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Tổng giám đốc F.I.T Group: “Đường băng 

tăng trưởng các doanh nghiệp đã xong, 

2021 là thời điểm cất cánh”     

 

Xuất phát điểm là công ty đầu tư, và đến thời điểm này, công ty mẹ F.I.T vẫn làm chức năng duy 

nhất: đầu tư. Thế nhưng, sự khác biệt về chất trong cách đầu tư, danh mục đầu tư… đã tạo ra một 

diện mạo hoàn toàn khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (F.I.T Group). 

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Tổng giám đốc F.I.T Group cho biết, chọn con 

đường đầu tư lớn, đồng hành và xây dựng giá trị doanh nghiệp đầu tư dù chông gai, vất vả; mất nhiều 

thời gian và công sức, nhưng kết quả thu nhận được đến thời điểm này đủ hấp dẫn để Công ty kiên trì 

với con đường ấy. 

Trong các năm qua, F.I.T Group đã chuyển mình từ công ty đầu tư sang một doanh nghiệp hoạt 

động theo mô hình holding, với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề cơ bản, thiết yếu. 

Bà đánh giá như thế nào về quá trình chuyển đổi này? 

Mô hình hoạt động hiện nay của F.I.T Group là holding, trong đó công ty mẹ đóng vai trò quản lý vốn, sở 

hữu chi phối các công ty thành viên hoạt động trong các ngành nghề cơ bản, thiết yếu như: dược, vật tư y 

tế; thực phẩm – đồ uống; hoá mỹ phẩm, bất động sản… 

Đây là bước phát triển cao hơn của hoạt động đầu tư – ngành nghề ban đầu của F.I.T Group, bởi chúng 

tôi không muốn hoạt động đầu tư của mình ở mức chờ đợi sự tăng trưởng của người khác, mà chính là 

việc đầu tư đủ lớn vào các ngành nghề cốt lõi, doanh nghiệp có lợi thế kinh doanh đặc biệt và sau đó là  



 

 

đầu tư về mặt nhân sự, chiến lược, quản trị, tài chính, marketing… để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, 

qua đó làm tăng giá trị khoản đầu tư của mình một cách bền vững. 

So với đầu tư tài chính thông thường, thì cách làm này đòi hỏi yêu cầu phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, có 

sự đầu tư bài bản toàn diện cho doanh nghiệp mục tiêu, và phải theo lâu dài. Điều này cũng dẫn đến 

nhiều thách thức cho Ban lãnh đạo, nhất là khi F.I.T Group đã là doanh nghiệp niêm yết, chịu áp lực từ 

các cổ đông đại chúng về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Bởi như bạn thấy đấy, việc đầu tư chi phối 

vào doanh nghiệp cần có đủ thời gian để biến những ý tưởng, những đầu tư của mình thành hiệu quả. Sự 

thay đổi về chất của doanh nghiệp đôi khi cần đến nhiều năm để hoàn thành mục tiêu, và có thể là sau đó 

mới đến tăng trưởng về lượng là con số lợi nhuận trên báo cáo tài chính. 

Vậy đến thời điểm này, theo bà, F.I.T Group đã đạt được mục tiêu của mình chưa? 

Quan trọng là bạn hỏi mục tiêu nào? Nếu dưới góc độ mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, thì đến năm nay 

chúng tôi mới bắt đầu bước vào giai đoạn bứt phá. Còn dưới góc độ thay đổi về chất, thì hiện nay, F.I.T 

Group đã cơ bản đạt được mục tiêu của mình. 

Trong mấy năm qua, F.I.T đã hoàn thành được mục tiêu xây dựng các doanh nghiệp có chất lượng cao ở 

các ngành nghề, như: Dược, vật tư dược, vật tư y tế tại nhóm công ty thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm 

Cửu Long (DCL), nông nghiệp, thực phẩm tại Nông nghiệp Cần Thơ, Westfood, đồ uống tại Vikoda, bất 

động sản tại FIT Land… 

 

Dược Cửu Long đã đầu tư gần 20 triệu đô xây dựng nhà máy sản xuất Thiết bị Y tế Benovas đạt tiêu 

chuẩn châu Âu vào tháng 3/2021 

Hiện nay, chúng tôi đã cơ bản xây dựng xong các yếu tố về chiến lược, quản trị, nhân sự, sản phẩm, 

marketing, tài chính…cho các CTTV, để sẵn sàng tạo đường băng tăng trưởng ở từng lĩnh vực. 

