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Tinh thần
“Learning to give – Cho yêu
thương để nhận yêu thương”
đã được con người BCG thấm
nhuần và lan tỏa. Trên tinh thần
đó, chúng tôi tin rằng những người
BCG sẽ tràn đầy tự tin về những gì
đã làm được và sẽ là bước khởi đầu
cho hành trình mới cho tương lai
– về một giấc mơ trở thành một
Tập đoàn vững mạnh tại
Việt Nam.
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Kính gửi quý cổ đông, quý khách hàng, quý đối tác
và toàn thể cán bộ nhân viên thuộc Tập đoàn
Bamboo Capital,
Năm 2021 là cột mốc quan trọng kỷ niệm 10 năm
thành lập của Tập đoàn Bamboo Capital (BCG). Đây
cũng là năm khó khăn của toàn thế giới và Việt Nam
do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Nhưng
“lửa thử vàng, gian nan thử sức”, bối cảnh khó khăn
do đại dịch gây ra càng cho thấy sự đoàn kết, gắn
bó, kiên định và nội lực của Tập đoàn BCG. Cột mốc
10 năm là cơ hội để chúng ta nhìn lại chặng đường
một thập kỷ đã qua, tự hào về những thành quả đã
đạt được, đồng thời vạch ra phương hướng, chiến
lược cho tương lai và tiếp tục giữ nhiệt huyết, đồng
lòng, nỗ lực và sáng tạo không ngừng.
Năm 2011, BCG khởi điểm là một công ty hoạt động
ở hai lĩnh vực chính là dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư
vấn M&A, huy động vốn và cung cấp các giải pháp
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công nghệ thông tin và phát triển dự án. Chỉ sau
một thập kỷ, BCG đã vươn mình trở thành một
trong những tập đoàn đa ngành phát triển hàng
đầu Việt Nam với 62 công ty thành viên và liên kết,
hơn 2.000 nhân sự, hoạt động tại nhiều tỉnh thành
trên cả nước, với vốn hoá thị trường tại thời điểm
cuối năm 2021 đạt gần 9.000 tỷ đồng và không
ngừng gia tăng đạt hơn 12.000 tỷ đồng trong những
tháng đầu năm 2022.
Sau một thời gian dài thắt chặt các hoạt động kinh tế
- xã hội để tập trung phòng, chống dịch, Tập đoàn
BCG đã trở lại với một tâm thế hoàn toàn mới với
nhiều thành tựu đáng ghi nhận: Vận hành thương
mại 579 MW năng lượng tái tạo; Giảm tỷ lệ nợ trên
vốn chủ sở hữu từ 7,2 lần xuống 3,5 lần; Nhiều năm
liền được vinh danh tại Lễ công bố bảng xếp hạng
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và gần đây
nhất, BCG được công nhận là một trong những
doanh nghiệp xuất sắc nhất Châu Á trong khuôn khổ

09

giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards 2021.
Ngoài những thành quả trong kinh doanh, Tập đoàn
BCG còn tự hào về các hoạt động xã hội, chăm lo, san
sẻ cùng cộng đồng. Trong đại dịch vừa qua, BCG
Foundation đã ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt
động thiện nguyện trên cả nước. Tinh thần “Learning
to give – Cho yêu thương để nhận yêu thương” đã
được con người BCG thấm nhuần và lan tỏa. Trên tinh
thần đó, chúng tôi tin rằng những người BCG sẽ tràn
đầy tự tin về những gì đã làm được và sẽ là bước khởi
đầu cho hành trình mới cho tương lai – về một giấc
mơ trở thành một Tập đoàn vững mạnh tại Việt Nam.
Để đạt được mục tiêu này, toàn thể Ban lãnh đạo và
cán bộ nhân viên Tập đoàn quyết tâm không ngừng
nỗ lực, tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong – sáng
tạo – hoài bão, dám mơ những giấc mơ lớn để kiến tạo
nên những giá trị tuyệt vời vì một thương hiệu BCG
tầm vóc và ngày càng lớn mạnh trong mảng bất động

sản, năng lượng tái tạo, xây dựng và đầu tư hạ tầng
hàng đầu tại Việt Nam cả về quy mô lẫn chất lượng.
Tập thể HĐQT cam kết sẽ tiếp tục lấy con người làm
ưu tiên hàng đầu, Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ tạo điều
kiện để mỗi thành viên dưới mái nhà BCG đều thực
hiện được ước mơ, làm những điều tuyệt vời trong
hành trình sắp tới. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu
sắc đến quý cổ đông, quý đối tác và toàn thể cán bộ
nhân viên đã đồng hành, ủng hộ BCG suốt chặng
đường vừa qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối đa hóa hiệu
quả hoạt động để xây dựng BCG thêm vững mạnh,
tạo dựng giá trị bền vững cho quý cổ đông, quý đối
tác, cán bộ nhân viên và cộng đồng, xã hội.
Kính chúc quý vị sức khỏe và thành công!
Trân trọng,
Nguyễn Hồ Nam
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THÔNG TIN CHUNG
Tên giao dịch:

Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL (BCG)

27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tên tiếng Anh:

Số điện thoại:

BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

(028) 62 680 680

Tên viết tắt:

Mã cổ phiếu:

Số fax:

BCG

BCG

(028) 62 99 11 88

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Website:

www.bamboocap.com.vn

Số 0311315789
do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 07/11/2011.

Các trang mạng xã hội:
Đại diện Pháp luật:

www.facebook.com/BambooCapitalGroup

Nguyễn Hồ Nam

www.linkedin.com/company/bamboo-capital-jsc
www.youtube.com/BambooCapitalGroup

Vốn điều lệ:

Vốn chủ sở hữu:

2.975.371.740.000 đồng

8.467.775.861.614 đồng
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Quá trình
hình thành và
phát triển

2019

2015

TÁI CẤU TRÚC

NIÊM YẾT

Hợp nhất các danh mục đầu tư, tập
trung vào 4 mảng hoạt động chính,
bao gồm:

Trở thành một trong những công ty
đa ngành với hơn 15 công ty thành
viên và liên kết.

Sản xuất & Nông nghiệp
Xây dựng & Thương mại

Niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Cơ sở hạ tầng & Bất động sản
Năng lượng tái tạo

HIỆN TẠI

2012

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN

Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với
hơn 60 công ty thành viên và liên kết.

Thương mại và nông nghiệp
Đầu tư M&A

Chú trọng đầu tư vào mảng bất động sản,
năng lượng tái tạo, xây dựng và đầu tư cơ
sở hạ tầng.

2011

KHỞI ĐIỂM
BCG được thành lập vào năm 2011 với 2
lĩnh vực hoạt động chính:
Dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn
M&A và huy động vốn.
Cung cấp các giải pháp công nghệ
thông tin và phát triển dự án.
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Tầm nhìn, Sứ mệnh và
Giá trị cốt lõi
TẦM NHÌN
BCG định hướng trở thành Tập đoàn về Năng lượng tái tạo
hàng đầu Việt Nam bên cạnh mảng Bất động sản và Dịch vụ
tài chính, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm xã hội tại
địa phương BCG hoạt động.

SỨ MỆNH
Xây dựng lòng tin và giá trị cho đối tác, khách hàng, cổ đông
và cán bộ công nhân viên dựa trên nền tảng kinh nghiệm,
các mối quan hệ vững chắc và những hiểu biết sâu rộng về
văn hóa địa phương cũng như quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tiên phong – Sáng tạo – Hoài bão
Tôn trọng – Lắng nghe – Chia sẻ
Lấy khách hàng và đối tác làm ưu tiên hàng đầu
Tối đa hoá hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp
Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.
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Mô hình quản trị,
tổ chức kinh doanh và
bộ máy quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ / CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN BCG

VĂN PHÒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÁC HỘI ĐỒNG, ỦY BAN, BAN, TIÊU BAN
THUỘC TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

ỦY BAN NGUỔN VỐN

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
LUẬT SƯ
TẬP ĐOÀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH

KHỐI TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

KHỐI BÁO CÁO HỢP NHẤT
& QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

PHÒNG KẾ TOÁN
TÀI CHÍNH

PHÒNG BÁO CÁO
HỢP NHẤT

PHÒNG KẾ TOÁN
QUẢN TRỊ

PHÒNG QUẢN TRỊ
DÒNG TIỀN

PHÒNG
PHÁP CHẾ

3rd PARTIES

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PT

BAMBOO ID

PT PHÁT TRIỂN KINH DOANH

KHỐI HỖ TRỢ
KINH DOANH

KHỐI QUẢN TRỊ
HỆ THỐNG ERP

KHỐI TÀI TRỢ
DỰ ÁN

KHỐI SẢN PHẨM
TÀI CHÍNH

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÒNG IT

PHÒNG TÀI TRỢ
TÍN DỤNG

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM & PHÁT HÀNH

PHÒNG KINH DOANH
TRÁI PHIẾU

PHÒNG HÀNH CHÍNH

PHÒNG IR

BP. BÁO CÁO
TỔNG HỢP

PHÒNG QUẢN LÝ
KINH DOANH VÀ CÔNG NỢ

PHÒNG PHÂN PHỐI
BÁN LẺ

HELIOS

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Ghi chú:
Quan hệ quản lý trực tiếp
Quan hệ phối hợp thực hiện
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CÔNG TY THÀNH VIÊN, LIÊN KẾT
DANH SÁCH CÔNG TY CON KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP

01

Công ty Cổ phần
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

04

Công ty TNHH

07

Công ty Cổ phần

INDOCHINA HỘI AN
BEACH VILLAS

BCG FINANCIAL

02

Công ty Cổ phần

05

Công ty Cổ phần

08

Công ty Cổ phần

PHÁT TRIỂN
NGUYỄN HOÀNG

BCG ENERGY

BẢO HIỂM AAA

03

Công ty Cổ phần

06

Công ty Cổ phần

09

Công ty TNHH

BCG LAND

BCG KHU CÔNG NGHIỆP
CÁT TRINH

Công ty TNHH
LIÊN DOANH KHAI THÁC
CHẾ BIẾN VLXD AN GIANG

04

Công ty Cổ phần

07

Công ty TNHH

10

Công ty Cổ phần

13

THÀNH PHÚC

PEGAS

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ GIA KHANG

SKYLAR

Công ty Cổ phần

19

Công ty TNHH

22

Công ty TNHH

25

Công ty Cổ phần

28

Công ty TNHH

GREENSKY INFINITIVE

DU LỊCH SINH THÁI CỒN BẮP

ĐIỆN GIÓ ĐÔNG THÀNH 2

SUSTAINABLE ENERGY
ASPIRATION

BCG EVER 1

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công ty Cổ phần

05

Công ty Cổ phần

08

Công ty Cổ phần

11

Công ty Cổ phần

14

Công ty Cổ phần

16

02

TỔNG QUAN

17

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
TRACODI

BCG WIND SÓC TRĂNG

NÔNG THÔN VIỆT ENERGY

THƯƠNG MẠI VXPERIA

Công ty Cổ phần
PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN
NĂNG LƯỢNG SẠCH
Công ty Cổ phần
BCG EVERGREEN

20

Công ty TNHH

23

Công ty Cổ phần

26

Công ty TNHH MTV

29

Công ty TNHH

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG THÀNH NGUYÊN

AURAI WIND ENERGY

APOLLO DV 1

BCG EVER 2

03

Công ty Cổ phần

06

Công ty Cổ phần

09

Công ty Cổ phần

12

Công ty Cổ phần

15

Công ty TNHH

34

Công ty TNHH

37

Công ty TNHH

40

Công ty TNHH

43

Công ty TNHH

46

Công ty Cổ phần

49

Công ty Cổ phần

52

Công ty Cổ phần

55

Công ty Cổ phần

PHOENIX MOUNTAIN

DANH SÁCH CÔNG TY CON KIỂM SOÁT GIÁN TIẾP

01

31

DU LỊCH
CASA MARINA RESORT

NĂNG LƯỢNG
BCG THẠNH HÓA

TRACODI TRADING
& CONSULTING

BCG EVER 4

DỊCH VỤ SKYLAR 1

KỸ THUẬT ĐIỆN SKYLAR 4

THƯƠNG MẠI
GREENSKY INFINITIVE-3

BCG EVER 6

COSMOS SOLAR

ORCHID SOLAR

ĐIỆN GIÓ
BCG KHAI LONG 2

BCG GAIA

32

Công ty Cổ phần

35

Công ty TNHH

38

Công ty TNHH

41

Công ty TNHH

44

Công ty TNHH

47

Công ty Cổ phần

50

Công ty Cổ phần

53

Công ty Cổ phần

56

Công ty Cổ phần

BLEU SOLEIL

XÂY LẮP SKYLAR 2

DỊCH VỤ
GREENSKY INFINITIVE-1

KỸ THUẬT ĐIỆN
GREENSKY INFINITIVE-4

BCG EVER 7

HERB SOLAR

SUNFLOWER SOLAR

ĐIỆN GIÓ
BCG KHAI LONG 3

BẤT ĐỘNG SẢN AN GIANG

33

Công ty TNHH

36

Công ty TNHH

39

Công ty TNHH

42

Công ty TNHH

45

Công ty Cổ phần

48

Công ty Cổ phần

51

Công ty Cổ phần

54

Công ty Cổ phần

57

Công ty Cổ phần

03

Công ty Cổ phần

01

Công ty Cổ phần
ASSINO HIGHLAND AGRICULTURE

02

Công ty TNHH

05

Công ty TNHH

B.O.T ĐT830

Công ty Cổ phần
APOLLO DEVERLOPMENT

Công ty Cổ phần

21

Công ty TNHH

THƯƠNG MẠI SKYLAR 3

XÂY LẮP
GREENSKY INFINITIVE-2

BCG EVER 5

CASPER SOLAR

ROSE SOLAR

VIOLET SOLAR

TAPIOTEK

NƯỚC SẠCH LIFE PURITY

DANH SÁCH CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP

HELIOS VILLAGE

18

XÂY LẮP BLEU SOLEIL-1

04

Công ty
TAXI VIỆT NAM

NĂNG LƯỢNG
BCG BĂNG DƯƠNG

SKYLIGHT POWER

SAO SÁNG SÀI GÒN

ĐIỆN GIÓ ĐÔNG THÀNH 1

24

Công ty Cổ phần

27

Công ty TNHH MTV

30

Công ty TNHH

BCG VĨNH LONG

APOLLO DV 2

BCG EVER 3

21

DANH SÁCH CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT KIỂM SOÁT THÔNG QUA CÔNG TY CON

01

Công ty Cổ phần

04

Công ty Cổ phần

07

Công ty Cổ phần

NĂNG LƯỢNG HANWHA BCG BĂNG DƯƠNG

3K PLUS VIỆT NAM

02

Công ty Cổ phần

05

Công ty TNHH

NĂNG LƯỢNG
DƯƠNG PHONG

HANWHA BCGE – O&M

03

Công ty Cổ phần

06

Công ty Cổ phần

KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN BẮC HÀ

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ AN KHANG LAND

BCG – SP GREENSKY

22

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Sản xuất &
Thương mại

Bất động sản
Xây dựng &
Ðầu tư hạ tầng

Dịch vụ
tài chính

Ngành nghề
và địa bàn
kinh doanh
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN

Năng lượng
tái tạo

5 mảng chủ lực
BCG hoạt động đầu tư
và kinh doanh trên

23

24

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÁC SẢN PHẨM VÀ
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

ĐỊA BÀN
KINH DOANH

TP. ĐÀ NẴNG

NĂNG LƯỢNG
TÁI TẠO

QUẢNG NAM
BÌNH ĐỊNH
PHÚ YÊN
TÂY NINH
LONG AN
AN GIANG
SÓC TRĂNG
CÀ MAU

TP. HỒ CHÍ MINH
TRÀ VINH
VĨNH LONG

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN

25

26

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

01

BCG Long An 1

03

Thạnh Hóa, Long An
Loại hình
Nhà máy điện mặt trời
trên mặt đất

Phù Mỹ, Bình Định
Loại hình
Nhà máy điện mặt trời
trên mặt đất

Tổng mức đầu tư
1.014 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư
5.742 tỷ đồng

Công suất
40,6 MW

Công suất
330 MW

Giai đoạn triển khai
Chính thức đi vào khai thác
thương mại từ T6/2019.

02

Giai đoạn triển khai
Chính thức đi vào khai
thác thương mại 330MW
trong năm 2021.

BCG Long An 2

04

Thạnh Hóa, Long An
Loại hình
Nhà máy điện mặt trời
trên mặt đất

Loại hình
Nhà máy điện mặt trời
trên mặt đất
Tổng mức đầu tư
1.037 tỷ đồng

Công suất
100,5 MW

Công suất
49,3 MW

Giai đoạn triển khai
Chính thức đi vào khai thác
thương mại từ T9/2020.

TỔNG QUAN

Nhà máy điện mặt trời
BCG Vĩnh Long
Vũng Liêm, Vĩnh Long

Tổng mức đầu tư
2.040 tỷ đồng

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhà máy
điện mặt trời Phù Mỹ

Giai đoạn triển khai
Chính thức đi vào khai thác
thương mại vào T12/2020.

27

28
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Ðiện mặt trời áp mái
Tính đến 31/12/2021, BCG đã thành công đưa vào khai thác thương mại hàng loạt các dự án điện mặt trời áp mái
với tổng công suất phát điện lên đến 58,8 MW.

01

HÙNG VĨ
Quảng Nam
Công suất: 3,50 MW

04

TAPIOTEK

07

ALLGREEN

10

SONNY

13

SÀI GÒN 3

16

KHANG ĐẠT

19

TRANG TRẠI
QUẢNG NGÃI 1

Tây Ninh
Công suất: 0,99 MW

Bình Dương
Công suất: 1,80 MW

Bình Dương
Công suất: 1,00 MW

Bình Dương
Công suất: 0,80 MW

Tây Ninh
Công suất: 8,30 MW

02

KINH BẮC

05

VIỆT VƯƠNG

08

ACP BẾN TRE

11

TRANG TRẠI THỐNG
NHẤT THANH HÓA (GĐ 1)
Thanh Hoá
Công suất: 2,50 MW

ECOPLASTIC
Bình Dương
Công suất: 0,76 MW

17

TRANG TRẠI BÌNH ĐỊNH

Thủ Đức
Công suất: 2,27 MW

Bình Định
Công suất: 2,97 MW
TRANG TRẠI
TÂY NINH (GĐ 1)

03

ACE QUI NHƠN

06

KAPVINA

09

AFI BÌNH DƯƠNG

12

NGUYỄN HOÀNG

15

FREETREND A

18

TRANG TRẠI ĐÀ LẠT

21

TRANG TRẠI
NHƯ THANH THANH HÓA (GĐ 1)

Tây Ninh
Công suất: 1,71 MW

23

Thanh Hoá
Công suất: 0,40 MW

25

Bến Tre
Công suất: 0,96 MW

VINAWOOD (GĐ 1)

20

TRANG TRẠI
THANH HÓA (GĐ 1)

Quảng Nam
Công suất: 4,12 MW

14

Quảng Ngãi
Công suất: 1,25 MW

22

Bình Định
Công suất: 3,25 MW

TRANG TRẠI
NGHỆ AN (GĐ 1)
Nghệ An
Công suất: 0,92 MW

26

Bình Định
Công suất: 3,99 MW

Tiền Giang
Công suất: 2,50 MW

Bình Dương
Công suất: 1,25 MW

Bình Dương
Công suất: 0,96 MW

Thủ Đức
Công suất: 5,50 MW

Lâm Đồng
Công suất: 4,23 MW

Thanh Hoá
Công suất: 1,10 MW

24

TRANG TRẠI
HÀ TĨNH (GĐ 1)
Hà Tĩnh
Công suất: 1,05 MW

NHÀ MÁY SỮA
NGHỆ AN
Nghệ An
Công suất: 0,71 MW

TỔNG CÔNG SUẤT: 58,80 MW

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN
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30

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

01

Malibu Hội An
Điện Bàn, Quảng Nam
Loại dự án
BĐS thương mại

BẤT ĐỘNG SẢN

Tổng mức đầu tư
2.760 tỷ đồng
Tổng diện tích
10,3 ha
Triển khai
2018 – 2021
Quy mô
675 căn hộ du lịch và
96 căn biệt thự nghỉ dưỡng

02

King Crown Infinity
Thủ Đức, TP. HCM
Loại dự án
BĐS dân cư & thương mại
Tổng mức đầu tư
4.632 tỷ đồng
Tổng diện tích
1,26 ha
Triển khai
2020 – 2024
Quy mô
724 căn hộ, lô văn phòng
và shophouse

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN

31
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

03

04

Casa Marina Premium

05

Ghềnh Ráng, Quy Nhơn

Loại dự án
BĐS dân cư

Tổng mức đầu tư
1.872 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư
359 tỷ đồng

Tổng diện tích
12 ha

Tổng diện tích
0,75 ha

Triển khai
2020 – 2023

Triển khai
2020 - 2023

Quy mô
160 căn biệt thự
đồi núi hướng biển

Quy mô
33 biệt thự cao cấp ven sông

06

Hội An, Quảng Nam

Khu công nghiệp
Cát Trinh
Phù Cát, Bình Định

Loại dự án
BĐS thương mại

Loại dự án
Khu công nghiệp

Tổng mức đầu tư
3.910 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư
4.163 tỷ đồng

Tổng diện tích
24,5 ha

Tổng diện tích
368,1 ha

Triển khai
2020 – 2023

Triển khai
2021 – 2024

Quy mô
Biệt thự, shophouse, trung tâm hội nghị
khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng, bảo tàng,
vườn bách thảo.

Quy mô
Theo mô hình KCN VSIP,
nhà máy cho các công ty đa quốc gia
và các hạ tầng, khu dân cư trong KCN

TỔNG QUAN

Bình Chánh, TP. HCM

Loại dự án
BĐS thương mại

Hoian d’Or

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Amor Riverside Villas

33
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CƠ SỞ
HẠ TẦNG

01

Ðường tỉnh BOT 830 & 824
Long An
Loại dự án
Hạ tầng giao thông
Tổng mức đầu tư
1.100 tỷ đồng
Chiều dài
24 km
Thời gian khai thác
18 năm và 10 tháng

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

01

Ðồ gỗ nội và ngoại thất
Hai dòng sản phẩm xuất khẩu chủ lực của
CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng là đồ gỗ nội
và ngoại thất. Dòng sản phẩm này được
xuất khẩu sang các thị trường quốc tế lớn
như Châu Âu, Singapore, Nhật Bản, Hàn
Quốc ... và cung cấp cho các dự án bất động
sản nghỉ dưỡng tại địa phương.
Các sản phẩm đồ gỗ của Nguyễn Hoàng
đều đạt chứng chỉ FSC-CoC của SGS
(chứng nhận chuỗi khai thác, từ chế biến
đến thành phẩm, xác định nguồn nguyên
liệu từ rừng được quản lý tốt, liên kết trong
quá trình sản xuất) từ năm 2007.

SẢN XUẤT
& THƯƠNG MẠI

Sản phẩm ghế được làm từ chất liệu gỗ
bạch đàn nhập khẩu từ Uruguay, 100% đạt
chứng chỉ FSC, kết hợp với chất liệu vải
polyester tạo nên vẻ ngoài trang nhã, mang
lại cảm giác thoải mái và thư giãn cho
người sử dụng. Màu sắc các sản phẩm đa
dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách
hàng trong nước và quốc tế.
Bên cạnh những sản phẩm truyền thống
(bàn, ghế, giường tắm nắng,…), Nguyễn
Hoàng còn cung cấp đa dạng các sản phẩm
bằng khung kim loại kết hợp với dây mây.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN
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02

Tinh bột sắn biến tính
CTCP Tapiotek được thành lập năm 2000, là
một trong những doanh nghiệp sản xuất
và chế biến tinh bột sắn biến tính hàng đầu
tại Việt Nam.
Tapiotek cung cấp các dòng sản phẩm tinh
bột nguyên liệu cao cấp cho thị trường
thực phẩm, công nghiệp trong nước và
quốc tế như:
Tinh bột biến tính E1422
Tinh bột biến tính E1412
Tinh bột biến tính E1420
Tinh bột biến tính E1451
Tinh bột biến tính E1404
Tinh bột thường.
Một số quốc gia như: Trung Quốc, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines,… là
những thị trường xuất khẩu chủ yếu các
sản phẩm tinh bột của Tapiotek.

03

Cà phê Dr. Nam
Sản phẩm cà phê Dr. Nam là sự
pha trộn giữa hai loại cà phê:
Robusta và Arabica, kết hợp
giữa chất lượng hảo hạng với
công nghệ mới hiện đại - Máy
rang tích hợp công nghệ đo
lường, giám sát và kiểm soát
phương pháp rang của từng mẻ
để duy trì chất lượng cao nhất
cho khách hàng.
Các sản phẩm chính của Dr.
Nam bao gồm: Cà phê rang xay,
cà phê hòa tan.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

01

02

CÁC GIẢI THƯỞNG
TRONG NĂM 2021
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần Bamboo Capital
được trao tặng Bằng khen Thủ
Tướng Chính phủ vì đã có thành tích
xuất sắc trong hoạt động kinh doanh
và công tác từ thiện xã hội, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ Tổ quốc. (Quyết định số
2031/QĐ-Ttg, ngày 03/12/2021).

03

41

Huân chương Lao động hạng 3 cho
ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
Bamboo Capital vì có thành tích xuất
sắc trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí
Minh.
(Quyết
định
số:
2396/QĐ-CTN, 24/12/2021).

UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ Truyền
thống cho Bamboo Capital vì đã có
thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm.
(Quyết định số 1966/QĐ-UBND, ngày
28/05/2021).
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04

05

Công ty Cổ phần Bamboo Capital
được vinh danh là “Doanh Nghiệp
Xuất Sắc Nhất Châu Á 2021”.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital
được HR Asia vinh danh là “Nơi làm
việc tốt nhất châu Á 2021”.

08

06

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN

Bamboo Capital và Tracodi cùng
lọt vào “Top 500 Doanh nghiệp lớn
nhất Việt Nam 2021”.

43

07

Bamboo Capital và Tracodi cùng vào
“Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi
nhuận tốt nhất Việt Nam 2021”.

09

Dự án Casa Marina Premium của BCG
Land được vinh danh là "Best Resort
Architectual Design" (Khu nghỉ
dưỡng có thiết kế kiến trúc đẹp nhất
Việt Nam) tại PropertyGuru Vietnam
Property Awards 2021.

Tracodi lọt vào “Top 50 Doanh
nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
Việt Nam”.
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10

11

Dự án Casa Marina Premium được
đoạt giải thưởng Country Winner ở
hạng
mục
"Best
Resort
Architectual Design" (Khu nghỉ
dưỡng có thiết kế kiến trúc đẹp
nhất Việt Nam) trong khuôn khổ
Giải PropertyGuru Asia Property
Awards 2021.

Dự án King Crown Infinity - Giải
thưởng "Best High End Condo
Development" (Dự án chung cư
cao cấp tốt nhất tại TP. Hồ Chí
Minh). - PropertyGuru Vietnam
Awards 2021.

14

12
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TỔNG QUAN

Dự án King Crown Infinity - Giải thưởng
"Best Luxury Mixed-used Architecture
Design Vietnam 2021" (Dự án phức hợp
cao cấp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất
Việt Nam) trong khuôn khổ Giải Dot
Property Vietnam 2021.
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13

Thương hiệu Cà phê Dr Nam đạt danh
hiệu “Thương hiệu vàng nông nghiệp
Việt Nam năm 2021”.

15

Thương hiệu Tinh bột biến tính của
Công ty Cổ phần Tapiotek đạt danh
hiệu “Thương hiệu Vàng nông nghiệp
Việt Nam năm 2021”.

Công ty Cổ phần Phát triển
Nguyễn Hoàng “TOP 30 Doanh
nghiệp tiêu biểu vì sự nghiệp phát
triển nông nghiệp, nông thôn bền
vững năm 2021”.
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BCG TRÊN
CÁC PHƯƠNG TIỆN
TRUYỀN THÔNG
Trong năm 2021, hình ảnh Tập đoàn Bamboo Capital xuất hiện nhiều hơn
trên các phương tiện truyền thông đại chúng các do công tác truyền thông
được đẩy mạnh. Mặt khác, do Tập đoàn liên tục mở rộng các hoạt động đầu
tư và đạt kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh nên thương hiệu Bamboo
Capital tạo dựng được lòng tin từ cổ đông, nhà đầu tư và được nhiều cơ
quan báo chí quan tâm hơn.
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BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

53

2021
54

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

GIỚI THIỆU
Báo cáo phát triển bền vững là một ấn phẩm ngày càng phổ biến,
được công nhận là một công cụ để đo lường, ghi nhận, đưa ra các
mục tiêu và trách nhiệm của doanh nghiệp hướng tới sự phát triển
bền vững. Trước những thách thức toàn cầu do biến đổi khí hậu,
chiến tranh, và đặc biệt là sự bùng phát đại dịch Covid-19 gần đây, các
quốc gia và doanh nghiệp đang đối mặt với những khó khăn và rủi ro
làm chậm tốc độ tăng trưởng nghiêm trọng. Tập đoàn Bamboo
Capital (BCG hay Tập đoàn) tin rằng mô hình kinh doanh bền vững sẽ
giúp doanh nghiệp giải quyết rủi ro, phối hợp quản lý và vận hành tốt
để tối ưu hóa nguồn lực và vượt qua thời kỳ gian truân cho sự phát
triển bền vững lâu dài.

