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Dược Cửu Long quyết tâm hoàn thành mục 

tiêu kinh doanh Mảng Dược phẩm 

Nhằm phát triển hệ thống bán hàng, tăng độ phủ trên cả nước để tiếp cận và đáp ứng sát với nhu 

cầu thực tế của khách hàng thông qua mô hình kinh doanh mới, Dược Cửu Long (DCL) vừa tiến 

hành cuộc họp “Town Hall Meeting” tại FLC Quy Nhơn. 

Hiện nay, Dược Cửu Long có 11 chi nhánh, hơn 110 nhà phân phối và đại lý để phân phối hàng hoá đến 

các bệnh viện, nhà thuốc trên toàn quốc. Với mô hình kinh doanh mới, các chi nhánh của Dược Cửu Long 

sẽ được trao quyền nhiều hơn, tăng độ phủ, tăng tính trách nhiệm và chủ động hơn trong công việc. Các 

sản phẩm sẽ được lưu thông thông suốt, nhanh chóng, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Đồng 

thời kết hợp đồng bộ với Dự án Innovation trên toàn Công ty, Đội ngũ bán hàng cũng như các Chi nhánh 

đang tiến hành sàng lọc để lụa chọn những nhân tố tích cực nhất. Qua đó, nâng cao được tính cạnh tranh 

của DCL. Đồng thời với mô hình kinh doanh mới, đội ngũ kinh doanh sẽ tập trung hơn cho việc phát triển 

các sản phẩm cốt lõi của Công ty. 

 

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Sang phát biểu tại cuộc họp 

 Cuộc họp “Town Hall Meeting” cũng là cơ hội để Ban lãnh đạo và đội ngũ kinh doanh mảng Dược phẩm 

của DCL thống nhất mục tiêu, cam kết thực hiện kế hoạch Quý 4/2020. Trong cuộc họp, chủ tịch Nguyễn 

Văn Sang đã chia sẻ về mục tiêu 5 năm tới của DCL để đội ngũ kinh doanh hiểu và cam kết thực hiện theo 

những chiến lược mà Ban lãnh đạo đề ra. 



 

 

 

Ban lãnh đạo và đội ngũ Sale Team trong cuộc họp “Town Hall Meeting” 

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, DCL cũng sẽ tiến hành đồng bộ hàng loạt Chương trình Marketing nhằm 

tạo nên một diện mạo mới cho định vị thương hiệu DCL và sản phẩm của mình 

Với việc áp dụng mô hình kinh doanh mới đội ngũ kinh doanh của DCL càng thêm tự tin và quyết tâm hoàn 

thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Đưa Dược Cửu Long vươn lên trở thành một trong những công ty 

dược hàng đầu tại Việt Nam, được đánh giá cao nhất bởi các bệnh nhân, nhân viên và đối tác về chất 

lượng sản phẩm và dịch vụ. 

 

Vikoda Alkaline vinh dự phục vụ Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Khánh Hòa  

Với ưu thế sử dụng bao bì lon nhôm được tái chế 100% hoàn toàn thân thiện môi trường, Vikoda 

Alkaline đã được ưu tiên sử dụng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ 12/10/2020 đến 14/10/2020. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ 12/10/2020 đến 

14/10/2020. Đây được coi là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát 

triển kinh tế – xã hội của Khánh Hòa. Tham dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Kim 

Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí Trịnh 

Đình Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và 349 đại biểu chính 

thức đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. 



 

 

 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII 

Vikoda Alkaline là sản phẩm chứa đựng dòng nước nước khoáng kiềm thiên nhiên từ nguồn khoáng Đảnh 

Thạnh trứ danh với độ pH 8.8 tối ưu, có tác dụng nổi bật là trung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Là một 

trong 12 mạch nước khoáng thiên nhiên trên toàn quốc được Bộ Y tế cho phép khai thác và sử dụng, có 

hàm lượng vi khoáng tốt kết hợp với dây chuyền công nghệ khép kín đạt tiêu chuẩn châu Âu, Vikoda 

Alkaline của của CTCP Nước khoáng Khánh Hòa khẳng định giữ nguyên vị ngon của nguồn khoáng, mang 

đến sự trọn vẹn tinh túy từ thiên nhiên, giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, 

Vikoda Alkaline còn được đánh giá cao bởi việc sử dụng bao bì lon nhôm có khả năng tái chế 100%, vô 

cùng thân thiện với môi trường, giúp giảm tải rác thải nhựa và thay đổi thói quen của người tiêu dùng. 

