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 Chi tiêu cho dược phẩm của người Việt Nam được dự 

báo có tốc độ tăng trưởng ít nhất 14% cho đến năm 

2025. 

 Các công ty con và công ty liên kết hoạt động kinh do-

anh ổn định đóng góp phần lớn vào kết quả hợp nhất.  

 DVN quản lý quỹ đất tại các vị trí tương đối đẹp với 3 dự 

án đầu tư. 

 DVN hiện đang giao dịch ở mức giá hấp dẫn với P/E, P/B 

khoảng 16,76 lần và 1,36 lần. 

 Theo lộ trình thoái vốn của chính phủ, nhiều khả năng 

Bộ Y tế sẽ thoái toàn bộ vốn DVN trong năm 2018.  

 Cơ cấu cổ đông cô đặc với 87% cổ phần do các tổ chức 

nắm giữ. 

Thông tin cổ phiếu 

Định giá 

Chúng tôi dự phóng năm 2018 DVN sẽ đạt doanh thu 6.650 

tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 232 tỷ đồng, tương đương 

mức tăng 4,9% và 8,0% so với năm trước. EPS forward dự 

kiến đạt 977 VND/CP, giá trị sổ sách (BV) đạt 8.903 đ/cp. 

Chúng tôi xác định giá cổ phiếu DVN dựa trên phương pháp 

so sánh P/E và P/B, với P/E và P/B trung bình ngành tương 

ứng là 18,2 và 2,8. Theo đó, mức giá hợp lý của DVN là 

21.300 VND/CP.  

 

Cơ cấu cổ đông 

Sau khi IPO và niêm yết trên sàn Upcom, cơ cấu cổ đông 

DVN tương đối cô đặc trong đó cổ đông nhà nước là Bộ Y 

Tế vẫn nắm giữ 65% vốn điều lệ. Cổ đông chiến lược tham 

gia vào cổ phần hóa DVN là CTCP Tập đoàn Việt Phương 

hiện tại đang nắm giữ 17% vốn điều lệ. Tính đến cuối tháng 

06/2017, DVN có thêm cổ đông lớn thứ 3 là CTCP SAM 

Holdings, sau khi SAM mua vào 11,8 triệu cổ phiếu DVN vào 

ngày 22/06/2017. Còn lại 13,02% vốn cổ phần do các cổ 

đông cá nhân và tổ chức khác nắm giữ. 

Chúng tôi khuyến nghị mua DVN cho mục tiêu trung và dài hạn. DVN duy nhất của ngành dược Việt Nam do Bộ Y Tế 
nắm cổ phần chi phối. DVN được thành lập từ năm 1971 với 24 doanh nghiệp thành viên. Trong đó nhiều doanh nghiệp 
thành viên có thương hiệu và uy tín lâu năm trong ngành dược. 

KHUYẾN NGHỊ: MUA 
TCT DƯỢC VIỆT NAM - CTCP (DVN: UPCOM) 

Ngày 30/05/2018 

Điểm nhấn đầu tư 

Biến động giá 

Biến động KLGD 

Cơ cấu cổ đông 

Diễn biến giá DVN 
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Sàn giao dịch Upcom 

Giá mục tiêu 21.300 

EPS 2018 978 

BV 2018 8.903 

P/E forward 17,2 

P/B forward 1,9 

KLCP Lưu hành (Tr cp) 237 

Vốn hóa (tỷ đ) 3.982 

Giá CP ngày 16.800 

Cao nhất 52 tuần 27.742 

Thấp nhất 52 tuần 14.065 

KLGD/Ngày (1 tháng) 274.184 

Cao nhất 52 tuần 12.640.310 

Thấp nhất 52 tuần 10.000 

Bộ Y Tế 65,00% 

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương 17,00% 

Công ty Cổ phần SAM Holdings 4,98% 

Cổ đông khác 13,02% 
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TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Tổng công ty dược việt nam (Vinapharm) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết 

bị y tế và nghiên cứu. Hoạt động kinh doanh chính của công ty tập trung tại các công ty con và công ty thành viên, 

công ty mẹ chủ yếu nhập khẩu và phân phối dược phẩm.  

Cơ cấu tổ chức của tổng công ty gồm 3 đơn vị trực thuộc, 4 công ty con và 8 công ty liên kết. Trong đó, hoạt động kinh 

doanh của các công ty liên kết đóng góp phần lớn lợi nhuận cho tổng công ty. Trung bình trong 5 năm gần đây, lợi 

nhuận từ công ty liên kết chiếm khoảng 43% lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Năm 2017, con số này tăng lên 64% và 

đến quý 1/2018 chiếm đến 81,4% lợi nhuận trước thuế. Trong nhóm công ty liên kết, Sanofi là công ty đem về lợi 

nhuận lớn nhất cho DVN. Với tỷ lệ sở hữu 30%, DVN thu về hơn 97 tỷ từ Sanofi trong năm 2017. 