2021

Báo cáo bền vững có vai trò quan trọng đối với các bên có liên quan
và chính nội bộ doanh nghiệp, bởi ở khía cạnh môi trường, xã hội
ngày càng được quan tâm hơn bên cạnh những thông tin về tài
chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày nay, nhiều tổ
chức sử dụng báo cáo bền vững không chỉ giúp quảng bá hình ảnh,
tạo dựng uy tín doanh nghiệp với đối tác, khách hàng mà còn như
một cam kết hành động có trách nhiệm với cộng đồng, một môi
trường xanh và một xã hội lành mạnh, đáng sống.
Trong trạng thái “bình thường mới” giai đoạn hậu Covid-19, trên hành
trình phát triển bền vững, BCG bắt buộc nhìn vào những yêu cầu từ
các bên liên quan, đảm bảo mang lại lợi ích hài hòa cho các bên
thông qua các giải pháp, sáng kiến để vạch ra kế hoạch dài hạn cho
cả Tập đoàn hướng đến mục tiêu phát triển cân đối trên cả ba trụ cột
kinh tế, xã hội và môi trường. Từ đó, hướng đến sự phát triển lâu dài
chung cho toàn hệ sinh thái của Tập đoàn.
Báo cáo phát triển bền vững này được lập bởi Tập đoàn Bamboo
Capital trong khoảng thời gian báo cáo từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Báo cáo này, cùng với hồ sơ doanh
nghiệp, được lập dựa trên Tiêu chuẩn GRI – Tiêu chuẩn được công
nhận quốc tế từ Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI), hình thức
Tham chiếu theo các tiêu chuẩn GRI 201, GRI 202, GRI 203, GRI 301,
GRI 302, GRI 307, GRI 401, GRI 403, GRI 413, GRI 419 theo phiên bản
2016 và GRI 303 theo phiên bản 2018. Ngoài ra, chúng tôi cũng quy
chiếu chiến lược phát triển của Tập đoàn với Kế hoạch hành động của
Quốc gia trong Chương trình Nghị sự 2030 được Đại hội đồng Liên
Hiệp Quốc thông qua vào tháng 9 năm 2015 với 17 mục tiêu phát triển
bền vững.
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Trên con đường hướng tới mục tiêu phát triển bền
vững, Tập đoàn đang từng bước xây dựng và triển
khai kế hoạch cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của
Tập đoàn, bao gồm năng lượng tái tạo, bất động
sản, cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính và sản xuất. Báo
cáo Phát triển bền vững là động lực thúc đẩy Tập
đoàn quản lý và đạt được các mục tiêu tăng trưởng
trong khuôn khổ “bền vững”, từ đó xây dựng

MỤC ÐÍCH BÁO CÁO

02

01
Cung cấp
thông tin
đến các bên
quan tâm

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Gia tăng
sự minh bạch
trong công bố
thông tin
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03
Trình bày tác động
của doanh nghiệp trên
khía cạnh kinh tế,
môi trường và xã hội

57

04
Xây dựng
uy tín và
thương hiệu

thương hiệu và khẳng định vị thế của Bamboo
Capital Group trên thị trường trong nước và quốc tế,
góp phần hình thành văn hóa doanh nghiệp và
động lực cho toàn thể cán bộ nhân viên. Thông qua
báo cáo, thông tin về BCG và các công ty thành viên
được cung cấp cho các bên liên quan một cách
công khai và minh bạch.

05

06

Góp phần
hình thành
văn hóa
doanh nghiệp

Tạo động lực
cho nhân viên
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PHẠM VI BÁO CÁO
Báo cáo Phát triển bền vững của Tập đoàn Bamboo
Capital công bố các thông tin liên quan đến phương
thức quản trị, mục tiêu, định hướng phát triển bền
vững và kết quả thực hiện về kinh tế, môi trường, xã hội
trong khoảng thời gian báo cáo từ ngày 01 tháng 01
năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Báo cáo này được lập cho phạm vi hoạt động của các công ty thành viên theo sơ đồ sau:

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

BẤT ĐỘNG SẢN

SẢN XUẤT

TINH BỘT SẮN BIẾN TÍNH

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Công ty Cổ phần BCG Energy

Hoạt động trong mảng năng lượng tái tạo, BCG Energy là một
trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điện mặt trời tại
Việt Nam.

Công ty Cổ phần Ðầu tư Phát triển
Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)

Hoạt động trong mảng xây dựng và đầu tư hạ tầng, Tracodi
cung cấp dịch vụ xây dựng hạ tầng dân dụng và công nghiệp,
đồng thời xuất khẩu các sản phẩm trong mảng sản xuất và
nông nghiệp đến thị trường quốc tế.

Công ty Cổ phần BCG Land

Hoạt động trong mảng bất động sản, BCG Land tập trung
phát triển các dự án bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng ở các
vị trí đắc địa tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần
Phát triển Nguyễn Hoàng

Công ty hoạt động trong mảng sản xuất và nông nghiệp với
các sản phẩm đồ gỗ ngoại thất và tinh bột sắn biến tính.
Riêng mảng tinh bột sắn biến tính sẽ do Công ty con – Công
ty Cổ phần Tapiotek trực tiếp phụ trách.
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CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Trong tương lai, BCG định hướng phát triển dựa theo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc:

MỤC TIÊU KINH TẾ
CÔNG VIỆC TỐT
VÀ TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

MỤC TIÊU XÃ HỘI
TIÊU THỤ VÀ
SẢN SUẤT CÓ
TRÁCH NHIỆM

MỤC TIÊU 8

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và
bền vững, tạo việc làm đầy đủ và năng suất và
công việc tốt cho tất cả mọi người

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

MỤC TIÊU 12

Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững
SỨC KHỎE VÀ
CÓ CUỘC SỐNG TỐT

Nâng cao giá trị thương hiệu, uy tín và vị thế của BCG trên thị trường, hướng đến mục tiêu vào hàng ngũ VN30 về quy
mô, chất lượng tài sản, tính bền vững và an toàn trong hoạt động trước 2024.

GIÁO DỤC
CÓ CHÂT LƯỢNG

MỤC TIÊU 3

Chế độ phúc lợi và chăm sóc
sức khỏe cho người lao động

MỤC TIÊU 4

Chất lượng giáo dục

BÌNH ĐẴNG
GIỚI

MỤC TIÊU 5

Bình đẳng giới

Không ngừng nắm bắt các cơ hội phát triển kinh doanh và nghiên cứu tính khả thi để tiếp tục phát triển các dự án mới.
Chiến lược phát triển các mảng hoạt động của BCG, cụ thể:
Năng lượng tái tạo và Hạ tầng – Xây dựng: hai mảng mũi nhọn trong chiến lược phát triển, tạo sự tăng trưởng ổn định,
bền vững cho Tập đoàn.
Dịch vụ Tài chính (gồm Ngân hàng, Bảo hiểm, Fintech,...) và Sản xuất – Thương mại: hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển
của hai mũi nhọn nêu trên và hoàn thiện hệ sinh thái của BCG.
Bất động sản: tạo ra giá trị lợi nhuận đột biến hỗ trợ cho toàn Tập đoàn.
Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các kế hoạch đào tạo cán bộ, nhân viên hàng năm, giúp phát
triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, định hướng của BCG.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả và lành mạnh, lấy con người làm ưu tiên hàng đầu, luôn tôn trọng, lắng nghe
và chia sẻ để kết nối các khác biệt sáng tạo, giúp mỗi cán bộ, nhân viên luôn có cơ hội nâng cao kinh nghiệm và phát
triển bản thân.
Tạo thêm việc làm ổn định cho nhiều lao động tại các địa phương mà các công ty thành viên của BCG đang hoạt động,
góp phần cải thiện và phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
Hướng đến mục tiêu trung hòa CO2 trong hệ sinh thái BCG thông qua việc xây dựng và áp dụng quy trình xử ký nước
thải, chất thải đối với các nhà máy sản xuất.

MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG
NƯỚC SÁCH
VÀ VỆ SINH

NĂNG LƯỢNG SẠCH
VỚI GIÁ THÀNH
HỢP LÝ

MỤC TIÊU 6

Nước sạch và vệ sinh

Thường xuyên kiểm tra, đo
lường định kỳ và áp dụng quy
trình xử lý nước thải hiện đại,
hiệu quả tại các Công ty
thành viên nhằm đảm bảo
không gây ra thiệt hại ảnh
hưởng môi trường.

MỤC TIÊU 7

Năng lượng sạch và
giá cả hợp lý, bền vững

Luôn tìm kiếm, đẩy mạnh hợp tác với
các tổ chức lớn, uy tín, đặc biệt tại thị
trường quốc tế nhằm thúc đẩy đầu tư
năng lượng tái tạo – mảng mũi nhọn
trong chiến lược phát triển của BCG,
góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển
dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.
Áp dụng hệ thống năng lượng mặt
trời áp mái tại các công ty nhằm giảm
sử dụng năng lượng truyền thống.
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Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các
yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn
và sức khỏe tại các Công ty
thành viên và các dự án đang
triển khai.

Triển khai các khóa đào tạo nội bộ
chuyên sâu cho các cán bộ nhân
viên cấp cao, cũng như những
khóa đào tạo hội nhập hỗ trợ các
nhân sự mới trong công việc.

Tiếp tục duy trì, bổ sung thêm
các hoạt động hỗ trợ, chăm lo
đời sống và tinh thần cho toàn
thể nhân viên nhằm đạt được
hiệu quả cao trong công việc,
đặc biệt khi toàn xã hội đang
hướng tới trạng thái “bình
thường mới” sau thời gian dài
chịu ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19.

Mỗi cán bộ cấp quản lý cần truyền
được cảm hứng và sự tự tin đến
các cán bộ nhân viên, truyền đạt
đúng định hướng của Hội đồng
quản trị đã đề ra.
Phát triển môi trường làm việc
lành mạnh, tạo điều kiện cho nhân
sự không ngừng bồi dưỡng, nâng
cao và phát triển bản thân.

Tôn trọng giới tính, không phân
biệt đối xử khi tuyển dụng và làm
việc.
Duy trì giám sát các công ty
thành viên thực hiện nghiêm
ngặt các nguyên tắc bình đẳng
trong công việc.
Ưu tiên mở rộng các chính sách
và phúc lợi cho người lao động là
nữ.

Đảm bảo duy trì chất lượng cơ
sở vật chất nhằm tạo không
gian làm việc chuyên nghiệp,
thoải mái và thân thiện.