Nhìn dưới góc độ chất, chúng tôi đã hoàn thành tốt được mục tiêu đề ra. Trong thời gian vừa qua, Ban lãnh 

đạo Tập đoàn cũng thực hiện thuê đơn vị độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện định  

https://channel.mediacdn.vn/2021/7/5/photo-1-16254596060111050674950.jpg


 

 

giá lại giá trị tài sản ròng của nhóm công ty, và chúng tôi được định giá gần 10 nghìn tỷ đồng giá trị ròng, 

tính trên nền tảng tài chính cuối năm 2020, trên vốn điều lệ hiện tại hơn 2.500 tỷ đồng, tương đương mức 

giá gần 40.000 đồng/cổ phiếu FIT. Giá trị này chưa bao gồm các tài sản vô hình mà nhóm công ty đang sở 

hữu như mỏ nước kiềm, các tài sản là đất đai chưa phản ánh đủ giá trị thị trường. 

Đây là động lực để BLĐ Tập đoàn cố gắng nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng giá trị công ty, nhưng cũng 

là áp lực cho chúng tôi, bởi thách thức hiện thực hoá các khoản đầu tư và duy trì mục tiêu tăng trưởng. 

 

Dự án Khu du lịch trải nghiệm Mũi Dinh Padaran – nhân tố giúp FIT Group giải được bài toán tỷ đô 

Vậy theo bà, khi nào các cổ đông sẽ gặt hái được lợi nhuận từ thành tựu đầu tư và chuyển hoá 

doanh nghiệp đầu tư này? 

Như tôi đã nói ở trên, cần một thời gian để sự thay đổi về chất của các doanh nghiệp biến thành con số 

doanh thu, lợi nhuận. 

Tuy nhiên, với diễn biến kinh doanh các doanh nghiệp hiện nay, ngay trong năm 2021, các cổ đông sẽ 

chứng kiến sự cất cánh của các doanh nghiệp. Đến thời điểm bây giờ, các doanh nghiệp đang thực hiện 

chốt số cuối kỳ báo cáo bán niên, nhưng con số báo cáo sơ bộ hoạt động điều hành cho thấy, các ngành 

đều tăng trưởng rất tốt, bất chấp tình hình covid-19 diễn ra phức tạp ở nhiều nơi. 

Về số liệu doanh thu – lợi nhuận, tôi xin phép được công bố sau để đảm bảo chính thống và không có sai 

sót, nhưng tôi tin, cổ đông sẽ vui mừng vì quá trình đồng hành cùng F.I.T đã bắt đầu nhìn thấy thành quả 

xứng đáng với những gì chúng ta đã nỗ lực. 

Bài viết chia sẻ từ: https://cafef.vn/tong-giam-doc-fit-group-duong-bang-tang-truong-cac-doanh-nghiep-da-

xong-2021-la-thoi-diem-cat-canh-20210705115004185.chn 
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FIT quý 2 lãi kỷ lục 101 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ 

Hợp nhất với CTCP Nước khoáng Khánh Hoà mang lại cho FIT 84,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã CK: FIT) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu 2021. 

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 298 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ, lãi gộp tăng 24% so với cùng 

kỳ, lãi gộp đạt 79,4 tỷ đồng tăng 28% so với quý 2/2020.Trong kỳ FIT thu về 277 tỷ đồng doanh thu tài 

chính, tăng mạnh so với con số 38 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng cao lên 121 tỷ 

đồng, hoạt động liên kết lỗ gần 5 tỷ đồng. 

Kết quả FIT lãi sau thuế 149 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần quý 2/2020, LNST công ty mẹ là 100,7 tỷ đồng, tương 

đương EPS đạt 395 đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục của FIT trong lịch sử hoạt động. 

 

FIT cho biết loại nhuận quý 2 tăng cao là do công ty mẹ TSC có lợi nhuận tăng 10,4 tỷ đồng. Các công ty 

con và các công ty liên kết có LNST tăng 106,5 tỷ đồng trong đó tăng từ hợp nhất CTCP nước khoáng 

Khánh Hoà là 84,5 tỷ đồng. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, FIT đạt 616 tỷ đồng doanh thu thuần 14% so với cùng kỳ, nhờ hoạt động tài 

chính nên LNST đạt 163,6 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ. LNST công ty mẹ đạt 110,5 tỷ đồng tương 

đương EPS 6 tháng đạt 434 đồng. 

6 tháng FIT thu về gần 130 tỷ đồng lãi đầu tư trái phiếu, 31,8 tỷ đồng lãi đầu tư chứng khoán, 36 tỷ đồng 

lãi tiền gửi, tiền cho vay,… 



 

 

 

 

Trong năm 2021, FIT đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.331 tỷ đồng, LNST đạt 176,2 tỷ đồng, theo đó kết thúc 

6 tháng đầu năm FIT đã hoàn thành được 46% mục tiêu về doanh thu và 93% mục tiêu LNST. 