Về quỹ đất, DVN hiện đang quản lý quỹ đất có vị trí tương đối đẹp tại Hà Nội. Sau cổ phần hóa, DVN hiện đang sử dụng 

9.869,2 m2 bất động sản gồm 6 mảnh có diện tích tương đối lớn và phân bổ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hầu hết các 

bất động sản DVN sử dụng là đất thuê và trả tiền hàng năm. Hiện tại, DVN đang triển khai 3 dự án BĐS trong đó 2 dự 

án tại 95 Láng Hạ và 178 Điện Biên Phủ vẫn chưa được triển khai.  

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2017, DVN đạt doanh thu thuần 6.814 tỷ đồng, tăng 21,1% yoy. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,10% còn 8,74% kéo 
theo lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 596 tỷ đồng, tăng 8,5% yoy. So với lãi 243 tỷ đồng năm 2016, hoạt động tài chính năm 
2017 của DVN ghi nhận mức lỗ gần 58 tỷ đồng do doanh thu tài chính giảm 267 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng 34 tỷ 
đồng. Ngoài ra lợi nhuận khác cũng sụt giảm còn 29 tỷ, tương ứng giảm 85% yoy do không còn khoản đánh giá lại các 
khoản đầu tư tài chính khi cổ phần hóa năm 2016. Ngược lại, các công ty liên kết của DVN hoạt động kinh doanh khá 
tốt trong năm 2017 đã đem về cho DVN 165 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng. Kết quả, cả năm 2017, LNST DVN đạt 214 tỷ 
đồng, giảm 66,6% yoy. 

Theo BCTC Quý 1/2018, doanh thu thuần của DVN đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 2 tỷ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 

giảm mạnh hơn 32% còn 32,6 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp tiếp tục giảm còn 8,3% và chi phí tài chính tăng thêm hơn 
54% lên gần 31 tỷ đồng. 

Tổng tài sản theo BCTC Q1/2018 đạt 6.252 tỷ đồng, tăng 2,25% qoq. Trong đó khoản đầu tư vào công ty liên kết 821 
tỷ đồng trong 1.592 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, đem về lợi nhuận trung bình 22% năm cao hơn tỷ lệ ROE (6,94%) 
của DVN. Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của DVN chủ yếu là nợ, đặc biệt là nợ vay chịu lãi khoảng 1.696 tỷ đồng, 
chiếm 27% nguồn vốn, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,5 lần, nợ ngắn hạn chiếm 59% nguồn vốn. Mặc dù tỷ lệ nợ 
ngắn hạn cao nhưng tỷ lệ thanh toán hiện hành của DVN vẫn ở mức an toàn là 1,15 lần.  
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TRIỂN VỌNG KINH DOANH  

Chúng tôi đánh giá cao triển vọng DVN trong dài hạn nhờ vào tiềm năng tăng trưởng của ngành dược Việt Nam:  

(1) Ngành dược Việt Nam mới ở mức 3/5 theo Unido tức là sản xuất dược phẩm từ nguyên liệu nhập.  

(2) Mỗi người Việt Nam trong năm 2017 chi trung bình 56 USD tiền thuốc, chi tiêu dành cho thuốc theo đầu người của 
Việt Nam được dự báo sẽ tăng tăng ít nhất 14%/năm lên 85 USD năm 2020 và 163 USD năm 2015 (theo Vietnam 
Report). 

(3) Ngành dược được hỗ trợ từ các chính sách của chính phủ. Hiện tại, khoảng 90% nguyên liệu dược phẩm sản xuất 
thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu, chủ yếu từ Ấn Độ, Trung Quốc. Theo nghị quyết 68/QĐ-TTg, mục tiêu của 
chính phủ là đến năm 2020 Phấn đấu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước, 
thuốc sản xuất trong nước chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm. 

Kế hoạch kinh doanh 

Theo kế hoạch đầu tư của DVN trong giai đoạn 2016 - 2020, DVN sẽ phát triển 3 dự án: 

(1) Trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược, cơ sở khám chữa bệnh; Vùng dược liệu quy mô lớn 
(khoảng 30.000 ha) đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu (GACP); Nhà máy chiết xuất dược 
liệu đạt tiêu chuẩn GMP. 