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
HÀNH ĐỘNG
VỀ KHÍ HẬU

MỤC TIÊU 13

XÓA
NGHÈO

Hành động ứng phó
với biến đổi khí hậu

MỤC TIÊU 1
Xóa nghèo

Triển khai đánh giá tác động môi
trường cho tất cả dự án đang thực hiện.
Ưu tiên tối đa hóa không gian xanh
trong các dự án bất động sản.
Tiếp tục chú trọng triển khai các dự án
năng lượng tái tạo nhằm giảm lượng
khí phát thải với mục tiêu trung hòa
CO2 trong hệ sinh thái BCG, góp phần
hạn chế biến đổi khí hậu.
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KHÔNG CÒN
NẠN ĐÓI

MỤC TIÊU 2
Xóa đói

CÔNG NGHỆ, SÁNG TẠO
VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

MỤC TIÊU 9

Đổi mới, xây dựng cơ
sở hạ tầng bền vững

Đặt tiêu chí phát triển doanh nghiệp gắn liền với phát triển xã hội thông qua việc tiếp tục duy trì và tổ chức thêm các
hoạt động CSR tại những địa phương mà dự án BCG đang phát triển:
Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng
Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội
Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương cho các dự án trực thuộc BCG nhằm hỗ trợ tạo công ăn việc làm ổn định cho
người dân sở tại.
Tích cực tham gia công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại các địa phương mà dự án của Tập đoàn đang triển khai, góp phần
nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại các tỉnh thành.
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

SỰ THAM GIA CỦA
CÁC BÊN LIÊN QUAN
Ảnh hưởng đến Tập đoàn Bamboo Capital

CÁC BÊN LIÊN QUAN TRỌNG YẾU CỦA TẬP ÐOÀN BAMBOO CAPITAL

NGƯỜI
LAO ĐỘNG

KHÁCH HÀNG

ĐƠN VỊ TÀI CHÍNH

CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
CÔNG TY
THÀNH VIÊN

CHÍNH QUYỀN

ĐỐI TÁC

TRUYỀN THÔNG

CỘNG ĐỒNG

Phụ thuộc vào Tập đoàn Bamboo Capital
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

BÊN LIÊN QUAN

Cổ đông và
nhà đầu tư

Cổ đông và nhà đầu tư là những người
thực sự sở hữu doanh nghiệp, tin
tưởng và ủng hộ các chính sách phát
triển và hoạt động của Tập đoàn. Vì
vậy, BCG luôn tìm cách tối đa hóa giá
trị đầu tư và lợi nhuận của các cổ đông,
nhà đầu tư bằng cách thực hiện các kế
hoạch kinh doanh theo cam kết với đại
hội đồng cổ đông.

CÁCH TIẾP CẬN

MỐI QUAN TÂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội đồng cổ
đông bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Gặp gỡ trực tiếp theo yêu cầu.
Trao đổi hỗ trợ qua email/điện thoại phòng ban
liên quan.
Bản tin nhà đầu tư.
Buổi đối thoại định kỳ hàng quý trên Fanpage:
https://www.facebook.com/BambooCapitalGroup

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Minh bạch thông tin.

Hoàn thiện mô hình quản trị, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh.

Đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
Giá trị thị trường của cổ phiếu và giá
trị doanh nghiệp.
Năng lực quản trị doanh nghiệp.
Chi trả cổ tức cho nhà đầu tư.

Website: www.bamboocap.com.vn

Người lao động

BCG nhận thấy nguồn nhân lực là
nguồn lực quan trọng nhất góp phần
củng cố vị thế thương hiệu trên thị
trường và luôn nỗ lực để đạt được sự
ủng hộ, đồng hành, gắn bó và hợp tác
lâu dài với người lao động thông qua
các chính sách đào tạo, cơ hội thăng
tiến và chính sách phúc lợi, lương
thưởng phù hợp với từng cán bộ công
nhân viên.

Họp giao ban hàng tháng.
Chương trình đào tạo, huấn luyện nội bộ.
Các hoạt động nội bộ công ty: Hội nghị tổng kết
cuối năm, chúc Tết đầu năm, Ngày hội gia đình,
Hội thao, Chúc mừng sinh nhật,…

HÀNH ĐỘNG CỦA BCG

Tuân thủ quy định Công bố thông tin, đúng, đủ, kịp thời, chính xác và minh
bạch.
Thực hiện công tác IR và PR nhằm gia tăng hình ảnh BCG, cải thiện giá trị cổ
phiếu.
Trong năm 2021, mặc cho tình hình dịch, công ty vẫn có kế hoạch chi trả cổ tức
cho nhà đầu tư bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2%.

Môi trường làm việc thoải mái, không
phân biệt đối xử.

Xây dựng môi trường làm việc thoải mái, an toàn, cân bằng giữa công việc và
cuộc sống.

Được trình bày ý kiến, quan điểm và
giải quyết thắc mắc trong quá trình
làm việc.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp BCG là nơi người lao động cảm thấy là nhà,
tự hào là một phần của tập thể.

Chính sách đào tạo và cơ hội phát
triển.
Chính sách phúc lợi, lương thưởng và
chế độ làm việc.
Hoạt động khác chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần cho người lao động.

Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn, tạo điều kiện để phát triển và thăng tiến.
Chính sách đãi ngộ xứng đáng, công bằng với đóng góp của người lao động.
Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Ủy ban đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, thể thao, văn hóa và đời sống tổ chức
các công tác chăm lo đời sống người lao động và gia đình người lao động.

Đánh giá công bằng, khách quan.
Thành tựu và đóng góp được ghi nhận.

Khách hàng

Mặc dù BCG không có khách hàng
trực tiếp, tuy nhiên khách hàng là yếu
tố quyết định ảnh hưởng đến kết quả
kinh doanh và thành công của các
công ty thành viên, tác động trực tiếp
đến Tập đoàn.

Nghiên cứu thị trường, khảo sát thị trường.
Tiếp nhận ý kiến và phản hồi từ khách hàng, giải
quyết sự cố.
Hội nghị mở bán, ra mắt dự án.
Website bamboocap.com.vn

Chất lượng, giá cả và dịch vụ đúng
như cam kết.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng giải đáp các thắc mắc qua hotline,
fanpage nhanh chóng.

Thông tin minh bạch.

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Uy tín và thương hiệu của doanh
nghiệp sản xuất, chủ đầu tư.

Các chính sách bảo vệ môi trường và lợi ích khách hàng.
Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về sản phẩm và dự án.

Fanpage Bamboo Capital

Ðối tác

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đối tác bao gồm nhà thầu, nhà cung
cấp… là những cá nhân, tổ chức trực
tiếp tham gia sản xuất, hoạt động
thương mại và thực hiện dự án, đóng
góp quan trọng vào thành công của
Tập đoàn.

Xây dựng thương hiệu uy tín.

Gặp gỡ trực tiếp.

Hợp tác cùng phát triển.

Tiếp xúc, họp để trao đổi thông tin, triển khai các chương trình hợp tác.

Trao đổi qua điện thoại, email.

Sản xuất và triển khai dự án có trách
nhiệm.

Thái độ liêm chính, hỗ trợ, cởi mở và minh bạch trong mọi hoạt động
hợp tác.

Năng lực triển khai dự án.

Giám sát và khắc phục những sai sót.

Uy tín doanh nghiệp.

Nâng cao uy tín thương hiệu.

Tham dự và tổ chức các hội nghị, hội thảo, buổi
chuyên đề nhằm gắn kết với nhà cung cấp, nhà
thầu.

Thực hiện nghiêm túc các điều
khoản đã ký kết, cởi mở và minh
bạch trong hợp tác.
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BÊN LIÊN QUAN

Công ty thành viên

Các công ty thành viên của Tập đoàn
BCG hoạt động theo 5 lĩnh vực chủ
chốt: Năng lượng tái tạo, Bất động sản,
Cơ sở hạ tầng, Dịch vụ tài chính và Sản
xuất – thương mại. Mối quan hệ hài
hòa giữa công ty mẹ và các công ty
thành viên sẽ quyết định sự thành bại
trong chiến lược phát triển của tập
đoàn, đồng thời góp phần phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÁCH TIẾP CẬN

MỐI QUAN TÂM

Họp giao ban định kỳ hằng tháng.
Báo cáo của Ban điều hành các công ty thành viên.
Nhân sự Tập đoàn tham gia vào HĐQT và Ban kiểm
soát của các công ty thành viên.

Chính sách, định hướng phát triển
và kế hoạch kinh doanh của công ty
mẹ đối với công ty thành viên.
Tiếp cận được các đối tác lớn, mở
rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

HÀNH ĐỘNG CỦA BCG
Hỗ trợ kết nối với đối tác, tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư cho công ty.
Hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch sản xuất và vận hành và thiết lập các mục
tiêu kết quả hợp lý.
Tìm kiếm các chuyên gia và nguồn nhân lực giỏi để hỗ trợ sản xuất, nâng
cao năng lực triển khai dự án cho các công ty thành viên.
Để đảm bảo tuân thủ các luật và quy định về an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp, Tập đoàn xây dựng các quy định áp dụng chung.
Tổ chức các chương trình đào tạo cho tất cả công ty thành viên trong Tập
đoàn tham gia.
Tạo ra các chính sách về lương, thưởng, đãi ngộ, phúc lợi và thăng tiến cho
tất cả nhân viên thuộc Tập đoàn.

Chính quyền

Các cơ quan chức năng bao gồm các
cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước
và chính quyền địa phương. Các cơ
quan này có chức năng quản lý, đảm
bảo môi trường kinh doanh và hỗ trợ
gián tiếp cho hoạt động kinh doanh
thông qua các chính sách khuyến
khích và hỗ trợ.

Tham gia các hội nghị, hội thảo do cơ quan trực
thuộc chính phủ, nhà nước tổ chức để đóng góp ý
kiến.

Tuân thủ quy định, luật pháp, ủng hộ
các chính sách và kêu gọi của nhà
nước.

Tham gia các tổ chức, hiệp hội liên quan.

Đóng góp vào ngân sách nhà nước.
Thực hiện sản xuất kinh doanh có
trách nhiệm.
Phát triển kinh tế địa phương, an
sinh xã hội.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế doanh nghiệp, bảo hiểm và các nghĩa
vụ khác.
Cập nhật thường xuyên và đầy đủ các thông tin về luật pháp và các Quy
định của Nhà nước để đảm bảo không xảy ra sai phạm.
Tuân thủ các quy định về minh bạch và công bố thông tin.
Các báo cáo được nộp đúng hạn và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt.
Tham gia các phong trào và chương trình do các cơ quan nhà nước khởi
xướng nhằm hỗ trợ cộng đồng và xã hội.
Tích cực phát động các chương trình phát triển xã hội và phát triển kinh
tế theo kế hoạch của địa phương.
Tạo điều kiện việc làm ổn định và tạo cơ hội cho sự phát triển của địa
phương trong tương lai.

Cộng đồng

BCG hiểu rằng định hướng phát triển
kinh tế đi đôi với sự phát triển của xã
hội, nhận được sự ủng hộ và tin tưởng
là nền tảng quan trọng cho hoạt động
sản xuất kinh doanh và việc triển khai
dự án tại địa phương. Do đó, BCG
không ngừng nỗ lực để cải thiện nền
kinh tế, xã hội tại các khu vực mà Tập
đoàn có dự án, cơ sở sản xuất kinh
doanh.

Truyền thông trực tiếp thông qua các chương
trình, sự kiện được tổ chức tại các tỉnh, thành phố
nơi công ty sản xuất và phát triển dự án.
Phối hợp với chính quyền địa phương.
Công tác truyền thông.