FIT Group đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn đầu tư sở hữu các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao trong 

các ngành hàng phát triển như: Dược phẩm; Ngành hàng tiêu dùng bao gồm nước uống và hóa mỹ phẩm; 

Nông nghiệp và thực phẩm và Bất động sản nghỉ dưỡng. 

Đối với thương hiệu Vikoda của Nước khoáng Khánh Hoà, năm 2021 với phương châm “Fast to Win” doanh 

nghiệp này sẽ có những hành động đột phá nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra như: doanh thu đạt trên 410 

tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 tỷ đồng tăng cao gấp 4,6 lần so với thực hiện năm 2020. 

Link bài viết chia sẻ từ: https://m.cafef.vn/fit-quy-2-lai-cao-ky-luc-101-ty-dong-tang-cao-hon-3-lan-cung-ky-

2020-20210730202415457.chn 

 

 

Cổ phiếu FIT được định giá tăng gần 4 lần 

sau 8 năm niêm yết 

(ĐTCK) Sau 8 năm trở thành công ty đại chúng, Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT Group) – mã 

chứng khoán FIT đã có những bước tiến vượt bậc và hướng đến Tập đoàn tỷ đô trong tương lai. 

Chính vì vậy, Công ty TNHH Kiểm toán VACO đang định giá cổ phiếu FIT ở mức 40.000 đồng/cổ 

phiếu tăng gần 4 lần so với ngày đầu niêm yết. 

Ngày 26/7/2013, 15 triệu cổ phiếu FIT đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

với mức giá tham chiếu là 11.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi niêm yết, FIT Group đã có bước thay đổi ngoạn 

mục về cả về quy mô, mô hình hoạt động đến hiệu quả kinh doanh. 

https://m.cafef.vn/fit-quy-2-lai-cao-ky-luc-101-ty-dong-tang-cao-hon-3-lan-cung-ky-2020-20210730202415457.chn
https://m.cafef.vn/fit-quy-2-lai-cao-ky-luc-101-ty-dong-tang-cao-hon-3-lan-cung-ky-2020-20210730202415457.chn


 

 

 

Cổ phiếu FIT niêm yết trên HNX ngày 26/7/2013. 

Từ đầu năm 2014, FIT Group đã bắt tay đẩy mạnh chuyển dịch hoạt động, với việc tăng trưởng mạnh về 

vốn chủ sở hữu, thay đổi cấu trúc tài sản theo hướng dành 80% tổng nguồn vốn cho đầu tư dài hạn vào 

các công ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực ngành hàng cơ bản là: nông nghiệp, chế biến thực phẩm, 

dược, ngành hàng tiêu dùng bao gồm nước uống và hóa mỹ phẩm. 

Các doanh nghiệp được đầu tư đều đáp ứng yêu cầu về ngành hàng, có quy mô thị trường lớn, tiềm năng 

tăng trưởng cao và định hướng phát triển rõ ràng, nền tảng kinh doanh vững mạnh. Chính vì vậy, cổ phiếu 

FIT đã lọt vào rổ HNX30 chỉ sau 14 tháng niêm yết. 

 

 Ngày 19/08/2015, cổ phiếu FIT chính thức niêm yết trên HSX. 

https://photo-cms-tinnhanhchungkhoan.zadn.vn/Uploaded/2021/gtnwae/2021_07_26/z-d-4608.jpg
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Tháng 8/2015, để đánh dấu bước chuyển mình toàn diện từ mô hình công ty đầu tư sang mô hình holding 

cũng như tăng khả năng tiếp cận nhà đầu tư ngoại, FIT Group đã chuyển niêm yết từ HNX sang Sở Giao 

dịch chứng khoán Tp HCM (HSX) với số lượng 179,2 triệu cổ phiếu, tức tăng gấp gần 12 lần chỉ sau 2 năm 

niêm yết tại HNX. Đến thời điểm hiện tại, tổng số cổ phiếu FIT niêm yết trên HSX là 254.730.247 đơn vị. 

Hiện FIT Group đã trở thành Tập đoàn đầu tư sở hữu các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao trong các 

ngành hàng phát triển như: Dược phẩm; Ngành hàng tiêu dùng bao gồm nước uống và hóa mỹ phẩm; 

Nông nghiệp và thực phẩm và Bất động sản nghỉ dưỡng. 