Chính vì vậy, Vikoda Alkaline đã được ưu tiên lựa chọn là sản phẩm phục vụ nước uống trong suốt thời 

gian diễn ra Đại hội. 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa  



 

 

Suốt 30 năm hình thành và phát triển, thương hiệu Vikoda của CTCP Nước khoáng Khánh Hòa luôn nhận 

được sự tin tưởng ngày một lớn của người dân Khánh Hòa và người tiêu dùng cả nước. Bên cạnh các loại 

nước giải khát đang có mặt trên thị trường, Vikoda luôn tìm cách vươn lên xuất sắc bằng uy tín của một 

sản phẩm thuần khiết từ thiên nhiên, mang tâm huyết của những người sáng lập. Thương hiệu này của 

CTCP Nước khoáng Khánh Hòa đã trải rộng trên thị trường từ Hà Nội tới miền tây Nam Bộ, mũi Cà Mau. 

 

Khu vực phục vụ nước uống tại Đại hội 

Không dừng lại ở đó, với sự đầu tư của F.I.T Group – Tập đoàn chuyên hoạt động trong lĩnh vực ngành 

hàng tiêu dùng tại Việt Nam, Vikoda đã vươn mình ra các thị trường quốc tế rộng lớn như Lào, Campuchia 

hay Canada và thị trường Liên minh châu Âu. Đến nay, Vikoda đã được lựa chọn sử dụng tại nhiều sự kiện 

lớn như diễn đàn Apec 2017, các giải đấu golf cấp quốc gia, các hội thảo du lịch … Đó là kết quả đến từ 

sự uy tín, chất lượng, vị thế thương hiệu mà công ty đã nỗ lực xây dựng từ khi thành lập đến nay. 

 

Westfood đẩy mạnh giao thương vào cửa ngõ EU 

Westfood vừa tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến rau, củ, quả Việt Nam – Hà Lan 2020 do Cục 

Xúc tiến thương mại phối hợp với Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức. 

Đây là cơ hội để Westfood quảng bá các sản phẩm trái cây đóng lon và tiếp cận với các đối tác nhập 

khẩu, phân phối hoa quả tiềm năng ở thị trường EU nói chung và thị trường Hà Lan nói riêng. 

Hà Lan vốn được coi là nơi có dung lượng nhập khẩu các mặt hàng rau, củ, quả từ các nước đang phát 

triển tăng trưởng khá mạnh. Nơi đây được coi là nơi trung chuyển hàng hóa hàng đầu EU và thế giới. Hiện 

hơn 20% rau quả tươi do các nước đang phát triển cung cấp cho châu Âu vào EU thông qua Hà Lan. 

Quy mô thị trường rộng lớn và nhu cầu theo mùa của EU chính là thị trường hấp dẫn cho Wesfood và các 

nhà cung cấp ở các nước đang phát triển. Thêm vào đó, hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU 



 

 

(EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, mở ra những cơ hội và triển vọng to lớn cho các doanh 

nghiệp tại Việt Nam nói chung và Westfood nói riêng. 

 

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phát biểu tại hội nghị 

Hiện các nhà nhập khẩu của Hà Lan cũng như EU đang tìm kiếm các nhà cung cấp đáng tin cậy trong các 

khu vực chiến lược như Việt Nam để có thể cung cấp rau quả cho người tiêu dùng bất kỳ lúc nào trong 

năm. Đây được coi là lợi thế đối với Westfood, vì Hà Lan và EU vốn là thị trường xuất khẩu truyền thống 

các mặt hàng trái cây đông lạnh của Westfood trong các năm qua. Năm 2019, doanh số xuất khẩu vào thị 

trường EU của Westfood đạt 39.5 tỷ VNĐ. Tính từ đầu năm đến 8/2020, doanh số xuất khẩu vào thị trường 