Bảo vệ môi trường tự nhiên, môi
trường sống cho cộng đồng.

Tuyển dụng lao động địa phương làm việc cho các nhà máy, dự án của
Tập đoàn.

Đảm bảo an toàn lao động.

Tuân thủ nghiêm ngặt về môi trường và an toàn lao động.

Thực hiện các hoạt động cộng
đồng, xã hội góp phần vào sự phát
triển của cộng đồng địa phương.

Trong thời điểm khi mà cả nước phải đối mặt với đại dịch Covid-19, BCG đã
kịp thời thành lập Quỹ BCG Foundation. Quỹ BCG Foundation hoạt động
độc lập, phi lợi nhuận với phương châm “Learning to give – Trao yêu
thương để nhận lại yêu thương” cùng mục tiêu chia sẻ, chăm lo cho các
hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho sự phát triển cộng đồng.

Tạo công ăn việc làm.

Trong năm 2021, BCG Foundation đã thực hiện các hoạt động thiết thực
như hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; đóng góp kinh phí cho quỹ
vắc-xin Covid-19; tổ chức các đội xe chuyên chở cán bộ y tế làm nhiệm vụ
chống dịch; hỗ trợ chi phí và các trang thiết bị, vật tư y tế như khẩu trang
y tế KN95, máy thở, máy đo thân nhiệt, máy đo mức oxy trong máu, test
kit, xe cấp cứu chuyên dụng để tiếp sức các y bác sĩ tuyến đầu chống
Covid-19 tại TP. HCM và các tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh đó, BCG
Foundation đã trao tặng hơn 5.000 phần quà nhu yếu phẩm cho những
gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP. HCM và các tỉnh thành lân cận,
tặng 50 laptop để hỗ trợ các em học sinh khó khăn có trang thiết bị học
online.
Thông qua những hoạt động thiện nguyện của Quỹ BCG Foundation đã
và đang triển khai, BCG mong muốn tiếp tục lan tỏa tấm lòng, tinh thần
của con người BCG, góp phần san sẻ khó khăn cùng đồng bào cả nước.
Đồng thời, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, kêu gọi toàn xã hội
chung tay vì mục tiêu đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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BÊN LIÊN QUAN

Ðơn vị tài chính

Truyền thông

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÁCH TIẾP CẬN

Các tổ chức tài chính bao gồm các
ngân hàng và các đối tác tài chính. Bộ
phận tài chính có vai trò đặc biệt quan
trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến
năng lực vốn để thực hiện các dự án
của Tập đoàn. Vì vậy, BCG luôn tìm
cách dung hòa lợi ích của các bên và
hợp tác với nhau để đảm bảo tính
minh bạch và uy tín.

Gặp trực tiếp.

Hoạt động truyền thông có khả năng
ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh và
uy tín của doanh nghiệp trên thị
trường. BCG đã và đang duy trì hình
ảnh của Tập đoàn và các công ty thành
viên bằng cách duy trì các hoạt động
truyền thông nhằm cung cấp thông
tin kịp thời và chính xác.

Công bố thông tin.
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MỐI QUAN TÂM

Tham gia các hội thảo, hội nghị nhằm huy động vốn.

Trả lời phỏng vấn, thông cáo báo chí khi có sự kiện.
Website: www.bamboocap.com.vn
Mạng xã hội: Facebook, Youtube, Linkedin.

Hiệu quả kinh tế và mức độ tín nhiệm
đối với các nhà cung cấp vốn.

Bảo đảm uy tín, cải thiện xếp hạng tín dụng và đảm bảo việc quản lý và sử
dụng hiệu quả các nguồn tài chính.

Năng lực triển khai dự án.

Quản trị rủi ro, tăng cường quản trị doanh nghiệp và minh bạch.

Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Nâng cao năng lực triển khai dự án và triển khai dự án theo đúng cam kết
với ngân hàng, đối tác tài chính, nhà đầu tư và khách hàng.

Công bố thông tin theo đúng quy
định, kịp thời và minh bạch.

Cam kết thông tin công bố chính xác, đúng với hoạt động thực tế của
Tập đoàn.

Thông tin trao đổi, phát ngôn với
các cơ quan báo đài về doanh
nghiệp và ngành phải rõ ràng và
chính xác.

Chủ động công bố thông tin quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp hoặc
gián tiếp đến khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư.

Khả năng thực hiện các kế hoạch
đề ra, tuân thủ đúng cam kết với
khách hàng và cơ quan nhà nước.
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HÀNH ĐỘNG CỦA BCG

Đưa ra những nhận định khách quan về ngành nhằm góp phần nâng
cao nhận thức của các bên quan tâm.
Cập nhật tình hình kinh doanh, tiến độ dự án định kỳ thường xuyên
thông qua các bản tin, tin tức sự kiện trên website và trên các trang
mạng xã hội của Tập đoàn.
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CÁC CHỦ ÐỀ TRỌNG YẾU
Thông qua việc phân tích tình hình các tổ chức, các nhóm ngành đang hoạt động của từng công ty thành viên, kết
hợp những phản hồi và mối quan tâm giữa các bên liên quan, BCG sẽ chọn ra các vấn đề trọng yếu cần lưu ý.
Các lĩnh vực trọng yếu này cũng được xem xét gắn liền với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Tác động đến Tập đoàn Bamboo Capital

Dữ liệu trong báo cáo được lập trong niên độ từ 01/01/2021 đến
31/12/2021, cùng niên độ với Báo cáo thường niên 2021.

201
419

202

Chế độ báo cáo
Báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Bamboo Capital được
lập định kỳ hằng năm và được thực hiện tách riêng khỏi báo cáo
thường niên.

MA TRẬN CÁC CHỦ ÐỀ TRỌNG YẾU CỦA TẬP ÐOÀN BAMBOO CAPITAL
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THÔNG LỆ BÁO CÁO

401

Thông tin liên hệ báo cáo
Mọi thông tin về báo cáo, xin vui lòng liên hệ:

203
413

Tổ thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững
Công ty Cổ phần Bamboo Capital

403
404

Văn phòng làm việc

303

Điện thoại

Email

(028) 62.680.680

info@bamboocap.com.vn

27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

302

301

Chú thích:
Chủ đề kinh tế
Chủ đề môi trường
Chủ đề xã hội

Quan tâm của các bên liên quan

Mục tiêu kinh tế

CÔNG VIỆC TỐT
VÀ TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

Mục tiêu môi trường

TIÊU THỤ VÀ
SẢN SUẤT CÓ
TRÁCH NHIỆM

NƯỚC SÁCH
VÀ VỆ SINH

NĂNG LƯỢNG SẠCH
VỚI GIÁ THÀNH
HỢP LÝ

HÀNH ĐỘNG
VỀ KHÍ HẬU

Mục tiêu xã hội

SỨC KHỎE VÀ
CÓ CUỘC SỐNG TỐT

GIÁO DỤC
CÓ CHÂT LƯỢNG

BÌNH ĐẴNG
GIỚI

XÓA
NGHÈO

KHÔNG CÒN
NẠN ĐÓI

Hiệu quả hoạt động kinh tế

Vật liệu

Việc làm

Sự hiện diện trên thị trường

Năng lượng

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tác động kinh tế gián tiếp

Nước và nước thải

Giáo dục và đào tạo

Tuân thủ về môi trường

Cộng đồng địa phương

CÔNG NGHỆ, SÁNG TẠO
VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Tuân thủ về kinh tế – xã hội
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2021
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2021

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
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QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2021

77

78

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TY BAMBOO CAPITAL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Bamboo Capital
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ / CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN BCG

VĂN PHÒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÁC HỘI ĐỒNG, ỦY BAN, BAN, TIÊU BAN
THUỘC TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

ỦY BAN NGUỔN VỐN

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
LUẬT SƯ
TẬP ĐOÀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH

KHỐI TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

KHỐI BÁO CÁO HỢP NHẤT
& QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

PHÒNG KẾ TOÁN
TÀI CHÍNH

PHÒNG BÁO CÁO
HỢP NHẤT

PHÒNG KẾ TOÁN
QUẢN TRỊ

PHÒNG QUẢN TRỊ
DÒNG TIỀN

PHÒNG
PHÁP CHẾ

3rd PARTIES

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PT

BAMBOO ID

PT PHÁT TRIỂN KINH DOANH

KHỐI HỖ TRỢ
KINH DOANH

KHỐI QUẢN TRỊ
HỆ THỐNG ERP

KHỐI TÀI TRỢ
DỰ ÁN

KHỐI SẢN PHẨM
TÀI CHÍNH

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÒNG IT

PHÒNG TÀI TRỢ
TÍN DỤNG

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM & PHÁT HÀNH

PHÒNG KINH DOANH
TRÁI PHIẾU

PHÒNG HÀNH CHÍNH

PHÒNG IR

BP. BÁO CÁO
TỔNG HỢP

PHÒNG QUẢN LÝ
KINH DOANH VÀ CÔNG NỢ

PHÒNG PHÂN PHỐI
BÁN LẺ

HELIOS

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Ghi chú:
Quan hệ quản lý trực tiếp
Quan hệ phối hợp thực hiện

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ

Ban điều hành

Cơ cấu Hội đồng quản trị của BCG tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

01

ÔNG NGUYỄN THẾ TÀI

03

ÔNG NGUYỄN THANH HÙNG

01

ÔNG NGUYỄN HỒ NAM
Chủ tịch HĐQT
Ngày bổ nhiệm: 27/06/2020

03

ÔNG PHẠM MINH TUẤN

05

ÔNG BÙI THÀNH LÂM

Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành
Ngày bổ nhiệm: 27/06/2020

Thành viên
Ngày bổ nhiệm: 27/06/2020

07

ÔNG NGUYỄN QUỐC KHÁNH

09

ÔNG KHUẤT TUẤN ANH

Thành viên độc lập
Ngày bổ nhiệm: 27/06/2020

Thành viên độc lập
Ngày bổ nhiệm: 27/06/2020

02

ÔNG NGUYỄN THẾ TÀI
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc
Ngày bổ nhiệm: 27/06/2020