Trong năm 2021, FIT Group sẽ khởi công giai đoạn 1 dự án Khu du lịch trải nghiệm Mũi Dinh Padaran là 

khu Bãi Tràng, bao gồm biệt thự biển và biệt thự trên núi nhìn biển; khách sạn 5 sao 500 phòng với tổng 

mức đầu tư 100 triệu USD. Các sản phẩm này sẽ bao gồm cả mục đích bán, cho thuê vận hành. 

Riêng với GĐ 1, dù tổng mức đầu tư không lớn, nhưng dự kiến có thể mang lại mức lợi nhuận 2.500 tỷ 

đồng. Tổng dự án Mũi Dinh Padaran có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD, trên quy mô gần 800 ha ở Ninh Thuận. 

 

Mũi Dinh Padaran dự án giải bài toán tỷ đô của FIT Group trong tương lai. 

Ngoài ra, trong năm 2021, lĩnh vực dược phẩm (Dược Cửu Long – DCL) 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; đầu tư Nhà máy Sản xuất Thiết bị y tế Benovas đạt chuẩn châu Âu vào tháng 3/2020 với giá trị 

trên 15 triệu USD; phối hợp với MA Holder phân phối thuốc điều trị ung thư, điều này dự báo doanh thu của 

DCL đạt mức 804 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 301,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện mô hình bán hàng để tăng độ phủ của các sản 

phẩm Dược Cửu Long đến tất cả các địa phương trong cả nước và hướng đến xuất khẩu một số mặt hàng. 

Về ngành hàng nông nghiệp và chế biến nông sản xuất khẩu, Westfood mở rộng hợp tác với các đối tác 



 

 

nông nghiệp để xây dựng nhà máy mới, mở rộng vùng nguyên liệu dự kiến đạt 1.000ha trong một năm tới. 

Đối với thương hiệu Vikoda, năm 2021 với phương châm “Fast to Win” doanh nghiệp này sẽ có những 

hành động đột phá nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra như: doanh thu đạt trên 410 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 

đạt trên 177 tỷ đồng tăng gần 50% so với năm 2020. 

Trong tháng 7/2021, Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã định giá lại giá trị tài sản ròng của nhóm công ty, 

và FIT Group là gần 10 nghìn tỷ đồng trên vốn điều lệ hiện tại hơn 2.500 tỷ đồng, tương đương mức giá 

gần 40.000 đồng/cổ phiếu FIT. 

Giá trị này chưa bao gồm các tài sản vô hình mà nhóm công ty đang sở hữu như mỏ nước kiềm, các tài 

sản là đất đai chưa phản ánh đủ giá trị thị trường. 

Link bài viết: https://tinnhanhchungkhoan.vn/co-phieu-fit-duoc-dinh-gia-tang-gan-4-lan-sau-8-nam-niem-

yet-post275486.html 

 

 FIT, BMI và 3 cổ phiếu ngành chứng khoán có thể 

lọt vào danh mục VNFinLead ETF trong kỳ review 

tháng 7? 

Theo BSC, nhiều khả năng có đến 5 cổ phiếu FIT, APG, BMI, AGR, CTS thỏa mãn tiêu chí vào rổ 

VNFinLead Index trong kỳ cơ cấu này. Trong khi đó, EIB có thể bị loại do không đáp ứng điều kiện 

tỷ suất vòng quay tối thiểu 0,1%. 

Ngày 19/7 tới đây, HoSE sẽ công bố danh mục VNFinLead và rổ chỉ số mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 

2/8/2021. Quỹ ETF SSIAM VNFinLead (Mã CK: FUESSVFL) với quy mô gần 3.000 tỷ đồng sẽ hoàn tất cơ 

cấu danh mục trong tháng 7. 

Dựa trên dữ liệu ngày 30/6/2021, CTCK BIDV (BSC) đã đưa ra dự báo một số thay đổi của VNFinLead 

trong kỳ rà soát danh mục này. 

Theo BSC, nhiều khả năng có đến 5 cổ phiếu FIT, APG, BMI, AGR, CTS thỏa mãn tiêu chí vào rổ 

VNFinLead Index trong kỳ cơ cấu này. Trong khi đó, EIB có thể bị loại do không đáp ứng điều kiện tỷ suất 

vòng quay tối thiểu 0,1%. 

Với dự báo trên, BSC ước tính quỹ ETF SSIAM VNFinLead sẽ mua vào khoảng 663 nghìn cổ phiếu FIT, 

mua 597 nghìn cổ phiếu APG, mua 158 nghìn cổ phiếu BMI, mua 291 nghìn cổ phiếu AGR và mua 131 

nghìn cổ phiếu CTS. 

