa tay Dr.Clean. Trong 

đó, nước uống thương hiệu Vikoda có độ pH cao rất tốt cho bệnh nhân và nhân viên y tế còn sản phấm gel 

và nước rửa tay Dr. Clean có tính sát khuẩn là không thể thiếu để hạn chế sự lây lan của Covid. Ngoài ra, 

FIT Group còn trao tặng thuốc giảm đau hạ sốt Panalgan – loại thuốc rất cần cho người bệnh tại các bệnh 

viện đang bị cách ly, các địa phương đang có dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp hiện nay. Bên cạnh 

đó, những vật phẩm cần thiết trong mùa dịch trái cây đóng lon thương hiệu Westfood và khẩu trang y tế 

N95.” 

Đồng thời, Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng khẳng định, với sự xuất hiện của làn sóng Covid-19 thứ 4 

hiện nay rất đáng lo ngại, nhưng với kinh nghiệm, sự quyết tâm và đồng lòng của Chính phủ, hệ thống y tế 

và cả xã hội, sự lan truyền của dịch bệnh đang được ngăn ngừa hiệu quả. Chính vì thế các doanh nghiệp 

và mỗi người dân hãy chung tay để lùi dịch bệnh nguy hiểm này vì một Việt Nam khỏe mạnh. 

Ngoài CDC Hà Nội, FIT Group đang khẩn trương thực hiện chương trình chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi 

Covid – 19 trị giá 10 tỷ đồng tới 14 tỉnh thành và 8 bệnh viện đang bị cách ly y tế trong cả nước. 

 

 

 



 

 

 FIT Group góp phần đẩy lùi Covid – 19 tại 

các bệnh viện ở Hà Nội 

Tiếp tục hành trình chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi Covid – 19, Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương 

cơ sở 2 và bệnh viện Quân y 105 là hai bệnh viện tiếp theo được FIT Group trao tặng các vật phẩm 

hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch với giá trị trên 675 triệu đồng. 

Sáng ngày 28/5/2021, Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội đã tiếp nhận những 

vật phẩm hỗ trợ thiết yếu có giá trị hơn 357 triệu đồng. Các vật phẩm bao gồm 100 thùng nước khoáng 

Vikoda đóng chai 1,5L; 3,120 sản phầm là gel và dung dịch nước rửa tay Dr.Clean. Ngoài ra, FIT Group 

còn trao tặng thêm 2,211 hộp thuốc các loại, chủ yếu là giảm đau hạ sốt Panalgan, đây là loại thuốc rất cần 

cho người bệnh tại các bệnh viện, cơ sở đang bị cách ly và các loại thuốc hỗ trợ điều trị, tăng sức đề kháng 

khác. Đây là lần thứ 2 bệnh viện nhận được sự hỗ trợ từ FIT Group. Trước đó ngày 13/5/2021, FIT Group 

đã trao tặng bệnh viện 30 triệu đồng tiền mặt và các hàng hóa, vật phẩm  kèm 200 thùng nước khoáng 

Vikoda, 100 thùng nước tăng lực Sumo và 336 tuýp gel rửa tay không dùng nước Dr.Clean. 

 

FIT Group trao quà hỗ trợ bệnh viện Nhiệt Đới 

Cùng ngày, Bệnh viện Quân y 105 tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội cũng đã tiếp nhận các vật 

phẩm như trên với tổng giá trị hỗ trợ hơn 317 triệu đồng. Tiếp nhận và trò chuyện cùng đại diện của các 

bệnh viện, ông Vũ Nam Khang, Trưởng phòng Truyền Thông Tập đoàn FIT Group đã bày tỏ mong muốn 

được chia sẻ cùng các bệnh viện bị cách ly trong cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, Tập đoàn và các 

công ty thành viên cũng đã chung tay, khẩn trương gửi các vật phẩm tài trợ đến 14 tỉnh thành khác trong 

cả nước, đồng hành cùng người dân trong hành trình chống dịch như chống giặc. 



 

 

 

FIT Group trao quà hỗ trợ bệnh viện Quân y 105 

Trong những năm qua, hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp CSR luôn được FIT Group quan 

tâm đặc biệt, bởi việc lựa chọn thực thi các hoạt động xã hội là thể hiện sự chân thành và tấm lòng của 

lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập đoàn đối với cộng đồng và xã hội. Trong bối cảnh cả nước đang 

nỗ lực tối đã phòng chống sự trở lại của dịch bệnh, FIT Group và các công ty thành viên đã thực hiện 

chương trình “FIT Group chung tay đẩy lù Covid – 19”  từ ngày 15/5. “Cách ly nhưng không cách lòng 

– vì một Việt Nam khẻ mạnh” là thông điệp nhân văn mà cán bộ nhân viên Tập đoàn mong muốn gửi tới 

xã hội thông qua chương trình này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 

 (84-4) : 7309.4688 (109)    huyen.lk@fitgroup.com.vn   
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