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 Tập đoàn F.I.T trao quyết định bổ nhiệm 

cho các nhân sự quản lý 

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T vừa long trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm cho các nhân sự quản lý theo 

sơ đồ tổ chức Tập đoàn mới ban hành 01/4/2022. 

Tại Lễ bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng/Phó ban và 

các chức danh quản lý khác theo cơ cấu tổ chức mới của Tập đoàn. 

 

Đại diện Ban Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Hoài – Tổng giám đốc và bà Vũ Thị Minh Hoài – Phó Tổng 

giám đốc thường trực trao hoa và quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ quản lý 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoài – Tổng Giám đốc Tập đoàn đã chúc mừng các nhân sự của Tập 

đoàn được bổ nhiệm trong đợt này, với tinh thần tuổi trẻ, nhiệt huyết nắm giữ cương vị mới, nhiệm vụ mới, 

các nhân sự được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Tập đoàn phát triển và đạt nhiều thành tựu mới. 

Trước đó, ngày 1/4/2022, Chủ tịch Tập đoàn đã phê duyệt cơ cấu tổ chức mới. Theo cơ cấu mới được ban 

hành, Tập đoàn F.I.T sẽ bao gồm các Ban như: Kiểm toán nội bộ; Hành chính Nhân sự; Pháp chế; Kế toán; 

Truyền thông và Marketing; Kế hoạch kinh doanh và Quản lý công ty con; Chiến lược; Nguồn vốn và Đầu 

tư Tài chính và Văn phòng HĐQT. 

 



 

 

 

 

Sơ đồ tổ chức CTCP Tập đoàn F.I.T ban hành ngày 01/04/2022 

Việc thay đổi sơ đồ tổ chức phù hợp với quy mô hoạt động và phát triển của Tập đoàn trong tương lai. 

Một số hình ảnh tại lễ bổ nhiệm: 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

 DCL lọt Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022 

Ngày 21/05 vừa qua, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long (DCL) đã vinh dự đón nhận giải thưởng 

“Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022” – Vietnam Leading Brands 2022. 

Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của DCL giai đoạn trong và sau đại dịch, góp phần 

khẳng định thêm vị trí và uy tín của DCL trong lĩnh vực dược phẩm suốt hơn 45 năm hành trình phát triển. 

Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam – Vietnam Leading Brands 2022 là giải thưởng được tổ chức thường niên 

bởi Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam nhằm chọn lọc ra những doanh nghiệp xuất sắc, 



 

 

những thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực, ngành nghề được người tiêu dùng cả nước tín nhiệm. 

 

Bằng chứng nhận và kỷ niệm chương Top 10 thương hiệu dẫn đầu của CTCP Dược phẩm Cửu Long 

Trong 45 năm hoạt động, DCL luôn được đánh giá cao bởi bệnh nhân, nhân viên và các đối tác. Hai năm 

vừa, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, DCL càng nhận định rõ nhiệm vụ tiên phong của một công ty 

dược phẩm đó là phải phát huy tối đa năng lực, chung tay góp sức cùng với cộng đồng nâng cao công tác 

phòng chống dịch bệnh. 

 

Ôn Nguyễn Trọng Đức – P. Tổng giám đốc sản xuất CTCP Dược phẩm Cửu Long đón nhận giải thưởng 



 

 

Các nhà máy của DCL luôn hoạt động 100% công suất để hoàn thành nhiệm vụ cung cấp đầy đủ thuốc cho 

người bệnh nói chung và thuốc cho công tác phòng chống dịch bệnh nói riêng. Cùng với công ty mẹ – Tập 

đoàn F.I.T, thông qua chương trình “F.I.T Group chung tay đẩy lùi Covid-19”, DCL đã trao tặng hàng trăm 

nghìn hộp thuốc, điển hình là thuốc Giảm đau hạ sốt Panalgan và các trang thiết bị y tế cần thiết đến cơ sở 

chính quyền tại hơn 10 tỉnh thành cùng 8 bệnh viện dã chiến. 

 

Đại diện CTCP Dược phẩm Cửu Long chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ 

Với sự nỗ lực, bền bỉ của Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV DCL suốt thời gian qua, việc đạt danh Hiệu Top 

10 Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam năm 2022 chính là niềm vinh dự, thành quả đáng tự hào, cũng là động 

lực để tập thể CBNV DCL đồng lòng xây dựng doanh nghiệp ngày một vững mạnh để thực hiện sứ mệnh 

trở thành doanh nghiệp Dược hàng đầu vì sức khỏe người Việt. 