Bên cạnh đó, quỹ cũng gia tăng tỷ trọng một số cổ phiếu như HDB (3,2 triệu cổ phiếu), TPB (2,5 triệu cp). 

Ở chiều ngược lại, EIB có thể bị ETF SSIAM VNFinLead bán ra toàn bộ 1,23 triệu cổ phiếu do bị loại khỏi 

rổ chỉ số. Ngoài ra, quỹ cũng có thể hạ tỷ trọng và bán ra STB (7,2 triệu cổ phiếu) và CTG (3,1 triệu cp). 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/co-phieu-fit-duoc-dinh-gia-tang-gan-4-lan-sau-8-nam-niem-yet-post275486.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/co-phieu-fit-duoc-dinh-gia-tang-gan-4-lan-sau-8-nam-niem-yet-post275486.html


 

 

 

Link bài viết: https://cafef.vn/fit-bmi-va-3-co-phieu-nganh-chung-khoan-co-the-lot-vao-danh-muc-vnfinlead-

etf-trong-ky-review-thang-7-

20210704163926071.chn?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=I

wAR2HG0CSRUcki8srAYvlda6rWJoqfFcB7nnSnRfsq17byEMCWmDB-oAH4j4  

 

 

Vikoda mở rộng kênh bán hàng ra thị trường 

quốc tế 

Giờ đây, các khách hàng, đối tác nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm của CTCP 

Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) thông qua một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất thế 

giới: Tradekey.com. 

Sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động thương mại điện tử (website B2B) và ngành xuất nhập khẩu 

khiến việc mua bán hàng hóa quốc tế qua các trang thương mại điện tử đang trở thành xu thế chung của 

thế giới. Trong hoạt động xuất nhập khẩu, các trang web thương mại điện tử đóng vai trò vô cùng quan 

trọng trong việc kết nối giữa các nhà nhập khẩu với nhà cung cấp. Các nhà nhập khẩu đã lựa chọn các 

kênh thương mại điện tử online để tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn nhà cung cấp và quyết định mua hàng. Khi 

dùng kênh online, các nhà nhập khẩu sẽ tiết kiệm chi phí so với hội chợ triển lãm, gặp gỡ trực tiếp so sánh 

và lựa chọn được nhiều nhà cung cấp, và liên lạc nhanh chóng. 

Năm 2021, một trong những mục tiêu quan trọng của Vikoda là đưa các sản phẩm của công ty ra thị trường 

quốc tế. Từ tháng 4/2021, các sản phẩm của Vikoda đã gia nhập sàn thương mại điện tử Trakekey.com. 

Tradekey.com là một trong những sàn giao thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Tính đến  

https://cafef.vn/fit-bmi-va-3-co-phieu-nganh-chung-khoan-co-the-lot-vao-danh-muc-vnfinlead-etf-trong-ky-review-thang-7-20210704163926071.chn?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR2HG0CSRUcki8srAYvlda6rWJoqfFcB7nnSnRfsq17byEMCWmDB-oAH4j4
https://cafef.vn/fit-bmi-va-3-co-phieu-nganh-chung-khoan-co-the-lot-vao-danh-muc-vnfinlead-etf-trong-ky-review-thang-7-20210704163926071.chn?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR2HG0CSRUcki8srAYvlda6rWJoqfFcB7nnSnRfsq17byEMCWmDB-oAH4j4
https://cafef.vn/fit-bmi-va-3-co-phieu-nganh-chung-khoan-co-the-lot-vao-danh-muc-vnfinlead-etf-trong-ky-review-thang-7-20210704163926071.chn?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR2HG0CSRUcki8srAYvlda6rWJoqfFcB7nnSnRfsq17byEMCWmDB-oAH4j4
https://cafef.vn/fit-bmi-va-3-co-phieu-nganh-chung-khoan-co-the-lot-vao-danh-muc-vnfinlead-etf-trong-ky-review-thang-7-20210704163926071.chn?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR2HG0CSRUcki8srAYvlda6rWJoqfFcB7nnSnRfsq17byEMCWmDB-oAH4j4
https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/7/4/1-1625391414114167217650.png


 

 

nay, Tradekey.com đã có trên dưới 10 triệu thành viên (cả người mua và bán) đến từ 240 quốc gia với thế 

mạnh tại thị trường Trung Đông. 