EU vào khoảng 34 tỷ VNĐ, đạt 86% so với năm 2019. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch Covid 19, nhưng 

doanh số xuất khẩu vào thị trường EU của Westfood dự kiến sẽ tăng trưởng khá tốt. Với lợi thế về vùng 

nguyên liệu tươi sạch, hệ thống máy móc hiện đại, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm được chú 

trọng, quy trình chế biến đạt tiêu chuẩn châu Âu, Westfood tự tin sẽ mở rộng mạng lưới thị trường xuất 

khẩu hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh giao thương vào cửa ngõ EU. 

 

 

Sống chuẩn mỗi ngày với dung dịch rửa tay mới 

Dr.Cleanex.PRO 

Vừa qua, FIT Cosmetis (FCO) đã cho ra mắt thương hiệu nước rửa tay Dr.Cleanex.PRO. Đây 

được xem là sản phẩm bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như của cả gia đình trong trạng thái 

“bình thường mới”. Hay nói cách khác sử dụng Dr.Cleanex.PRO sẽ giúp người dùng “sống chuẩn 

mỗi ngày” hơn nữa. 

Dung dịch rửa tay Dr.Cleanex.PRO có tác dụng làm sạch 6 loại vi khuẩn có thể gây bệnh: Tiêu chảy, thương 

hàn, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng đường ruột. Khác biệt với các sản 

phẩm dung dịch rửa tay diệt khuẩn khác, Dr.Cleanex.PRO có khả năng khử mùi cồn ngay khi sử dụng. 



 

 

 

Dung dịch rửa tay Dr.Cleanex.PRO 

Với công thức đặc biệt, sản phẩm mang đến hiệu quả dưỡng ẩm vượt trội mà không hề gây nhờn rít cho 

da tay. Sử dụng dung dịch rửa tay Dr.Cleanex.PRO thường xuyên, đôi bàn tay sẽ luôn được làm sạch, 

không bị bám khuẩn, mềm mại và khử mùi hôi tay, để lại hương thơm mát tự tin “Sống Chuẩn Mỗi Ngày”. 

 

Sự khác biệt của dung dịch rửa tay Dr.Cleanex.PRO 

Dr.Cleanex.PRO là dòng sản phẩm phát triển của Dr.Clean thương hiệu chuyên biệt về diệt khuẩn và 

dưỡng ẩm da tay với các hương thơm từ tự nhiên, an toàn cho người sử dụng. Trong những năm qua, Dr. 

Clean đã thành công khi không ngừng nghiên cứu và sáng tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng như 



 

 

sữa rửa tay, gel rửa tay không dùng nước …, chiếm được cảm tình của bộ phận lớn người tiêu dùng. 

Dr.Cleanex.PRO đã chính thức có mặt tại các cửa hàng và siêu thị trên cả nước từ ngày 10/10/2020. 

 

Đảnh Thạnh – nguồn nước khoáng diệu kỳ 

(Tạp chí Du lịch) – Nằm sâu dưới chân núi Hòn Chuông thuộc dãy Trường Sơn, chắt lọc tinh túy từ thiên 

nhiên, nguồn nước khoáng Đảnh Thạnh là món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng cho con người. 

 

Sở Y tế tỉnh Phú Khánh (nay là Khánh Hòa và Phú Yên) và Đoàn Địa chất thủy văn 703 tham quan khai 

thác tại nguồn nước khoáng Đảnh Thạnh năm 1978 

Tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang 23km, từ đại lộ Võ Nguyên 

Giáp đi thẳng quốc lộ 27C hướng đi Đà Lạt chừng 20km, rẽ trái 4km, có một ngọn núi cao lưng chừng trời 

gi là Hòn Chuông – căn cứ địa cách mạng của Khánh Hòa trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ. Núi Hòn Chuông được thiên nhiên ban tặng nguồn nước khoáng thiên nhiên Đảnh Thạnh 

nằm sâu 220m dưới lòng đất, rộng 30ha. 

Sự hiếm có của mỏ nước khoáng Đảnh Thạnh 

Khi các nhà địa chất học của Pháp tìm hiểu về kết cấu địa tầng đã nhận thấy nguồn khoáng ở đây nằm 

trong khu vực địa lý có áp lực rất lớn với nhiều nét đứt gãy được hình thành của vỏ địa cầu nên chứa nhiều 

chất vi khoáng tự nhiên có tác dụng rất tốt cho cơ thể con người như canxi, kali, magiê, natri, silic… 

Các kết quả nghiên cứu từ 1977 đến 1999 đã chỉ ra Đảnh Thạnh là nguồn nước khoáng thuộc loại vi lượng 

khoáng silic rất nóng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thành phần ổn định, cùng loại với nước khoáng Kuldur 

(Nga), Pavel Bania (Bulgari), Evian (Pháp), Bath (Anh) là những loại nước khoáng đã đươc sử dụng và có 

tác dụng rất tốt trong việc chữa bệnh và phòng bệnh. 



 

 

Sự kỳ diệu với sức khỏe con người 

Được sự cho phép của Bộ Y tế, Công ty Cô phần Nước khoáng Khánh Hòa đã tiến hành khai thác nguồn 

nước khoáng Đảnh Thạnh từ năm 1990 đến nay với 2 thương hiệu nổi bật: nước giải khát có ga “Đảnh 

Thạnh” và nước khoáng kiềm thiên nhiên “Vikoda”.  Nhờ khai thác ở độ sâu 220m, nhiệt độ tại vòi lên đến 

720C và đóng chai ngay tại nguồn theo quy định của Bộ Y tế, nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda đảm 

bảo giữ nguyên sự tinh khiết và vị ngon của nguồn khoáng quý Đảnh Thạnh. 

Bên cạnh đó, nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda được sản xuất từ nguồn khoáng Đảnh Thạnh có độ 

kiềm tự nhiên cao từ 8.5 – 9.0, giúp trung hòa tới 75% các gốc tự do có trong cơ thể, đưa cơ thể trở về 

trạng thái cân bằng khi mới sinh ra với mức pH từ 7.3 – 7.4. Từ đó, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn 

tính như tiểu đường, bệnh về dạ dày, ruột, ung thư… 

Theo một nghiên cứu từ 9/1985 – 9/1986 với 3 nhóm bệnh nhân viêm gan – mật mãn, viêm loét dạ dày 

hành tá tràng, viêm đại tràng mãn tính và viêm sỏi thận đường tiết niệu, trong vòng 1 năm, mỗi bệnh nhân 

được uống 1 lít/ngày nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda được sản xuất từ nguồn khoáng Đảnh Thạnh 

kết hợp với các phương pháp điều trị, kết quả là hầu hết bệnh nhân đều có dấu hiệu tiến bộ rõ rệt về tiêu 

hóa. Đối với bệnh nhân bị viêm gan – mật mãn, tác dụng thông mật thấy rõ. Kết quả xét nghiệm chức năng 

gan cho thấy chỉ số Bilirubin (chỉ số liên quan đến các bệnh lý về gan – mật) cả trực tiếp và gián tiếp đều 

giảm. 

Trân trọng những giá trị vô giá mà thiên nhiên ưu đãi – niềm tự hào của tỉnh Khánh Hoà, Công ty Cổ phần 

Nước khoáng Khánh Hòa đã và đang đưa thương hiệu “Đảnh Thạnh” và “Vikoda” lên một tầm cao mới, 

góp phần đưa thương hiệu Việt Nam sánh ngang tầm với các thương hiệu của các nước trong khu vực và 

trên thế giới. 

Link bài viết: http://vtr.org.vn/danh-thanh-nguon-nuoc-khoang-dieu-ky.html 

 

 

Bác sĩ Tôn Thất Toàn: Vikoda có tác dụng rất tốt 

cho sức khỏe 

Đến với Khánh Hòa là đến với vùng đất có nhiều sản vật vô cùng giá trị như yến sào, trầm hương 

hay là các đặc sản biển. Và bên cạnh đó không thể không nhắc đến nguồn nước khoáng thiên nhiên 

diệu kỳ được người dân địa phương tin tưởng và sử dụng suốt 30 năm qua gắn liền với thương 

hiệu Đảnh Thạnh – Vikoda. Nhằm giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về nguồn nước khoáng thiên nhiên 

diệu kỳ này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc Trung Tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. 

PV: Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết trong nguồn nước khoáng thiên nhiên Vikoda chứa các thành 

phần chính nào ạ? 

http://vtr.org.vn/danh-thanh-nguon-nuoc-khoang-dieu-ky.html


 

 

Bác sĩ Tôn Thất Toàn: Vikoda là nước khoáng kiềm thiên nhiên được sản xuất từ nguồn nước khoáng 

thiên nhiên Đảnh Thạnh, đây là một món quà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Nước khoáng có các chất 

vi khoáng âm và vi khoáng dương, tức là ion âm và ion dương. Các ion như ion dương có Na+, K+, Ca+, 

Mg+, … Còn ion âm có HCO3-. Những ion này trong nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda có một ưu điểm 

là rất hài hòa. Một tính ưu điểm của nước khoáng Vikoda đó là có tình kiềm lý tưởng, độ pH 8.5. Đây là một 

ưu điểm rất lớn của nước khoáng thiên nhiên trong các nghiên cứu y tế trước đây và viện Điều dưỡng Liên 

Xô ngày xưa đã đánh giá nguồn nước khoáng thiên nhiên Đảnh Thạnh có ưu điểm tương đương với những 

loại nước khoáng thiên nhiên nổi tiếng trên thế giới. 

 

Bác Sĩ Tôn Thất Toàn – Giám Đốc Trung Tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Tỉnh Khánh Hòa 

PV: Vậy việc sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda hàng ngày có mang lại tác dụng gì cho 

sức khỏe con người? 

BS. Tôn Thất Toàn: Chính nhờ sự cân bằng giữa ion âm và ion dương trong nước khoáng kiềm thiên 

nhiên Vikoda khi sử dụng tác động đến sức khỏe của chúng ta rất tốt. Đặc biệt hiện nay trong bữa ăn hàng 

ngày của nhiều người rất nhiều dầu mỡ, nhiều thịt đỏ gây ra sự mất cân bằng trong bữa ăn. Nước khoáng 

kiềm thiên nhiên Vikoda với các thành phần ion tốt đẹp giúp chúng ta cân bằng, phòng ngừa, hỗ trợ điều 

trị các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa, ví dụ đái tháo đường, các bệnh liên quan đến tim mạch … 

Tôi đã gặp những bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh gout, họ đã kết hợp với điều trị nước khoáng 

kiềm thiên nhiên Vikoda. Họ uống và kết hợp với thuốc của bác sĩ điều trị đã hoàn toàn khỏi bệnh sau một 

năm. Những người có cơ địa mắc bệnh sỏi thận sẽ phòng ngừa được cả chứng sỏi thận. Và thêm vào đó, 

tính pH kiềm này giúp cho trung hòa những người có axit trong dạ dày dư. Khi axit dạ dày dư sẽ bị trào 

ngược axit lên thực quản gọi là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản có thể gây ra viêm loét dạ dày, ung 

thư sau này. 

PV: Hiện nay người tiêu dùng chưa phân biệt được nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết và 

nước suối. Bác sĩ Toàn có thể giúp khán giả hiểu được cách phân biệt các loại nước này được 

không? 