04

ÔNG NGUYỄN THANH HÙNG

06

ÔNG ANTHONY LIM

Tổng Giám đốc
Thời gian tại nhiệm: từ 07/11/2011 đến nay

Phó Tổng Giám đốc
Thời gian tại nhiệm: từ 15/02/2015 đến nay

02

ÔNG PHẠM MINH TUẤN

04

BÀ HOÀNG THỊ MINH CHÂU

02

ÔNG NGUYỄN VIẾT CƯƠNG

Phó Tổng Giám đốc Điều hành
Thời gian tại nhiệm: từ 23/08/2017 đến nay

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
Thời gian tại nhiệm: từ 01/04/2015 đến nay

Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ngày bổ nhiệm: 27/06/2020

Ban kiểm soát

Thành viên
Ngày bổ nhiệm: 27/06/2020
Ngày miễn nhiệm: 15/05/2021

(Mức độ độc lập: Không phải là người lao động của công ty)

08

ÔNG PHẠM NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG

10

ÔNG TAN BO QUAN ANDY

01

Thành viên độc lập
Ngày bổ nhiệm: 27/06/2020

ÔNG ĐINH HOÀI CHÂU
Trưởng Ban
Trình độ chuyên môn: Kế toán viên
Thời gian tại nhiệm: từ 15/04/2015 đến nay

03

Thành viên
Ngày bổ nhiệm: 15/05/2021

Thành viên
Trình độ chuyên môn: Kế toán viên
Thời gian tại nhiệm: từ 10/05/2019 đến nay

ÔNG KOU KOK YIOW
Thành viên
Trình độ chuyên môn: Kế toán viên
Thời gian tại nhiệm: từ 27/06/2020 đến nay

Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc.
Sự tách biệt giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thể hiện sự phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và
Tổng Giám đốc để đảm bảo tính độc lập của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Sự tách biệt này cũng đảm bảo sự phân
chia quyền hạn, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong việc ra quyết định của HĐQT.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
HỘI ĐỒNG CHIẾN LƯỢC

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NỘI BỘ
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

LUẬT SƯ TẬP ĐOÀN

HỘI ĐỒNG, ỦY BAN, BAN, TIỀU BAN

ỦY BAN
ĐIỀU HÀNH

ỦY BAN
KIỂM TOÁN
VÀ TUÂN THỦ

ỦY BAN
NGUỒN VỐN

ỦY BAN
ĐỐI NGOẠI VÀ
TRUYỀN THÔNG

ỦY BAN
CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

ỦY BAN
KẾ TOÀN

ỦY BAN
HUY ĐỘNG
VỐN QUỐC TẾ

BAN
QUAN HỆ
NHÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN ĐÀO TẠO, KHEN
THƯỞNG, KỶ LUẬT, THỂ THAO,
VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

UỶ BAN
NHÂN SỰ

TIỂU BAN
BẢO VỆ
NỘI BỘ

Mô hình quản trị Tập đoàn được hình thành theo các
cấp quản lý sau đây:

01

Chủ tịch Tập đoàn và
Hội đồng chiến lược

Các Hội đồng, Ủy ban, Ban,
Tiểu ban và Luật sư Tập đoàn

03

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHIỆP
VÀ VẬN TẢI

CTCP BCG LAND

CTCP BCG FINANCIAL

CTCP PHÁT TRIỂN
NGUYỄN HOÀNG

CTCP CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HELIOS

CTCP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

BẤT ĐỘNG SẢN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ VẬN HÀNH &
PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN

DƯỢC PHẨM

02

Mô hình quản trị nội bộ Tập đoàn Bamboo Capital

01

02

03

Các Hội đồng, Ủy ban,
Ban, Tiểu ban là cơ
quan quản trị của Tập
đoàn, có toàn quyền
nhân danh Tập đoàn
theo nhiệm vụ được
giao trừ những vấn đề
thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông,
Hội đồng quản trị của
các Công ty thành viên
Tập đoàn.

Các Hội đồng, Ủy ban,
Ban, Tiểu ban hoạt
động theo sự phân
cấp quản lý của Chủ
tịch Tập đoàn và con
dấu riêng. Ngân sách
hoạt động được phê
duyệt, phân bổ với Chủ
tịch Tập đoàn.

Các Hội đồng, Ủy ban, Ban,
Tiểu ban hoạt động theo
nguyên tắc Thủ trưởng lãnh
đạo. Mỗi Thủ trưởng Hội
đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban
chịu trách nhiệm về phần
việc được phân công và
cùng chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch Tập đoàn về các
quyết định của Hội đồng, Ủy
ban, Ban, Tiểu ban đối với
nhiệm vụ được giao vì sự
phát triển ổn định và bền
vững của Tập đoàn.

Các Công ty thành
viên, liên kết cốt lõi

Các Công ty thành viên, Công ty
liên kết cấp hai (các công ty có cổ
phần chi phối hoặc không chi phối
của các Công ty thành viên cốt lõi).

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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04

Ngoài ra, Hội đồng, Ủy
ban, Ban, Tiểu ban và
Luật sư Tập đoàn được
thành lập ra nhằm tăng
tính hiệu quả trong
công tác quản trị nội bộ
trong hệ thống Tập
đoàn.
Vị trí, vai trò và nguyên
tắc hoạt động của các
Hội đồng, Ủy ban, Ban,
Tiểu ban Tập đoàn:
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QUẢN TRỊ
RỦI RO

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
Việc giám sát hiệu quả hoạt động trong cơ quan quản trị của Tập
đoàn Bamboo Capital như sau:
ĐHĐCĐ giám sát Hội đồng quản trị thông qua các chỉ tiêu, phương án
được phê duyệt tại ĐHĐCĐ hàng năm và ĐHĐCĐ bất thường. Kết quả
năm trước được báo cáo cụ thể trong kỳ họp của năm tiếp theo.
HĐQT giám sát hiệu quả hoạt động của BĐH thông qua các chỉ tiêu tài
chính và phi tài chính đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, có thể điều chỉnh cho
phù hợp của HĐQT. Ngoài ra HĐQT cũng yêu cầu BĐH bổ sung các chỉ
tiêu tài chính khác để có thể giám sát cụ thể hơn dựa trên kế hoạch kinh
doanh chi tiết được phê duyệt hàng năm. Với các chỉ tiêu phi tài chính
như quản lý, điều hành, tuân thủ, HĐQT giám sát thông qua các báo cáo
định kỳ nội bộ, báo cáo ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, báo cáo và kiểm
tra của cơ quan chức năng. HĐQT duy trì việc họp mặt trực tiếp định kỳ
mỗi quý một (01) lần nhằm bàn bạc, thảo luận và thống nhất các quyết
định thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT để kịp thời đưa ra những
chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh cho Công ty để phù hợp
với biến động của thị trường.
Hệ thống báo cáo: Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo giữa năm, hàng
năm nộp Ủy ban chứng khoán, công bố rộng rãi trên website và gửi các
cổ đông. Báo cáo quản trị nửa năm và 1 năm theo quy định công bố
thông tin và các báo cáo bất thường khác. Báo cáo của Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát mỗi năm 1 lần tại Đại hội đồng cổ đông.

TO DO
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Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành
(BĐH) Tập đoàn BCG xác định Quản trị Rủi ro là
một trong những nguyên tắc quản trị công ty
hàng đầu cần được đặc biệt chú trọng trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của mình.

MỤC ÐÍCH QUẢN TRỊ RỦI RO
Việc thực hiện thành công khuôn khổ quản lý rủi ro sẽ
giúp doanh nghiệp có một công cụ hữu ích và hiệu quả
để tạo ra các giá trị kinh doanh mới, các dòng doanh thu
mới, các dự án thành công và bảo toàn giá trị doanh
nghiệp. Ban lãnh đạo BCG đã đề xuất cũng như triển khai
nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến
hoạt động sản xuất kinh doanh. Các mục tiêu của kế
hoạch quản lý rủi ro bao gồm:
Xử lý rủi ro kịp thời và khoa học nhằm nâng cao hiệu
quả của hoạt động kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu
tổn thất, thất thoát cũng như các tác động tiêu cực đến
hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tăng cường khai thác
cơ hội, biến rủi ro thành động lực phát triển.
Tăng cường khả năng ra quyết định, lập kế hoạch và
sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc với sự hiểu biết thấu
đáo và nhất quán về hoạt động kinh doanh, môi trường
kinh doanh, cơ hội và thách thức.
Xác định rõ ràng trách nhiệm sở hữu và quản trị rủi ro,
đồng thời thiết lập cơ chế báo cáo và giám sát rủi ro liên
tục trong toàn Tập đoàn.
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PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO
BCG áp dụng Mô hình Quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một
hình thức quản lý rủi ro minh bạch, có hệ thống và đáng tin cậy trong
môi trường hoạt động của công ty.

NHẬN DIỆN RỦI RO

PHÂN TÍCH RỦI RO

XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ RỦI RO

THEO DÕI VÀ XEM XÉT

TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN

THIẾT LẬP BỐI CẢNH

XỬ LÝ RỦI RO
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PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU
RỦI RO ĐẶC THÙ TRONG TỪNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

RỦI RO TRONG MẢNG SẢN XUẤT - NÔNG NGHIỆP

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 hoành hành và đỉnh
điểm là nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội đã gây
nên nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dù cho hoạt động sản xuất công nghiệp ở những tháng
cuối năm đã khôi phục trở lại và các doanh nghiệp cũng
đã tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng cho các hợp đồng
đã ký kết trong năm, nhưng chỉ số phát triển sản xuất
công nghiệp của cả nước chỉ tăng khoảng 4,82% thấp
hơn so với mục tiêu kế hoạch đề ra là tăng 8-9% trong
năm 2021. Các chuyên gia nhận xét ngành sản xuất đang
có những cải thiện rất khả quan mặc dù vẫn còn nhiều
rủi ro và thách thức. Ở bên ngoài, các thị trường xuất
khẩu sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế
hàng hóa nhập khẩu, trong đó có hàng hóa Việt Nam.
Mặt khác, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng đang làm
tăng chi phí đáng kể cho doanh nghiệp xuất khẩu cũng
như doanh nghiệp hoạt động thương mại trong nước.
Giải pháp hạn chế rủi ro: Tập đoàn Bamboo Capital luôn
coi trọng và nỗ lực hướng tới sự minh bạch và rõ ràng khi
giao dịch với khách hàng, đối tác đầu tư và các bên liên
quan trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển và
thương mại. BCG đã đẩy mạnh công tác tuyển dụng

2. THƯƠNG MẠI
Về xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt
hơn 668,54 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020; cán cân
thương mại hàng hóa năm 2021 đã đạt xuất siêu 4,08 tỷ
USD. Những “đầu kéo” tăng trưởng trên được đánh giá sẽ
tiếp tục đạt được kết quả khả quan trong năm 2022.
nhằm xây dựng đội ngũ thành viên am hiểu ngành
nghề, đặc biệt là khâu sản xuất, chế biến; liên tục theo
dõi, cập nhật thông tin về tình hình sử dụng nguyên liệu
đầu vào, tình trạng công nghệ, sử dụng lao động, v.v.
Với mục tiêu giảm thiểu rủi ro, tạo sự đột phá và phát
triển bền vững trong tương lai, BCG đang triển khai
chương trình nghiên cứu thị trường chuyên sâu để định
hướng thay đổi chiến lược. Cụ thể, phát triển mạnh mẽ
chuyển đổi số đi đôi với thích ứng với xu thế của thương
mại thế giới.