 

Truy cập vào Tradekey.com, chỉ cần tìm cụm từ Mineral Water sẽ thấy sản phẩm của Vikoda 

Song song với đó, Vikoda cũng đang xúc tiến để giới thiệu sản phẩm tại các thị trường tiềm năng như: 

Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu… 

Nước khoáng thiên nhiên Đảnh Thạnh – Vikoda được đánh giá là nguồn khoáng thiên nhiên quý hiếm của 

Đông Nam Á bởi có độ pH từ 8.5 đến 9.0 mang tính kiềm tự nhiên. Đây được xem là độ pH lý tưởng để 

trung hòa các axit dư thừa do ăn uống các loại thực phẩm độc hại chứa nhiều axit, 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. Việc gia nhập sàn thương mại điện tử Tradekey mang không chỉ giúp 

Vikoda mở rộng chuỗi cung ứng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, mà còn giúp Vikoda kết nối và tiếp cận thị trường 

nước ngoài, hội nhập quốc tế. 

 

Trang giao diện mua hàng của sản phẩm Vikoda trên Tradekey.com 



 

 

 

PGS. TS Bác sỹ Nguyễn Thị Vân Hồng: “Cần duy trì 

cơ thể ở độ pH kiềm sẽ giúp cơ thể tăng cường hệ 

thống miễn dịch” 

Trong buổi livestream trên fapage và Youtube của Alo Bác sỹ (Alobacsy.vn) vừa qua PGS. TS Bác 

sỹ Nguyễn Thị Vân Hồng – Nguyên Phó Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai đã cho rằng Cần 

duy trì cơ thể ở độ pH kiềm sẽ giúp cơ thể tăng cường hệ thống miễn dịch”. 

Theo PGS. TS Bác sỹ Nguyễn Thị Vân Hồng, độ pH trong cơ thể phản ánh mức độ thăng bằng về kiềm 

toan có ổn hay không. Một khi rối loạn về thăng bằng kiềm toan, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của 

rất nhiều hệ cơ quan, thậm chí gây ra bị suy rất nhiều hệ cơ quan, các hệ cơ quan bị suy nhước sẽ không 

thể hoạt động bình thường, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Cho nên rối loạn thăng bằng kiềm toan là một 

trong những rối loạn vô cùng khó điều chỉnh. 

 

PGS. TS Bác sỹ Nguyễn Thị Vân Hồng – Nguyên Phó Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai 

Bác sỹ Vân Hồng cũng cho biết thêm, trong cơ thể độ pH cũng khác nhau ở từng cơ quan. Ví dụ pH ở nước 

bọt dao động từ 6.4 – 6.8; pH ở dạ dày – một cơ quan axit nhất trong cơ thể thì pH từ 1.5 – 2.5; pH ở ruột 

từ 7.5 – 8 tức là ở ngưỡng kiềm hơn. Độ pH trong cơ thể không cố định mà thay đổi vào từng giai đoạn. pH 

phản ánh sức khỏe và buộc phải duy trì ở một ngưỡng hằng định thường xuyên, đó là pH máu. Các cơ 

quan có thể thay đổi, có thể lên xuống một chút, nhưng pH máu phải rất cố định, từ 7.35 – 7.45 lúc đó mới 

đảm bảo sự sống. Một khi có thay đổi độ pH trong máu thì các triệu chứng lâm sàng khá rầm rộ: biểu hiện 

suy các hệ cơ quan, dấu hiệu sớm nhất là người bệnh vô cùng mệt mỏi, thở nhanh hơn, mạch huyết áp 

thay đổi, … Cần duy trì cơ thể ở độ pH kiềm sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa, hấp thu thức ăn tốt hơn, tăng 

cường hệ thống miễn dịch và làm cho các chức năng hoạt động tốt trong cơ thể. 



 

 

 

Vậy làm sao để có độ pH kiềm trong cơ thể? PGS. TS Bác sỹ Nguyễn Thị Vân Hồng cho hay chế độ ăn 

uống quá nhiều thịt, nhiều cá, nhiều đạm, uống nhiều sữa, ăn nhiều phô-mai, … trong qua trình chuyển hóa 

của cơ thể xuất hiện rất nhiều gốc axit, làm cho pH trong cơ thể sẽ đi xuống. Hiện nay, sử dụng nước 

khoáng kiềm thiên nhiên trở nên khá phổ biến. Nước khoáng kiềm thiên nhiên có độ pH có thể dao động từ 

7.5 – 8.5, thậm chí lên đến 9.5 tùy vào từng nhãn hàng, khi uống sẽ cung cấp gốc BCO3-, HCO3- giúp thay 

đổi môi trường pH nhiều hơn so với nước uống thông thường. Nước khoáng kiềm thiên nhiên có ưu điểm 

là môi trường pH kiềm hơn so với các loại nước kiềm khác, ở mức độ pH kéo lên gần 9. Nên khi uống nước 

kiềm thiên nhiên sẽ nhanh chóng bình ổn lại độ pH, đặc biệt là đối với pH dạ dày tốt hơn. Bên cạnh đó, 

nước khoáng kiềm thiên nhiên khác với một số loại nước thông thường khác, đó là cung cấp khá nhiều ion 

lấy ra từ tự nhiên, như Na, Ca, Mg… giúp cho vận động của đường tiêu hóa tốt hơn. 

PGS. TS Bác sỹ Nguyễn Thị Vân Hồng còn cho biết nước khoáng kiềm thiên nhiên cũng là một loại nước 

uống, nên khi uống vào sẽ bị đào thải ra giống như các nước uống thông thường. Vì vậy, khi sử dụng nước 

khoáng kiềm thiên nhiên hay nước uống khác, cơ thể cũng cần bổ sung đều đặn hàng ngày, lượng uống 

cũng giống như nước uống thông thường. 

Hiện nay, rất nhiều quốc gia phát triển lựa chọn nước khoáng kiềm thiên nhiên như một thức uống bình 

thường hàng ngày. Nước khoáng kiềm thiên nhiên còn mang đến nhiều tác dụng đối với người hay uống 

rượu bia, viêm da, các lưu ý khi chọn và sử dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên… 

Những phân tích của PGS. TS Bác sỹ Nguyễn Thị Vân Hồng cũng trùng hợp với nhận định của TS.BS Athur 

C.Guyton (Mỹ) cũng viết trong cuốn sách Sinh lý học Y khoa: 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. 

Ở Việt Nam hiện nay, Nước khoáng thiên nhiên Vikoda của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa là 

là một trong những loại nước khoáng kiềm thiên nhiên có độ pH lên đến 9.0, được khai thác ở độ sâu 220m 

trong lòng đất, nhiệt độ tại vòi lên đến 72 độ C và đóng chai ngay tại nguồn bằng công nghệ hiện đại theo 

quy định của Bộ Y tế. Nước khoáng thiên nhiên Vikoda đảm bảo giữ nguyên được vị ngon của nguồn 

khoáng, và qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đặc biệt an toàn cho người sử dụng. 



 

 

 

FIT Group trao tặng vật phẩm thiết yếu trị giá trên 3 tỷ 

đồng cùng Tp Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch Covid-19 

“FIT Group vì niềm Nam thân yêu” là chương trình trao tặng vật phẩm thiết yếu của Công ty Cổ phần 

F.I.T (group) cho các cơ sở điều trị Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. 

Đây là lần thứ 3 trong năm 2021 FIT Group triển khai chương trình trao tặng trên địa bàn thành phố 

kể từ khi dịch Covid -19 lần thứ 4 xảy ra tại Việt Nam. 

Các vật phẩm thiết yếu trao tặng cho các đơn vị bao gồm trên 54.000 hộp thuốc các loại thuốc như: Giảm 

đau hạ sốt Panalgan các loại, Vicef 300, Fexofenadin 180, Aluminium phosphat, Vitamin C…, trên 69.00 

chai thực phẩm chức năng Calcivitin 50g, Gastrosoda 30g; gần 8.000 thùng nước khoáng kiềm Vikoda, 

nước khoáng thiên nhiên Đảnh Thạnh có gas; nước khoáng tăng lực Sumo các loại; trên 7.300 tuýp và chai 

rửa tay khô Dr.Clean. Các địa điểm đã được trao tặng là Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-

19 Bình Chánh (Số 1, Đường số 1, Khu trung tâm hành chính huyện, Bình Chánh) và Bệnh viện Dã chiến 

điều trị bệnh nhân Covid-19 Củ Chi (1307 Tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây, Củ Chi); Bệnh viện dã Chiến Củ 

Chi (825, Đường Bà Thiện, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi), Bệnh viện Điều trị Covid-19 đặt tại Trung 

Tâm Y tế Cần Giờ (Đường Lương Văn Nho, Huyện Cần Giờ) và Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân 

Covid-19 tại Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông (50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9). 

 

Những vật phẩm được trao tặng đều là những sản phẩm rất cần thiết và có ý nghĩa đối với việc điều trị và 

nâng cao sức khỏe cho đội ngũ y tế và các bệnh nhân tại các cơ sở điều trị Covid-19 và đều do các công 

ty con của Tập đoàn là Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long – DCL; Công ty Cổ phần Nước khoáng 

Khánh Hòa – Vikoda; Công ty Cổ phần FIT Cosmetics – FCO sản xuất. 