 

 

BS. Tôn Thất Toàn: Hiện nay chúng ta thấy trên thị trường có nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, 

nước suối đóng chai. Điểm giống của các nước này đều là nước được xử trí và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an 

toàn thực phẩm, chúng ta đều có thể sử dụng hàng ngày. Có 3 điểm khác biệt về 1/nguồn gốc sản xuất, 

2/về tính chất trong nước khoáng, 3/công năng sử dụng. Đầu tiên chúng ta nói về nguồn gốc sản xuất nước 

tinh khiết, nước đóng chai lấy từ đâu? Có thể lấy từ nguồn nước máy, nguồn nước sông, qua các xử lý để 

đóng vào chai. Đối với nước khoáng thiên nhiên như Vikoda được Bộ Y Tế cấp phép, khai thác từ nguồn 

nước thấm dưới đất, sâu hơn 220 m, phun trào lên với nhiệt độ 72 độ C. Đây là một sản phẩm thiên nhiên 

rất quý. Thứ 2 là về thành phần, như chúng ta vừa phân tích ở trên nước khoáng thiên nhiên có các ion âm 

và dương rất hài hòa, trong khi nước tinh khiết, nước đóng chai hoàn toàn không có những thành phần 

chất khoáng này. Và chúng ta cũng lưu ý về đặc điểm cuối cùng, sự khác nhau về hỗ trợ, tác dụng công 

năng điều trị bệnh của nước khoáng thiên nhiên rất tốt. Nước khoáng thiên nhiên với các đặc điểm thành 

phần ưu việt như vậy, sản phẩm ưu việt như vậy sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị, phòng bệnh. Trên thị trường 

có nhiều loại nước để chúng ta lựa chọn. Và chúng ta nên có lựa chọn ưu tiên có lợi cho sức khỏe để 

phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, đó chính là lựa chọn sử dụng nước khoáng thiên nhiên. 

PV: Xin cảm ơn bác sĩ 

Bài viết được chia sẻ từ link sau: http://dulichvietnam.org.vn/d1924/bac-si-ton-that-toan-vikoda-co-tac-

dung-rat-tot-cho-suc-khoe.html 

 

 

F.I.T Group hướng về miền Trung 

F.I.T Group chính thức phát động chương trình “F.I.T Group hướng về miền Trung” Từ 15/10/2020 

đến hết ngày 23/10/2020 nhằm kêu gọi toàn thể CBNV toàn Tập đoàn chia sẻ khó khăn đồng bào 

miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra. 

Từ đầu tháng 10/2020, các cơn bão và các đợt áp thấp đã khiến lượng mưa lớn đổ dồn về khu vực, khiến 

nhiều địa phương tại miền Trung bị ngập lụt trên diện rộng, gây ra nhiều thương vong về người và của. 

Tính đến sáng 12/10, vẫn còn 176 xã, phường/94.277 hộ dân tại các tỉnh miền Trung bị ngập trong nước 

lũ. Tại các vùng bị chia cắt và ngay tại những vùng đã tiếp cận được, người dân đang thiếu thốn trăm bề. 

Họ cần được tiếp sức về vật chất, tinh thần để vượt qua thiên tai và đối diện với khó khăn sau lũ lụt. 

Đứng trước những đau thương mất mát do mưa lũ gây ra đối với người dân tại một số tỉnh miền Trung, với 

truyền thống dân tộc tương thân tương ái, F.I.T Group chính thức phát động chương trình “F.I.T Group 

hướng về miền Trung”. Thời gian phát động chương trình từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020, 

với 2 hình thức quyên góp là hiện vật và tiền mặt. Sau khi chương trình được phát động, F.I.T và các công 

ty con đã nhanh chóng triển khai chương trình đến toàn thể CBNV. Người có nhiều góp nhiều, người có ít 

góp ít, một lòng muốn chia sẻ đau thương mất mát của đồng bào miền Trung. Kết thúc chương trình, Tập 

đoàn sẽ dùng toàn bộ số tiền quyên góp được mua các vật dụng, nhu yếu phẩm trao tận tay đến người dân 

vùng lũ. 

 

http://dulichvietnam.org.vn/d1924/bac-si-ton-that-toan-vikoda-co-tac-dung-rat-tot-cho-suc-khoe.html
http://dulichvietnam.org.vn/d1924/bac-si-ton-that-toan-vikoda-co-tac-dung-rat-tot-cho-suc-khoe.html


 

 

 

Hình ảnh cơn lũ lịch sử tháng 10/2020 tại miền Trung 

Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, 

ngành, địa phương và toàn xã hội. Sự giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần sẽ góp phần cho bà con 

miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa bão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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