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Ngày 01/10/2020 tại Khách sạn 
Sheraton, Hà Nội, Công ty Cổ 
phần Đầu tư Phát triển Công 
nghiệp và Vận tải (Tracodi – 
HoSe: TCD) vinh dự vào Top 
50/500 Doanh nghiệp tăng trưởng 
xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020 
do Vietnam Report phối hợp với 
báo VietnamNet tổ chức.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tracodi 
được vinh dự góp mặt trong bảng 
xếp hạng uy tín FAST500 kể từ lần 
đầu vào năm 2018. Với sự ghi 
nhận này cho thấy kết quả của
quá trình nỗ lực của Tracodi trong việc đổi mới, cải tiến hoạt động kinh doanh theo 
hướng ngày càng chuyên nghiệp, phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị trí của 
Công ty trên thị trường Việt Nam.

Trải qua hành trình gần 30 năm xây dựng và phát triển, Tracodi vẫn đang tiếp tục tăng 
trưởng với mục tiêu trở thành một trong những công ty đầu ngành , củng cố vị thế thương 
hiệu. Hiện Công ty đang tăng cường hợp tác với các đối tác lớn, uy tín trong nước và 
quốc tế nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu Tracodi đến thị 
trường.

TRACODI ĐẠT TOP 50 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG
XUẤT SẮC NHẤT VIỆT NAM NĂM 2020 



Sáng ngày 29/09/2020, Công ty Cổ phần 
Skylar – Công ty thành viên thuộc Công ty 
Cổ phần BCG Energy đã ký kết hợp đồng 
cung cấp và lắp đặt hệ thống điện mặt 
trời áp mái cùng Công ty TNHH MTV Gỗ 
Khang Đạt (Việt Nam) và Công ty TNHH 
MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) với tổng 
công suất 8,3 MW tại Khu Chế xuất Linh 
Trung 3, tỉnh Tây Ninh.

Những hợp đồng cung cấp và lắp 
đặt hệ thống điện mặt trời áp mái 
của BCG Energy còn cho thấy tiềm 
năng rất lớn đến từ điện mặt trời áp 
mái. Bên cạnh Khu Chế xuất Linh 
Trung, BCG Energy còn làm triển 
khai lắp đặt hệ thống mặt trời áp 
mái tại khu công nghiệp, khu chế 
xuất trên địa bàn các tỉnh Long An, 
Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình 
Dương, Bình Phước…

Trong đó, Skylar ký kết hợp đồng cung cấp 
và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái 
với Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt 6 MW 
nằm trong gói trái phiếu về việc cung cấp 
và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái

lên đến 19,5 MW của BCG Energy. Ngoài ra, Skylar cũng ký kết hợp đồng cung cấp và lắp 
đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với Công ty MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) với công suất 
2,3 MW.

BCG ENERGY KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ 
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VỚI 

HAI DOANH NGHIỆP GỖ TẠI KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 3
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Ngày 9/10-11/10/2020, tại Khu nghỉ dưỡng Amanoi Ninh Thuận đã diễn ra chương trình   
“Executive Away Day”. Đây là chương trình họp và giao lưu hàng năm của Hội đồng 
Chiến lược Tập đoàn Bamboo Capital. Cuộc gặp gỡ này là dịp đặc biệt để những nhà 
sáng lập có cơ hội trao đổi thẳng thắn cũng như chia sẻ kế hoạch định hướng và triển 
vọng đầu tư của Tập đoàn cho những năm tiếp theo.

EXECUTIVE AWAY DAY



Vừa qua, Ủy ban Kiểm toán và Tuân thủ Tập đoàn (UB KT&TT) đã tiến hành thực hiện kiểm 
soát tuân thủ Quy chế tài chính và Quy chế tổ chức hoạt động niên độ 2019 và Quý 1 
năm 2020 tại Công ty Cổ phần BCG Land.