 

 

TSC kỳ vọng doanh thu “khủng” năm 2022 

CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) đã công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022. TSC 

lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu thuần gần 1.283 tỷ đồng, tăng gần 146% so với 

thực hiện năm 2021. 

Theo tài liệu họp ĐHCĐ đã được công bố, năm 2022, TSC lấy trọng tâm ở các lĩnh vực: Thực phẩm, hàng 

tiêu dùng và ngành hàng FMCG. 

Mảng thực phẩm tập trung ở nhà máy Westfood. Mục tiêu chính của Westfood là gia tăng năng lực sản 

xuất, đáp ứng được đơn đặt hàng lớn từ bạn hàng quốc tế và duy trì hoạt động kinh doanh bền vững. Tới 

năm 2025, nhà máy Westfood dự kiến phát triển vùng nguyên liệu khóm MD2 khoảng 700 ha. 



 

 

Đối với mảng hàng tiêu dùng, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu thị trường và đánh giá tiềm năng phát triển 

của nước khoáng Vikoda; ngoài ra, tái cơ cấu đội ngũ bán hàng, tái cơ cấu danh mục sản phẩm và tập 

trung vào các ngành hàng có tiềm năng để cải thiện doanh thu. 

Ở ngành hàng FMCG, Công ty lên kế hoạch cắt bỏ các dòng sản phẩm mang lại biên lợi nhuận thấp, tập 

trung vào các sản phẩm có giá trị tăng cao. Trong đó, tập trung phát triển thương hiệu Vikoda hướng đến 

mục tiêu chung là đạt doanh số theo nhóm, tối ưu hóa giá vốn hàng bán, mở rộng và tăng hiệu suất kênh 

phân phối và bán hàng. 

Còn với lĩnh vực hóa mỹ phẩm Vikoda, Công ty sẽ dồn nguồn lực nghiên cứu và phát triển để nâng cao 

chất lượng sản phẩm và tung ra thị trường một, hai sản phẩm giúp tăng doanh thu và tạo nên thương hiệu. 

Với mảng kinh doanh thương mại, Công ty hạn chế tối đa rủi ro trong kinh doanh nông sản, tập trung đầu 

tư vào những nông sản mang lại nguồn lợi cao, có lợi thế và khả năng cạnh tranh như tinh bột sắn. 

Theo đó, TSC lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu thuần gần 1.283 tỷ đồng, tăng 

gần 146% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận sau thuế gần 146 tỷ đồng, tăng gần 11%. 

Về kế hoạch tăng vốn, TSC sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành ESOP, chào bán cổ phiếu 

cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ. 

Cụ thể, TSC dự kiến phát hành trực tiếp 9,8 triệu cổ phiếu phổ thông cho người lao động, thành viên ban 

lãnh dạo, ban điều hành, người quản lý. Giá phát hành ủy quyền cho HĐQT xác định. 

Đồng thời, TSC sẽ chào bán 90 triệu cổ phiếu, gồm 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 30 triệu cổ 

phiếu riêng lẻ. Giá cổ phiếu phát hành đều là 10,000 đồng/cp.. 

Sau đợt chào bán và phát hành ESOP, vốn điều lệ TSC sẽ tăng lên hơn 2.966 tỷ đồng, với hơn 296,6 triệu 

đơn vị. 

Link bài viết: https://kinhtechungkhoan.vn/vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho-tsc-ky-vong-doanh-thu-

khung-nam-2022-116300.html 

 

 

Thông cáo báo chí: Sản phẩm Dr.Clean Hương dâu 

Ngày 19/5/2022, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành văn bản số 4080/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành 

và thu hồi lô mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với sản phẩm Dr. Clean Hương dâu (số lô: 088U1; ngày 

sản xuất 23/10/2021; hạn dùng: 23/10/2024; trên nhãn ghi: CBSPMP: 225/17/CBMP-LA ngày 10/5/2017, 

sản xuất tại: Công ty Cổ phần Today Cosmetics (Lô 26, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An) sản phẩm của Công ty Cổ phần FIT Cosmetics (276 Nguyễn Đình Chiểu, P Võ Thị 

Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh) với lý do: Sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu 

“Chất bảo quản nhóm Isothiazolinon” theo quy định tại Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN và thông tư số 

06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011. Căn cứ của văn bản này dựa trên kết quả kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm 

https://kinhtechungkhoan.vn/vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho-tsc-ky-vong-doanh-thu-khung-nam-2022-116300.html
https://kinhtechungkhoan.vn/vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho-tsc-ky-vong-doanh-thu-khung-nam-2022-116300.html


 

 

do Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương lấy mẫu tại cửa hàng mỹ phẩm Linh Giang (Địa chỉ: Số 26A, Hàng 

Đường, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội). 

Ngay sau khi nhận được kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, ngày 15/5/2022 

Công ty Cổ phần Today Cosmetics và Công ty Cổ phần FIT Cosmetics đã tiến hành gửi mẫu đã lưu của lô 

088U1 đã lưu tại nhà máy tại Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Tp. Hồ Chí Minh. Theo phiếu kết quả thử 

nghiệm BMKD 03/1 – LBH 01 ngày 16/5/2022 của Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Tp. Hồ Chí Minh thì chỉ 

tiêu “Chất bảo quản nhóm Isothiazolinon” trong ngưỡng cho phép. 

 

Kết quả thử nghiệm sản phẩm Dr. Clean Hương dâu (số lô: 088U1; ngày sản xuất 23/10/2021; hạn dùng: 

23/10/2024) 



 

 

Tuy nhiên, nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của Cục Quản lý Dược, Công ty Cổ phần FIT Cosmetics đã thu 

hồi ngay sản phẩm lô 088U1 tại cửa hàng Linh Giang và ngày 19/5/2022 có thông báo đến hệ thống nhà 

phân phối, đại lý, điểm bán và hệ thống siêu thị về việc thu hồi sản phẩm Dr. Clean Hương dâu (số lô: 

088U1; ngày sản xuất 23/10/2021; hạn dùng: 23/10/2024; trên nhãn ghi: CBSPMP: 225/17/CBMP-LA ngày 

10/5/2017, sản xuất tại: Công ty Cổ phần Today Cosmetics và có văn bản báo cáo lên Cục Quản lý Dược 

theo thời gian quy định. Đồng thời, Công ty Cổ phần Today Cosmetics và Công ty Cổ phần FIT Cosmetics 

sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý lô hàng theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 

https://kinhtechungkhoan.vn/vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho-tsc-ky-vong-doanh-thu-khung-nam-

2022-116300.html 

 

 

FIT Cosmetics ra mắt sản phẩm bàn chải cặp đôi 

Well- Matched 

Vừa qua, nhãn hàng Dr.KOOL của Công ty CP FIT Cosmetics đã cho ra mắt bộ đôi bàn chải “Well-

Matched” dành cho cặp đôi với cảm hứng từ hình ảnh các cặp đôi, năng động đại diện cho thế hệ 

trẻ Việt Nam.  

 

https://kinhtechungkhoan.vn/vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho-tsc-ky-vong-doanh-thu-khung-nam-2022-116300.html
https://kinhtechungkhoan.vn/vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho-tsc-ky-vong-doanh-thu-khung-nam-2022-116300.html


 

 

Tiếp nối thành công từ các sản phẩm kem đánh răng và bàn chải đánh răng đã được tin dùng tại Việt 

Nam, nhãn hiệu Dr.KOOL của Công ty CP FIT Cosmetics đã kết hợp 2 dòng bàn chải nổi tiếng nhất của 

hãng là là Mashi Pro và Well Pro để cho ra mắt bộ đôi bàn chải “Xứng đôi vừa lứa – Well-Matched”. 

Được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc cùng thiết kế và màu sắc trẻ trung, hiện đại, bộ đôi bàn chải 

Dr. KOOL Well-Matched mang lại nhiều tính năng vượt trội, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng 

miệng toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam năng động hiện nay. 

Điểm đặc biệt của cặp đôi bàn chải Dr.KOOL Well- Matched là cấu trúc lông xoắn kép giúp tăng lực đàn 

hồi và đầu lông mềm mảnh giúp chải sạch từng kẽ răng, đánh bật các mảng bám lại không gây tổn 

thương nướu. Đầu lông bàn chải vô cùng mềm mảnh, giúp chải sạch đến từng kẽ răng mà không gây 

tổn thương đến nướu, bảo vệ nướu luôn luôn chắc khỏe. Hình dáng đầu bàn chải cặp đôi Well-Matched 

được thiết kế thon gọn, dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, kể cả những khu vực 

khó tiếp cận nhất nằm sâu bên trong để tiêu diệt các vi khuẩn gây sâu răng, giúp các cặp đôi làm sạch 

răng miệng một cách tối đa. Cán bàn chải cũng được thiết kế vô cùng chắc chắn, chống bám bẩn và 

chống mốc vượt trội, bảo vệ bàn chải luôn sạch sẽ. 

Với sứ mệnh kết nối và nâng cao sức khỏe người tiêu dùng Việt, FIT Cosmetics sẽ nỗ lực không ngừng 

cho ra mắt nhiều sản phẩm đa dạng và có giá trị ưu việt, đưa FIT Cosmetics hướng tới trở thành Top 

những Doanh nghiệp hàng đầu có uy tín và được tin dùng tại thị trường Việt Nam. 

Hiện sản phẩm đang được bày bán tại chuỗi siêu thị Big C và các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc với 

giá niêm yết là 66,000đ/cặp, giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn khi mua tách lẻ.   

  

 

 

Vikoda tài trợ Giải Bóng đá Mini Công nhân viên 

chức lao động TP. Nha Trang năm 2022 

Trong tháng 5 vừa qua, trên tinh thần khuyến khích phòng trào thể dục thể thao trên địa bàn thành 

phố Nha Trang, Vikoda – thương hiệu nước khoáng thiên nhiên hàng đầu Việt Nam có độ pH 9.0 tốt 

cho sức khỏe là sản phẩm của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda). Với tinh thần luôn 

đồng hành mang lại sức khỏe cho người Việt, Vikoda đã tài trợ các phong trào thể thao tại TP. Nha 

Trang. Đặc biệt, có giải bóng đá Mini công nhân viên chức lao động trong tháng 5 vừa qua. 

Tham gia Giải năm nay có 18 đội bóng với trên 200 vận động viên đến từ 27 Công đoàn cơ sở khối các xã, 

phường trên địa bàn thành phố. 

Các đội chia thành 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn đội có số điểm cao nhất, nhì 

vòng bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi với 29 trận đấu diễn ra gây 

cấn, hấp dẫn, Giải bóng đá mini công nhân viên chức- lao động Công đoàn khối các xã phường thành phố 

Nha Trang năm 2022 chính thức khép lại. 



 

 

 

Ông Nguyễn Tuấn Thanh- Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và ông Phan Thanh Liêm- Phó chủ tịch 

UBND thành phố trao cup, cờ và huy chương vàng cho đội vô địch. 

Sau trận chung kết kịch tính, hấp dẫn, Ban tổ chức đã bế mạc giải và trao cup vô địch cho đội bóng liên 

quân xã Vĩnh Thái và Vĩnh Ngọc, đứng thứ 2 là liên quân phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, đội bóng xã Vĩnh 

Phương và liên quân phường Tân Lập- Phước Hòa đồng hạng 3. 

Là hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022, 

Giải bóng đá Mini công nhân viên chức- lao động không chỉ là chơi giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động các đơn vị có dịp gặp gỡ, giao lưu thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau trao đổi kinh 

nghiệm trong công tác công đoàn và nghiệp vụ chuyên môn, đây còn là dịp để động viên, thúc đẩy phong 

trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe đáp ứng tốt nhiệm vụ công tác tại các đơn vị xã phường 

của thành phố. 

 

Đại diện thương hiệu Vikoda nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức 



 

 

Đặc biệt, với sự đồng hành của thương hiệu Vikoda của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – sản 

phẩm tốt cho sức khỏe đã góp phần tạo nên thành công của giải Bóng đá Bóng đá Mini Công nhân viên 

chức lao động TP. Nha Trang năm 2022. Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa được biết tới là luôn 

hết mình vì trách nhiệm xã hội tại địa phương, điển hình doanh nghiệp này đã tham gia tài trợ nhiều hoạt 

động của tỉnh nhà như: Ngày chạy Olimpic toàn dân, Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Hội thao công nhân viên chức – lao động ngành công thương tỉnh Khánh Hòa, 

Hội thao khối viện – Phân viện Trung Ương, tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Ban Truyền Thông và Marketing - 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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