(2) Nhà máy sản xuất nguyên liệu dược mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam phấn đấu sản xuất được 20% nhu cầu 

nguyên liệu cho sản xuất dược trong nước. Nhà máy sản xuất thuốc chuyên khoa, đặc trị đạt tiêu chuẩn GMP. Vina-
pharm cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất bao bì dược đạt tiêu chuẩn GMP. 

(3) Dịch vụ kho bãi và logistics phân phối dược đạt tiêu chuẩn chất lượng và có khả năng tương tác hoạt động giữa các 
đơn vị.  

3 dự án đầu tư này sẽ góp phần tăng năng lực sản xuất cũng như phân phối của DVN trong dài hạn, đảm bảo khả năng 
cạnh tranh với các đối tác trong nước và ngoài nước. Trong năm 2017, Việt Nam đã chi ra 2,82 tỷ USD để nhập khẩu 
dược phẩm chủ yếu là thuốc giá rẻ và thuốc generic. Theo số liệu cùa BMI, doanh thu ngành dược trong nước đạt 5,2 tỷ 
USD trong năm. Như vậy dược phẩm nhập khẩu chiếm đã chiếm hơn 54% thị phần dược phẩm trong nước. Do đó với 
chiến lược tập trung vào phát triển vùng nguyên liệu và nghiên cứu BA/BE, DVN sẽ có nhiều cơ hội tăng thị phần sản 
xuất dược phẩm tại thị trường Việt Nam. 

Năm 2018, DVN đặt mục tiêu doanh thu lợi nhuận trước thuế đạt 243 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 223 tỷ đồng, lần 

lượt giảm 5,7% và 8,2% so với năm trước. Tính đến hết quý 1, DVN đã hoàn thành 17,2% kế hoạch LNTT và 17,0% kế 
hoạch lợi nhuận sau thuế với 42 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 38 tỷ đồng lợi nhuận ròng.  

Dự phóng kết quả kinh doanh năm 2018 
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Trên cơ sở triển vọng của ngành dược và định hướng phát triển 
của DVN, chúng tôi dự phóng doanh thu thuần năm 2018 của 
DVN đạt 7.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng. 
Trong đó, kết quả kinh doanh tại các công ty con và thành viên 
tiếp tục tích cực sẽ đóng góp phần lớn với lợi nhuận sau thuế của 
doanh nghiệp. Cụ thể: 

Chúng tôi đánh giá triển vọng từ công ty Sanofi khả quan nhờ vào 
hợp tác giữa Sanofi và VinaPharm. Trong năm 2017, Sanofi đóng 
góp cho DVN 97 tỷ đồng lợi nhuận tương đương 37,7% lợi nhuận 
trước thuế hợp nhất. Sanofi hiện là công ty đứng đầu trên thị 
trường dược phẩm Việt Nam, dẫn đầu trong các danh mục dược 
phẩm kê toa, không kê toa và vắc-xin. Công ty này hiện sở hữu 
một nhà máy dược phẩm có tổng vốn đầu tư 75 triệu USD, công 
suất tới 150 triệu hộp sản phẩm/năm tại Khu công nghệ cao 
TP.HCM. Ước tính trong năm 2018, doanh thu thuần của Sanofi 
đạt 1.600 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng từ 16% - 17%. 

Lợi nhuận các công ty liên kết 

Nguồn: VICS, DVN 
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Triển vọng từ Công ty CPC 1 và công ty Codupha tích cực. 
Hiện 2 công ty này đang chiếm khoảng 10% thị phần 
dược phẩm Việt Nam. Tổng công ty đặt mục tiêu nâng thị 
phần phân phối dược phẩm Việt Nam lên khoảng 30% 
trong thời gian tới. Trong năm 2017, tổng doanh thu 2 
công ty đạt 3.860 tỷ đồng, chiếm 60% doanh thu hợp 
nhất của DVN, lợi nhuận từ nhóm này chiếm khoảng 27% 
lợi nhuận sau thuế của DVN. Cả 2 công ty này đều ghi 
nhận lợi nhuận tăng trưởng cao trong năm 2017. Ước tính 
năm 2018, doanh thu từ 2 công ty này tăng khoảng 5,9% 
lên mức 6.300 - 6.400 tỷ đồng. 
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Đối với các BĐS DVN dự kiến triển khai: 

Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng: DVN nhận bàn giao từ 12/2017. Tổng diện tích văn phòng và căn hộ là 2.870 m2. Đây 
là tòa nhà 23 tầng, trong đó DVN được hưởng tầng 01, 02, 03, 09, 10 và 18% diện tích còn lại sau quy đổi. 