Trong thời gian thực hiện rà soát tại BCG Land, UB KT&TT đã tiến hành làm việc với Ban 
Điều hành và các Phòng ban có liên quan như Phòng Kế toán, Phòng Hỗ trợ Kinh doanh 
Công ty.
Cuối cùng, trong cuộc họp ngày 10/09/2020 có sự tham dự của Chủ tịch Tập đoàn - 
Ông Nguyễn Hồ Nam, 2 bên đã thống nhất với các nội dung trình bày trong Báo cáo kết 
quả rà soát tuân thủ Quy chế tài chính và Quy chế tổ chức hoạt động tại BCG Land của 
UB KT&TT.
Nói chung, nhiều kiến nghị quan trọng đã được UB KT&TT nêu ra để có những cảnh báo 
toàn diện, đề nghị Ban điều hành BCG Land tập trung hoàn thiện lại toàn bộ chứng từ 
đã phát sinh dựa trên những phát hiện của UB KT&TT Tập đoàn.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Hồ Nam cho biết: “Công tác thực 
hiện hoàn thiện theo các nội dung kiến nghị của UB KT&TT trên Báo cáo kết quả rà soát 
tuân thủ tại các Công ty thành viên sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá KPI trong hoạt 
động tuân thủ của mỗi Công ty thành viên trong Tập đoàn”.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Hồ Nam cho biết: “Công tác thực 
hiện hoàn thiện theo các nội dung kiến nghị của UB KT&TT trên Báo cáo kết quả rà soát 
tuân thủ tại các Công ty thành viên sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá KPI trong hoạt 
động tuân thủ của mỗi Công ty thành viên trong Tập đoàn”.
Thể hiện tinh thần cầu thị, ngay sau đó Ban điều hành BCG Land đã đề nghị các Phòng 
ban có liên quan của Công ty tiến hành rà soát, hoàn thiện theo các kiến nghị của UB 
KT&TT Tập đoàn và giao cho Bộ phận Kiểm toán Tuân thủ và Quản lý Rủi ro (BP KTTT&QL-
RR) của Công ty phúc tra lại toàn bộ kết quả hoàn thiện này. Và báo cáo phúc tra kết 
quả hoàn thiện đã được BP KTTT&QLRR hoàn tất trong ngày 08/10/2020 vừa qua. Qua
đây, chúng ta thấy rõ công tác 
kiểm toán, kiểm soát tuân thủ tại 
các công ty thành viên, công ty 
liên kết mà Ban lãnh đạo Tập 
đoàn luôn đặc biệt quan tâm đã 
được toàn thể đội ngũ BCG thống 
nhất quán triệt tầm quan trọng, 
đã cùng nhau phối hợp chặt chẽ, 
chung tay quyết tâm xây dựng 
một môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, hiệu quả, xây dựng Tập 
đoàn ngày càng vững mạnh và 
phát triển bền vững.

QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN THEO KẾT QUẢ RÀ SOÁT 
TUÂN THỦ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ TUÂN THỦ TẬP ĐOÀN

 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
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HÌNH ẢNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TIẾT MỤC FLASHMOB 
CHO LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRACODI



Ngày 20/09/2020, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ 
chức lễ tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2020”.
Theo đó các thương hiệu thuộc Bamboo Capital bao gồm: Cà phê Dr .Nam; Nguyễn 
Hoàng, Tapiotek đã được vinh danh tại buổi lễ.
Tại vòng sơ khảo, Hội đồng bình chọn đã chọn ra được 351 trong số 1.450 sản phẩm 
được khảo sát. Trong số 351 sản phẩm mà Hội đồng bình chọn cấp cơ sở lựa chọn, Hội 
đồng bình chọn trung ương đã chọn được 80 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhất để 
trao danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2020.

BCG ĐẠT 3 THƯƠNG HIỆU VÀNG 
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2020
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LIKE AND SHARE
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Bài thơ của chị Hoàng Thị Minh Phương - HR Manager 
tại BCG Energy gửi tặng Tracodi nhân dịp 30 năm thành lập.

30 năm dẫu không dài
Nhưng là bước tiến tới ngày hôm nay
Trải qua bao lần đổi thay
Niềm tin vững chắc, dựng xây cơ đồ
Phát triển ở tầm vĩ mô
Vượt qua thách thức, lọt vô top 50 
Tập trung sức của, sức người
Góp phần phát triển, sống đời ấm no
Bàn tay nhỏ, quyết tâm to
Tinh thần sắt đá dù cho thăng trầm
Tracodi vững quyết tâm
Đồng lòng dốc sức nâng tầm quê hương
Xây dựng, khai thác, giao thương
Quyết không nản chí thương trường chông gai.



Ngày 03/10/2020, CBCNV BCG đã tổ chức chuyến từ thiện cá nhân tại tỉnh Đắk Nông. 
Chuyến đi này là nguồn động viên rất lớn đến với đồng bào nơi đây, đồng thời góp phần 
kết nối CBCNV BCG thông qua các hoạt động vì cộng đồng, xã hội.

Hình ảnh chuyến từ thiện của CBCNV Bamboo Capital 
diễn ra ngày 03/10/2020 tại tỉnh Đắk Nông

8



Văn phòng đại diện: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 62.680.680
Fax No: +84 8 62.99.11.88

Website: bamboocap.com.vn
Facebook: facebook.com/BambooCapitalGroup

Youtube: youtube.com/BambooCapitalGroup

Bamboo Capital Group

Các anh chị thân mến!

Để bản tin nội bộ của Tập đoàn ngày một hoàn thiện hơn, mong các anh chị hãy 
đóng góp hình ảnh, tin tức mới nhất của đơn vị mình về cho Ban Truyền thông trước 
ngày 5 hằng tháng theo thông tin dưới đây:

Bà Hồ Nguyễn Hải My - my.hnh@bamboocap.com.vn
Bà Lê Thị Hoài Xuân - xuan.lth@bamboocap.com.vn

Ban Truyền thông

LỜI NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP


