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 DCL lên tiếng về việc 2 cựu lãnh đạo bị khởi tố 

và bắt giam     

Việc khởi tố và bắt giam 2 cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) liên quan 

điến vụ diện diễn ra từ 16 năm trước và không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. 

 

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông báo đã khởi tố, tạm giam ông Lương Văn Hoá, 

cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long cùng cựu kế toán trưởng Nguyễn Văn Thanh 

Hải về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự. Cùng tội 

danh, cựu Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Tòng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các đối tượng tại Công ty cổ 

phần Dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về 

thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại hơn 3,8 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn 

gốc từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước. 

Liên quan đến vấn đề này đại diện Dược Cửu Long khẳng định: vụ án được xác định xảy ra vào năm 2005 

– 2007, trước khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chào bán cổ phiếu DCL trên 

sàn giao dịch chứng khoán, và tại thời điểm diễn ra sự việc này thì CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT) vẫn chưa là 

công ty mẹ của DCL và không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại Dược Cửu Long. Chính vì vậy, việc khởi tố 

và bắt giam 2 cựu lãnh đạo của Dược Cửu Long không liên quan tới bất kỳ thành viên HĐQT, Ban kiểm 

soát và Ban Tổng giám đốc đương nhiệm cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

nào của Dược Cửu Long hiện nay. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Dược Cửu Long vẫn diễn ra 

bình thường, theo đúng các kế hoạch đề ra, tình hình quản trị Công ty ổn định. 

Trong thời gian qua, Dược Cửu Long đã và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ công an 

 



 

 

để điều tra xác minh vụ việc nhằm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và thu hồi, kê biên triệt để tài 

sản cho Nhà nước liên quan đến vụ việc này. 

 

 

 

 Doanh thu, lợi nhuận quý III tăng, DCL không chịu 

ảnh hưởng từ việc 2 cựu lãnh đạo bị khởi tố 

Theo số liệu công bố, kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 3 quý đầu năm 2021 của Công ty cổ phần 

Dược phẩm Cửu Long (DCL) đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Đây là thông tin tích cực 

trong bối cảnh doanh nghiệp này có liên quan đến việc khởi tố và bắt giam 2 cựu lãnh đạo mới đây. 

Cụ thể, theo báo cáo tài chính công bố, trong quý 3 vừa qua, DCL ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 150 

tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 17 tỷ đồng, tăng hơn 6% so 

với quý III/2020. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu DCL ghi nhận đạt 509 tỷ đồng, tăng 9% so với 

cùng kỳ. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm mạnh nên lợi nhuận trước thuế tăng tới 43%, đạt 77,5 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt trên 60 tỷ đồng, tương đương EPS 1.060 đồng. Với kết quả này, 

tính đến hết quý 3, DCL đã hoàn thành hơn 70% mục tiêu lợi nhuận cả năm. 

 

Tính đến hết quý III/2021, DCL đã hoàn thành hơn 70% mục tiêu lợi nhuận cả năm 

Năm 2021, ĐHCĐ Dược Cửu Long đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu 

dự kiến đạt 805 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 110 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2020. DCL 

đặt mục tiêu trong năm nay hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy Capsule 4 với sản lượng 2,4 tỷ viên 

nang/năm, nâng tổng khối lượng nang sản xuất lên gần 8 tỷ viên/năm. Tháng 3/2021, DCL khởi công xây 

dựng Nhà máy Sản xuất Thiết bị y tế Benovas tại tỉnh Vĩnh Long nhằm đảm bảo cung cấp nhu cầu rất lớn  



 

 

về vật tư tiêu hao y tế, đặc biệt là bơm kim tiêm. Dự án xây dựng Nhà máy có tổng vốn đầu tư khoảng 15 

triệu USD, chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 có công suất thiết kế 35 triệu sản phẩm/tháng; giai đoạn 2 có 

công suất 20 triệu sản phẩm/tháng. 

Hiện DCL đã xin được visa cho 2 loại thuốc điều trị ung thư, đây là các loại có nhu cầu cao tại Việt Nam nói 

riêng và thế giới nói chung. Điều này góp phần gia tăng mạnh doanh số cho doanh nghiệp trong năm 2021 

và giai đoạn tới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện mô hình bán hàng để tăng độ 

phủ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu một số mặt hàng. 

Liên quan đến việc khởi tố và bắt giam 2 cựu lãnh đạo mới đây, đại diện DCL vừa lên tiếng khẳng định, vụ 

việc diễn ra từ 16 năm trước và không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Kết quả sản 

xuất kinh doanh 9 tháng và tính đến thời điểm hiện nay vẫn đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra, dự 

kiến khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm đạt vượt mục tiêu đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua. 

Cụ thể liên quan đến vụ việc này, ngày 9/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông báo 

đã khởi tố, tạm giam ông Lương Văn Hoá, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 

cùng cựu kế toán trưởng Nguyễn Văn Thanh Hải về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 

công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự. Cùng tội danh, cựu Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Tòng bị 

khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các đối tượng tại Công ty cổ 

phần Dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về 

thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại hơn 3,8 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn 

gốc từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước. 

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Dược Cửu Long khẳng định: vụ án được xác định xảy ra vào năm 2005 

– 2007, trước khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chào bán cổ phiếu DCL trên 

sàn giao dịch chứng khoán, và tại thời điểm diễn ra sự việc này thì CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT) vẫn chưa là 

công ty mẹ của DCL và không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại Dược Cửu Long. Chính vì vậy, việc khởi tố 

và bắt giam 2 cựu lãnh đạo của Dược Cửu Long không liên quan tới bất kỳ thành viên HĐQT, Ban kiểm 

soát và Ban Tổng giám đốc đương nhiệm cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

nào của Dược Cửu Long hiện nay. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Dược Cửu Long vẫn diễn ra 

bình thường, theo đúng các kế hoạch đề ra, tình hình quản trị Công ty ổn định. 

Trong thời gian qua, Dược Cửu Long đã và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công 

an để điều tra xác minh vụ việc nhằm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và thu hồi, kê biên triệt để 

tài sản cho Nhà nước liên quan đến vụ việc này. Trong quá trình phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của DCL vẫn diễn ra bình thường, theo đúng các kế hoạch sản xuất 

kinh doanh đề ra./. 

Link bài viết: https://kinhtevadubao.vn/doanh-thu-loi-nhuan-quy-iii-tang-dcl-khong-chiu-anh-huong-tu-viec-

2-cuu-lanh-dao-bi-khoi-to-20226.html 

 

https://kinhtevadubao.vn/doanh-thu-loi-nhuan-quy-iii-tang-dcl-khong-chiu-anh-huong-tu-viec-2-cuu-lanh-dao-bi-khoi-to-20226.html
https://kinhtevadubao.vn/doanh-thu-loi-nhuan-quy-iii-tang-dcl-khong-chiu-anh-huong-tu-viec-2-cuu-lanh-dao-bi-khoi-to-20226.html


 

 

 

 Vikoda – Nguyên bản như ngọc trong đá: 

Diện mạo mới, tầm vóc mới 

Các sản phẩm của nhãn hiệu Nước khoáng thiên nhiên Vikoda được tái định vị bằng thông điệp “ 

Nguyên bản như Ngọc trong đá”, với 3 giá trị Tin Tưởng – Dưỡng Chất – Đồng hành nhằm khẳng 

định sự tin tưởng của người tiêu dùng vào chất lượng và lợi ích của nguồn nước khoáng kiềm 100% 

chắt lọc tinh túy từ thiên nhiên. 

Nước khoáng thiên nhiên Vikoda là một trong những nhãn hiệu chủ lực tạo dựng nên tên tuổi của Công ty 

Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda), vốn nổi tiếng là nước khoáng kiềm thiên nhiên có độ pH 9.0 

chứa các chất vi khoáng được đóng chai tại nguồn khoáng nóng phun trào ở độ sâu 220m, nhiệt độ tại vòi 

72°C, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về tiêu hóa. 

Từ 10/2021, Vikoda đã thay đổi thiết kế logo cho cũng như diện mạo hoàn toàn mới cho nhãn hiệu Nước 

khoáng thiên nhiên Vikoda của công ty. 

 

Logo nhận diện mới của thương hiệu Vikoda 

Theo đó, kế thừa từ những nét đặc trưng của logo Vikoda trong quá khứ, thiết kế logo Vikoda ngày nay có 

phong cách hòa nhập tinh tế vào dòng chảy của sự phát triển của thời đại. Bố cục tổng thể cụm chữ VIKODA 

chắc chắn, chỉnh chu, với nét chữ dày, phương thẳng đứng, mang lại cảm giác mạnh mẽ và vững chãi. 

Cùng điểm nhấn chữ V được cách điệu cong vươn lên theo hướng mắt người đọc, ẩn ý truyền tải cảm xúc 

kiêu hãnh và hứa hẹn cho sự phát triển vươn tầm của một thương hiệu Việt. Màu sắc logo cũng được lựa 

chọn lại tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh khiết và trẻ trung, phù hợp với hình ảnh mới của thương hiệu. 

Không những thế, dựa trên ý tưởng thiết kế kết hợp giữa “Nghệ Thuật Đá Cân bằng” & “Phổ Kiềm Nguyên 

Bản”, diện mạo mới của sản phẩm Nước khoáng thiên nhiên Vikoda được nhận xét là cá tính, trẻ trung, 



 

 

năng động và hiện đại hơn. 

 

Việc thay đổi kiểu dáng bao bì và thông điệp mới cho Vikoda – nhãn hiệu chủ lực của Vikoda sẽ là một 

trong những bước đột phá vượt bậc, giúp Vikoda ngày càng khẳng định tên tuổi trong tâm trí người tiêu 

dùng cả nước, hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm thương hiệu Việt, bảo vệ sức khỏe và gia tăng giá trị lợi 

ích cho người tiêu dùng. 

Ngoài ra, thông điệp “ Nguyên bản như Ngọc trong đá” Vikoda cam kết mỗi chai nước khoáng thiên 

Vikoda mang đến cho người tiêu dùng đều là món quà vô giá nguyên bản từ thiên nhiên ban tặng cho con 

người. 

 

Kiềm hóa cơ thể và cách cải thiện sức khỏe 

Bác sĩ Karen S. Arthur từng nói kiềm hóa cơ thể là giải pháp hiệu quả giúp tăng cường đề kháng và phòng 

chống bệnh tật. 

Tầm quan trọng của cân bằng axit – kiềm 



 

 

“Bước đầu tiên trong việc duy trì sức khỏe là kiềm hóa cơ thể. Đây là giải pháp hiệu quả giúp tăng cường 

đề kháng và phòng chống bệnh tật”, bác sĩ Karen S. Arthur (Mỹ) viết trong cuốn Sinh lý y khoa. PGS, TS, 

bác sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng – Nguyên phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) – ủng hộ 

quan điểm “kiềm hóa cơ thể” tuy vô hình, nhưng cần thiết cho sức khỏe. 

Chỉ số pH (Potential of Hydrogen) mô tả tỷ lệ giữa axit và kiềm. Thang đo này dao động từ 1 đến 14, trong 

đó, 7 là mức trung tính, dưới 7 thiên về axit, còn trên 7 là kiềm. Khi cơ thể ở trạng thái axit, viêm loét dạ 

dày mãn tính có thể xảy ra. 

 

Axit dạ dày ảnh hưởng đến sức khỏe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh lý. Ảnh: Gialliance 

Đại dịch Covid-19 tác động xấu đến tâm lý và tạo ra nhiều áp lực kinh tế. Xáo trộn sinh hoạt, lịch làm việc 

không ổn định, tâm lý căng thẳng đẩy nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi, hồi hộp trống ngực, bồn chồn, 

sợ hãi, ngủ kém, ăn không ngon. Những nguyên nhân trên làm sản sinh các gốc axit tự do, rõ nhất là hiện 

tượng “xuất huyết bao tử”, cơ thể bị stress và có thể tiết ra axit có hại 

“Kiềm hóa cơ thể là giải pháp tốt cho cơ thể, nghĩa là tăng độ kiềm hoặc cân bằng tính axit – kiềm trong cơ 

thể”, bác sĩ lý giải. 