Dự án 95 Láng Hạ: Đây là khu đất hỗn hợp có diện tích 3.280 m2. DVN có kế hoạch liên danh với công ty khác để thực 

hiện xây dựng dự án Trung tâm dược phẩm, văn phòng - căn hộ. Hiện dự án đang trong thời gian thực hiện các thủ tục 
xin giấy phép xây dựng. 

Dự án 178 Điện Biên Phủ: Tổng diện tích đất 1.236 m2. DVN dự kiến đầu tư xây dựng, cải tạo lại thành văn phòng làm 
việc. Hiện DVN và đối tác đang làm việc cơ quan chức năng để điều chỉnh quy hoạch xây dựng từ 5 tầng lên 8 tầng. 

Như vậy, Chúng tôi đánh giá khả năng DVN sẽ có doanh thu BĐS từ dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng trong năm 2018. 
Còn dự án 178 Điện Biên Phủ và 95 Láng hạ sẽ chưa thể ghi nhận doanh thu trong năm 2018. 

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá so sánh P/E và P/B 
để xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp. Các doanh 
nghiệp cùng ngành bao gồm DHG, IMP, DCL, PME, TRA. Theo 
đó, P/E và P/B ngành là 18,8 lần và 3,0 lần. Với giá trị EPS 
ước tính năm 2018 là 978 đồng/CP, và BV là 8.903 đồng/CP, 
trọng số phương pháp P/E và P/B là 50% và 50%, giá trị hợp 
lý của DVN là 22.500 đồng/CP. 

Trên cơ sở định giá bằng phương pháp so sánh, chúng tôi đưa 
ra khuyến nghị mua cổ phiếu DVN với giá mục tiêu là 22.500 
đồng/CP cho mục tiêu năm 2018. 

 

Lợi nhuận các công ty con 

Nguồn: VICS, DVN 

 

Phương pháp định giá Giá cổ phiếu Trọng số

P/E 17.800             50%

P/B 24.900             50%

Giá trị hợp lý 21.300

Giá hiện tại của cổ phiếu 14.300

Tiềm năng tăng trưởng 49,0%

TCT DƯỢC VIỆT NAM - CTCP (DVN: UPCOM) 
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2018F

TÀI SẢN NGẮN HẠN 3.723,98 4.233,48 4.327,50 4.669,94 4.097,73 4.272

Tiền và tương đương tiền 549,78 764,78 914,05 952,81 256,03 224

Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 135,00 149,50 195,86 282,97 247,25 373

Các khoản phải thu 1.852,18 1.835,51 1.806,37 2.102,67 1.907,72 2.089

Hàng tồn kho, ròng 1.144,70 1.420,56 1.380,53 1.295,46 1.639,69 1.549

Tài sản lưu động khác 42,33 63,13 30,69 36,03 47,04 37

TÀI SẢN DÀI HẠN 1.386,23 1.442,57 2.457,72 1.638,08 2.016,76 1.896

Phải thu dài hạn 0,00 0,00 0,99 0,22 10,34 10

Tài sản cố định 475,14 442,73 437,11 267,00 242,96 219

Đầu tư dài hạn 906,78 995,10 1.899,54 1.212,79 1.609,15 1.512

Tài sản dài hạn khác 4,23 4,68 76,33 69,01 70,53 71

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.110,21 5.676,05 6.785,21 6.308,02 6.114,49 6.168

NỢ PHẢI TRẢ 2.963,08 3.327,91 3.266,79 4.043,68 3.608,40 4.058

Nợ ngắn hạn 2.809,68 3.183,28 3.182,36 3.988,53 3.548,17 4.005

     Phải trả người bán 1.572,95 1.734,19 1.468,41 1.549,40 1.727,32 1.709

     Vay ngắn hạn 1.039,52 1.231,23 1.241,77 1.198,56 1.566,37 2.042

Nợ dài hạn 153,40 144,64 84,43 55,15 60,23 53

VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.093,01 2.290,36 3.488,26 2.264,34 2.506,10 2.110

Vốn và các quỹ 2.093,01 2.290,36 3.488,26 2.264,34 2.506,10 2.110

     Vốn góp 439,55 439,55 449,17 2.370,00 2.370,00 2.370

     Lãi chưa phân phối 520,08 629,76 906,73 218,92 407,76 639

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.110,21 5.676,05 6.785,21 6.308,02 6.114,49 6.168