Hi vọng, với sự tiếp sức nhỏ bé, kịp thời của FIT Group sẽ 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. 



 

 

Trong những ngày qua, TP. Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm bùng phát dịch Covid – 19 của cả nước khi 

mỗi ngày đều ghi nhận trên 1500 – 2000 số ca mắc/ngày. Thành phố đang thực hiện những biện pháp 

mạnh nhằm kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới với sự quyết liệt nhất, toàn diện nhất từ trước 

đến nay. Lãnh đạo TP. HCM đã xác định, trong cuộc chiến tổng lực này, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân 

dân là nhân tố quyết định thành công… 

 

Trước đó, trong tháng 6 năm 2021, FIT Group cũng đã triển khai chương trình “FIT Group chung tay đẩy 

lùi Covid – 19” với khẩu hiệu “Cách ly nhưng không cách lòng – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” để trao 

tặng các vậy phẩm thiết yếu như: nước khoáng thiên nhiên Vikoda, nước tăng lực không có ga Sumo, nha 

đam và trái cây đóng lon thương hiệu Westfood cùng các sản phẩm dịch tễ như gel – dung dịch và sữa rửa 

tay Dr.Clean, khẩu trang y tế N95, thuốc giảm đau hạ sốt Panalgan… và máy xét nghiệp Real Time PCR 

cho 13 tỉnh, thành phố và 8 bệnh viện trong cả nước với trị giá trên 10 tỷ đồng. 

 



 

 

Niềm tin, sự lạc quan và nỗ lực tương trợ lẫn nhau là một trong những loại “Vaccine tinh thần” giúp Việt 

Nam nói chung và người dân TP. HCM nói riêng “nâng cao sức đề kháng” của mình trước đại dịch Covid-

19. Sự san sẻ trong lúc gian khó chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của 

nhân dân cả nước nói chung và CBNV FIT Group nói riêng. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực tối đã 

phòng chống sự trở lại của Covid-19, “Cách ly nhưng không cách lòng – Vì một Việt Nam khỏe 

mạnh” là thông điệp nhân văn mà cán bộ nhân viên tập đoàn F.I.T mong muốn gửi tới xã hội. 

 

 

Vikoda chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi Covid-19 

tại Khánh Hòa 

Hưởng ứng tinh thần “Cách ly nhưng không Cách lòng – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” từ FIT 

Group – công ty mẹ, vừa qua Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) tiếp tục đồng 

hành cùng cộng đồng tại tỉnh Khánh Hòa trong nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng người 

dân Khánh Hòa đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Mặc dù chưa là tâm dịch của cả nước, nhưng Khánh Hòa đã và đang huy động tổng lực nhằm không để 

dịch Covid-19 không lây lan trên diện rộng. Chính vì vậy, mỗi một người dân, đơn vị, tổ chức, doanh 

nghiệp đều là một “chiến binh” với những hành động rất nhỏ góp sức đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. 

Vikoda là một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn cũng không đứng ngoài công cuộc chống dịch của 

Khánh Hòa với những việc làm cụ thể. 

 

Chiều ngày 24/7/2021, Vikoda đã cùng với Công đoàn – Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên – Khoa Quản 

trị Chế biến món ăn Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tặng 230 thùng nước khoáng thiên nhiên Vikoda 

cho cho các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch và các hộ nghèo phường Ninh Giang, xã Ninh Hòa. 



 

 

 

Ngày 25/7/2021, đại diện công ty Vikoda cũng đã trao tặng các sản phẩm như Nước khoáng thiên nhiên 

Vikoda, nước tăng lực khoáng Sumo, nước khoáng thiên nhiên Đảnh Thạnh … cho các lực lượng an ninh 

tại các chốt kiểm dịch tại Khánh Hòa. 

 

Các hoạt động thiện nguyện của đơn vị đều xuất phát từ tấm lòng của cán bộ, nhân viên với mong muốn 

được đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng khó khăn và thực hiện các cam kết cùng cộng đồng phát 

triển, nhất là trong thời kỳ dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

Được biết, nước khoáng kiềm Vikoda có độ pH 8.5 – 9.0 chứa các vi khoáng được đóng chai tại nguồn 



 

 

khoáng nóng Đảnh Thạnh phun trào ở độ sâu 220m, nhiệt độ tại vòi 72°C, mang lại nhiều lợi ích cho sức 

khỏe, rất tốt cho bệnh nhân và nhân viên y tế, nhất là khi họ đang phải nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh 

Covid-19 hiện nay. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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