Các giải pháp kiềm hóa cơ thể 

Theo Healthline, có nhiều giải pháp tăng kiềm hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh như duy trì suy nghĩ tích cực, 

lạc quan, không gây áp lực với bản thân, sinh hoạt điều độ… 

Chế độ ăn uống cũng là vấn đề cần lưu tâm. Rau, củ, quả là những thực phẩm có tính kiềm cao, có thể 

trung hòa lượng axit dư thừa trong cơ thể, bổ sung vitamin cần thiết. Tuy nhiên, cần tránh loại có vị chua 

vì độ axit cao. Mọi người có thể bổ sung loạt thực phẩm tăng cường kiềm hóa như: cải bó xôi (rau bina, rau 

chân vịt), ớt chuông, cần tây, bơ… 

Trong giai đoạn bình thường mới, nếu chưa kịp thực hiện những cách trên, mọi người có thể uống nước 

khoáng kiềm thiên nhiên với độ pH 9.0. Sản phẩm không qua bất kỳ quy trình xử lý kiềm nhân tạo nào, bảo 



 

 

toàn các ion quý H2SiO3, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-… tốt cho sức khỏe, giúp trung hòa lượng axit dư 

thừa trong cơ thể 

“Sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên hàng ngày sẽ đưa cơ thể trở về trạng thái cân bằng, khỏe 

khoắn…”, PGS, TS, Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng cho hay. 

 

Hiện nhiều người chọn nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda tăng cường sức khỏe. Ảnh: Vikoda 

Nước khoáng kiềm Vikoda pH 9.0 từ thiên nhiên 

Khởi đầu từ vài cơn mưa trên thượng nguồn dãy Trường Sơn, mạch nước ngầm Đảnh Thạnh trải qua hàng 

trăm năm mài giũa dưới các tầng địa chất và các lớp nham thạch được kiến tạo từ sự chuyển động của vỏ 

địa cầu. 

Loạt phản ứng hóa học xảy ra dưới áp suất lớn trong lòng đá khoáng đến hàng nghìn độ C gây biến đổi 

các lớp đất đá và sinh ra nhiều loại khoáng chất quý. 

Các kết quả nghiên cứu giai đoạn 1977-1999 chỉ ra Đảnh Thạnh thuộc loại vi lượng khoáng silic rất nóng 

và ổn định, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thành phần cùng loại với nước khoáng Evian (Pháp), Bath (Anh). 

Vikoda đã dày công nghiên cứu khai thác ở độ sâu 220m, nhiệt độ tại vòi đạt 72 độ C, đóng chai ngay tại 



 

 

nguồn khoáng dưới các điều kiện nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế, bảo toàn nguyên vẹn chất lượng. 

Với chỉ số pH 9.0, nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda có độ kiềm lý tưởng cho cơ thể, hệ tiêu hóa, dung 

hòa axit trong dạ dày, tốt cho làn da… mà không cần trải qua bất kỳ quy trình xử lý kiềm nhân tạo nào. 

Vikoda còn chứa các khoáng chất H2SiO3, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3- giúp tăng hấp thụ dưỡng chất, 

duy trì hoạt động ổn định của hệ thần kinh. 

Bên cạnh uống trực tiếp, nhiều người dùng nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda chăm sóc, nuôi dưỡng 

làn da như làm xịt khoáng, toner, rửa mặt… 

 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda. Ảnh: Vikoda 

Chúng tôi chỉ sản xuất một triệu chai mỗi ngày, như lời cảm ơn và trân trọng nguồn nước khoáng quý có 

hạn từ thiên nhiên”, đại diện thương hiệu nói. 

Link bài viết: https://vnexpress.net/kiem-hoa-co-the-va-cach-cai-thien-suc-khoe-4381318.html 

 

 

 FIT Group nhận bằng khen của UBMTTQVN 

TP.HCM vì có nhiều thành tích trong hoạt động 

phòng, chống dịch Covid-19 

Ngày 17/11, Tại buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 

– ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021) và sơ kết công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 đợt thứ 4, Công ty Cổ phận Tập đoàn F.I.T (FIT Group) đã vinh dự được UBMTTQVN  

 

https://vnexpress.net/kiem-hoa-co-the-va-cach-cai-thien-suc-khoe-4381318.html


 

 

TP.HCM trao tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong hoạt động phòng, chống dịch của thành 

phố. 

Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 hoành hành cả thế giới, Việt Nam đã vượt qua từng giai đoạn phòng 

chống, với những đối pháp thích ứng, hiệu quả. Với riêng TPHCM, hơn 100 ngày đêm, với những thời 

khắc khó khăn nhất, tinh thần đại đoàn kết càng thể hiện rõ nét. TP luôn được đồng bào cả nước động 

viên, thăm hỏi và có những chia sẻ, giúp đỡ hết sức thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Ngay khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát tại Tp Hồ Chí Minh, ngày 27/5/2021, FIT Group đã trao tặng cho 

Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh những vật phẩm thiết yếu 

phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh như nước khoáng thiên nhiên Vikoda, nước tăng lực khoáng 

Sumo, dung dịch rửa tay và sữa rửa tay Dr.Clean các loại, trái cây đóng lon thương hiệu Westfod, khẩu 

trang y tế N95 và các loại thuốc thiết yếu, trong đó chủ yếu là thuốc Giảm đau hạ sốt Panalgan – loại thuốc 

rất cần thiết cho các bệnh viện, cơ sở y tế. Tiếp đó, trong tháng 7/2021, FIT Group cũng trao tặng Bệnh 

viện Nhiệt đới TP. HCM, bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid-19 của Thành phố cũng cùng chủng loại các 

loại vật phẩm thiết yếu trên. Tổng giá trị của 2 lần tặng quà là 579 triệu đồng. 

 

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

Từ tháng 7 – 10/2021, FIT Group tiếp tục đồng hành cùng các bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí 

Minh với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng để giúp cho đội ngũ tuyến đầu, các “chiến sỹ áo trắng” của TP. Hồ 

Chí Minh có thêm động lực và sức mạnh để đẩy lùi dịch bệnh như: bệnh viện dã chiến Covid-19 Củ Chi, 

bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi, Bệnh viện dã chiến huyện Bình Chánh, Bệnh viện điều trị Covid-19 

Cần Giờ, bệnh viện điều trị Covid-19 Quân dân y miền Đông, bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 số 3 đặt 

tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Bình Dân… 



 

 

 

FIT Group luôn thấu hiểu và đồng hành cùng đội ngũ tuyến đầu 

Không dừng lại ở đó, 8/2021, Dược Cửu Long – thành viên của Tập đoàn F.I.T (FIT Group) cũng đã trao 

tặng 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 – 2/5 hạng mục thuốc theo toa thuốc hướng dẫn điều 

trị tại nhà dành cho người lớn tại Công văn số 5627/SYT-NVY do Sở Y Tế TP.HCM ban hành với tổng giá 

trị trên 330 triệu đồng. 

 

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



 

 

 

Hình ảnh gói thuốc không đồng của FIT Group và các công ty thành viên trao tặng cho người dân TP. HCM 

Thấu hiểu khó khăn của nhiều bệnh nhân khi tìm mua thuốc, Dược Cửu Long – thành viên của Tập đoàn 

F.I.T (FIT Group) tiếp tục phối hợp với các đơn vị thiện nguyện và chính quyền sở tại của Tp Hồ Chí Minh 

tổ chức tặng 5000 túi thuốc thuốc bao gồm thuốc ho  Acetylcystein 200mg Panalgan 500mg và Rednison-

N cho các bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn. 

 

Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQVN TP.HCM trao tặng bằng 

khen cho FIT Group 



 

 

Hoạt động hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh nằm trong chiến dịch “FIT Group chung tay đẩy lùi Covid – 19” do 

Tập đoàn F.I.T và các công ty trong hệ thống cùng thực hiện với tổng ngân sách hỗ trợ trên 13 tỷ đồng. 

Với những đóng góp tích cực trên, FIT Group vinh dự là một trong 131 tập thể đã có thành tích tiêu biểu 

trong tham gia, ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. 

Thay mặt lãnh đạo MTTQ Việt Nam Thành phố, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

TPHCM đã gửi lời cảm ơn sự đóng góp của các tập thể cho công tác phòng, chống dịch. Bí thư Thành ủy 

TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, Thành phố vừa vượt qua giai đoạn khó khăn,  đây là lúc chúng 

ta nổ lực tối đa, vượt bậc, phát huy sự chung sức đồng lòng của toàn dân, cộng đồng xã hội, doanh nghiệp 

để phục hồi kinh tế – xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu mà đại hội lần thứ 11 của Thành phố đề ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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   

www.fitgroup.com.vn               www.facebook.com/fitgroup.com.vn 
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