2017Tỷ VNĐ 2013 2014 2015 2016

Báo cáo kết quả kinh doanh 

Bảng cân đối kế toán 

Bảng thông tin định giá doanh nghiệp 

2018F

Doanh số thuần 8.039,84 8.015,90 7.281,12 6.036,11 6.814,29 7.150,00

Giá vốn hàng bán -7.294,30 -7.297,35 -6.606,45 -5.487,03 -6.218,70 -6.553,69

Lãi gộp 745,54 718,55 674,67 549,08 595,59 596,31

Thu nhập tài chính 137,28 197,99 229,36 344,97 78,26 71,50

Chi phí tài chính -150,08 -123,97 -165,64 -102,39 -135,96 -147,29

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh (từ năm 2015) 0,00 0,00 173,99 137,46 165,05 184,00

Chi phí bán hàng -344,76 -354,85 -361,10 -329,18 -340,32 -321,75

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -212,09 -204,99 -187,97 -115,90 -134,06 -140,86

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 175,88 232,73 363,31 484,04 228,57 241,91

Thu nhập khác, ròng 13,82 6,93 12,04 196,37 29,04 14,30

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 343,28 411,07 375,35 680,41 257,61 256,21

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -31,90 -26,46 -25,33 -18,57 -14,60 -12,94

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 311,38 384,61 350,02 661,84 243,02 243,27

Lợi ích của cổ đông thiểu số 4,00 7,54 3,50 20,20 28,54 11,65

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ 307,39 377,07 346,52 641,63 214,48 231,62

Tăng trưởng LNST 0,00 22,7% -8,1% 85,2% -66,6% 8,0%

2017Tỷ VNĐ 2013 2014 2015 2016

STT Mã CK Tên công ty
Tổng tài sản

(Tỷ đồng)

Vốn CSH

(Tỷ đồng)

Giá cổ phiếu 

(Đồng/CP)

EPS Traling 

(Đồng/CP)

BV

(Đồng/CP)
P/E P/B

1 DHG CTCP Dược Hậu Giang 4.191 2.797 101.000 4.367 21.391 23,1 4,7

4 PME CTCP Pymepharco 1.969 1.617 82.000 4.984 24.798 16,5 3,3

3 DCL CTCP Dược phẩm Cửu Long 1.766 876 15.650 1.317 15.417 11,9 1,0

5 IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm 1.655 1.416 60.700 2.501 32.967 24,3 1,8

2 TRA CTCP Traphaco 1.243 975 80.800 5.351 23.515 15,1 3,4

6 DVN TCT Dược Việt Nam - CTCP 6.252 2.495 14.300 855 10.529 16,7 1,4

P/E Trung Bình 18,2

P/B Trung bình 2,8

EPS 2018 977

BV 2018 8.903

Giá mục tiêu 17.800 24.900

TCT DƯỢC VIỆT NAM - CTCP (DVN: UPCOM) 
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PHÒNG PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ 

Tel.: :(84-24) 35148766  ext. …… 

Email: Research@vics.com.vn  

Nguyễn Văn Hiển 

Tel.: :(84-24) 35148766  ext. ……   Mobile: 0911.013.689 

Email: Hiennv@vics.com.vn  

Đỗ Đức Lộc 

Tel.: :(84-24) 35148766  ext. ……   Mobile: 0979.076.492 

Email: Locdd@vics.com.vn  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

Trụ sở chính: Villa số 3, 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Tel : (84-28) 39110788 - Fax : (84-28) 39110789 - Email:info@vics.com.vn 

Chi nhánh: Hà Thành Tầng 4, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 

Tel:(84-24) 35148766 - Fax:(84-24) 35148768 

Chi nhánh: Hà Nội Lô 5. E9, KDT mới Cầu Giấy, Trung Hòa, Cầu giấy , Hà Nội 

Tel:(84-24) 35149999 - Fax:(84-24) 35548669 

Website: www.vics.vn  

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Báo cáo phân tích này được soạn thảo và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VICS). Nội dung trong báo cáo này được trình bày dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy. VICS không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác của những thông tin này. Những quan điểm phân tích được trình bày trong báo cáo chỉ thể hiện ý 
kiến riêng của tác giả tại thời điểm phát hành, không thể hiện quan điểm chung của VICS. Nội dung trong báo cáo được 
soạn thảo nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho các nhà đầu tư, không nhằm mục đích quảng cáo hay 
khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo phân tích này thuộc bản quyền của VICS, không ai được phép 
sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của 
VICS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn khi sử dụng các nội dung trong báo cáo này. 
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