Đối với mặt hàng cà phê, tuy Việt Nam dẫn đầu thế giới về
sản lượng nhưng giá bán chỉ khoảng 65% - 85% giá xuất
khẩu các nước khác. Do phần lớn các doanh nghiệp sản
xuất cà phê chỉ mới định hướng ngắn hạn việc kinh
doanh: buôn bán để kiếm lợi nhuận theo mùa vụ, bán
đồng loạt với số lượng lớn ngay đầu mùa vụ.
Đối với mặt hàng tinh bột sắn, phần lớn sản phẩm của
Tập đoàn được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và
chịu ảnh hưởng rất nhiều từ việc Trung Quốc tăng cường
các biện pháp kiểm soát giao hàng ở cửa khẩu nên xuất
khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam sang thị
trường này giảm nhẹ.
Việc xâm nhập vào các thị trường xuất khẩu chính như EU
và Mỹ vẫn còn nhiều rủi ro do cạnh tranh giữa các sản
phẩm cùng loại, sự thay đổi hành vi người tiêu dùng, đặc
biệt là các rào cản kỹ thuật và rào cản thương mại đang có
xu hướng được các quốc gia nhập khẩu áp dụng một
cách chặt chẽ hơn. Với tiềm lực tài chính và năng lực sản
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xuất cao, các doanh nghiệp nước ngoài đang tạo ra sức
ép rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước. Rủi ro mất
thị phần, giảm doanh thu tương đối rõ nét.
Chi phí vận chuyển cũng là một rào cản đối với các doanh
nghiệp xuất khẩu cà phê tại Việt Nam trong bối cảnh
Covid-19 hiện nay. Điều này cũng khiến chi phí xuất khẩu
cà phê thay đổi. Với sự bất ổn về giá như vậy sẽ gây ra
nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất cà phê tại
Việt Nam.
Giải pháp hạn chế rủi ro:
Để giảm thiểu rủi ro về nhu cầu thị trường cũng như áp
lực cạnh tranh, BCG đang tích cực cải tiến các hoạt động
tiếp thị, giới thiệu. Ngoài ra, BCG cũng đang đầu tư vào
kho bãi tại Đức để đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hóa
sang thị trường EU, tránh các rủi ro về việc hàng hóa
không được vận chuyển đúng hạn và hạn chế rủi ro khi
chi phí kho bãi tăng cao.
Ngoài ra, Bamboo Capital cũng tập trung vào kế hoạch
nâng vốn điều lệ của các công ty liên quan đến hoạt động
thương mại để có thể tiếp tục sản xuất và từ đó đẩy mạnh
hoạt động xuất khẩu sang các thị trường khác để tránh
tình trạng bị phụ thuộc vào một thị trường nhất định.

RỦI RO TRONG MẢNG CƠ SỞ HẠ TẦNG - BẤT ĐỘNG SẢN

Năm 2021 khép lại đầy khó khăn đối với lĩnh vực bất động
sản cùng với những bất cập trong chính sách chưa được
tháo gỡ triệt để khiến nguồn cung bất động sản sụt giảm.

1. XÂY DỰNG
Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động
xấu đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của nước ta,
trong đó lĩnh vực xây dựng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trong năm 2021, nhiều chủ đầu tư xây dựng không vay
được ngân hàng để thanh toán nên có những nhà thầu
xây dựng đang bị chủ đầu tư nợ tới hàng nghìn tỷ đồng.
Từ đó, khiến cho tài chính của các nhà thầu rất khó khăn.
Ngoài ra, cơn “bão giá” nguyên vật liệu tăng cao chưa từng
có gần như giá cả tất cả các loại vật liệu xây dựng khác
như xi măng, cát, đá, nhôm, kính... đều “leo thang”. Những
biến động về giá vật liệu đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến
kết quả sản xuất kinh doanh của các nhà thầu. Các dự án
bất động sản ngưng trệ, các nhà thầu khó tìm việc. Hơn
nữa, trong tình trạng hiện nay, dù việc thì hiếm nhưng

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2021

nhiều nhà thầu lại không dám nhận việc vì không có khả
năng và biện pháp gì đối phó với “bão giá” tăng cao.
Giải pháp hạn chế rủi ro: Do đó, BCG yêu cầu đơn vị thực
hiện xác định các rủi ro cần xử lý, đo lường và đánh giá tác
động của cả quá trình đến tỷ lệ thành công của dự án, đặc
biệt là các rủi ro liên quan đến dự án, bao gồm cả chi phí
và thời gian thực hiện. Ngoài ra, BCG cũng đã cập nhật
các công cụ xác định rủi ro xây dựng, kết hợp với phân
tích, thống kê thực nghiệm, dự báo, ý kiến chuyên gia và
các phương pháp khác để tìm ra nguồn gốc, xuất xứ và
phạm vi ảnh hưởng sớm nhất có thể, xử lý kịp thời và cải
thiện hiệu quả công việc. Nguồn nhân lực sẽ được đào tạo
để vận hành thành thạo máy móc thiết bị và nâng cao ý
thức về sử dụng và bảo quản.
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Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang
gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và
vướng mắc về pháp lý. Đại dịch Covid-19 quét qua, không
chỉ ngành du lịch chịu ảnh hưởng tiêu cực mà bất động
sản du lịch – nghỉ dưỡng cũng bị ảnh hưởng nghiêm
trọng. Do dịch bệnh mà cả nước trong năm 2021 gần như
không có khách du lịch quốc tế. Từ thực tế khó khăn trên,
cộng với các vướng mắc về pháp lý cho bất động sản nghỉ
dưỡng chưa được tháo gỡ nên tâm lý người mua còn e dè,
chưa tin tưởng để xuống tiền đầu tư. Nhiều khách sạn,
khu du lịch đã và đang phải đóng cửa. Một số thì hoạt
động cầm chừng với công suất trung bình là 20-30%.
Lượng dự án khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng cần
bán rất nhiều. Bởi vậy, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng
đã kém hiệu quả lại càng thêm yếu sức trong việc thu hút
nhà đầu tư.

Giải pháp hạn chế rủi ro: Đa dạng hóa danh mục đầu tư
với các sản phẩm bất động sản dân cư, bất động sản
thương mại, bất động sản khu công nghiệp. Năm 2021,
BCG chú trọng phát triển các dự án phức hợp (kết hợp
giữa thương mại và dân cư) tại các địa điểm đang được
nhà đầu tư quan tâm như TP. Thủ Đức, huyện Bình Chánh.
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RỦI RO TĂNG TRƯỞNG

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề
cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tính chung cả năm
2021, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 2,58% (quý 1
tăng 4,72%; quý 2 tăng 6,73%; quý 3 giảm 6,02% và quý 4
tăng 5,22%). Trong khi các biến thể Delta và Omicron
khiến nhiều nước trên thế giới chao đảo thì kinh tế Việt
Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương, đặc biệt,
trong quý IV có sự phục hồi đáng kể.
Bước qua năm 2021 đầy khó khăn, biến động, hướng đến
năm 2022, nhiều tổ chức, thể chế kinh tế - tài chính và giới
chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam đang trên đà phục hồi nhanh chóng

nhờ vào tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 tăng cao tạo điều kiện
sớm mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, do đại dịch vẫn chưa
chấm dứt, nên thương mại phải chịu ảnh hưởng bởi chi
phí vận tải tăng cao, thiếu hụt container rỗng có thể sẽ
kéo dài đến năm 2023.
Giải pháp hạn chế rủi ro: BCG tập trung vào việc khai
thác các cơ hội từ việc Việt Nam tham gia các hiệp định
thương mại song phương và đa phương, cũng như từ sự
dịch chuyển và tái định vị các chuỗi cung ứng khu vực và
quốc tế sang những quốc gia có chi phí thấp và an toàn
hơn từ các quốc gia phát triển.

RỦI RO LẠM PHÁT
RỦI RO TRONG MẢNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Về ngắn hạn, cơ chế giá điện mới cho điện gió và điện mặt
trời sau thời điểm ngày 30/10/2021 hiện tại chưa được ban
hành. Cơ chế giá điện ưu đãi (FiT) sẽ được bãi bỏ và thay
bằng cơ chế giá mới (có thể là cơ chế đấu thầu và/hoặc
thỏa thuận trực tiếp với EVN). Dự kiến giá điện mới có thể
giảm từ 20%-30% so với giá FiT hiện tại.

Về mặt trung và dài hạn, sự biến động của các biến số
kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ
giá, … sẽ có những tác động gián tiếp đến các doanh
nghiệp đầu tư phát triển năng lượng tái tạo.

Sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và
kéo dài đã ảnh hướng nhiều đến mọi mặt cuộc sống, làm
gián đoạn các chuỗi sản xuất, dẫn đến nhu cầu phụ tải
giảm. Bên cạnh đó, việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt do
Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ
triển khai các dự án điện gió.
Năng lượng tái tạo nói chung, năng lượng gió nói riêng
đòi hỏi chi phí đầu tư trả trước lớn, do vậy rất cần áp dụng
và duy trì một khuôn khổ pháp lý ổn định và mang tính
dài hạn để năng lượng gió có thể tiếp tục phát triển.

Để hạn chế những rủi ro về chính sách, pháp lý, BCG
Energy luôn theo dõi và cập nhật những văn bản mới
nhất của pháp luật Việt Nam và những chuẩn mực đang
thực hiện trên thế giới để đánh giá ảnh hưởng từ các văn
bản pháp luật mới được ban hành. Ngoài ra, BCG cũng
tham gia các buổi tham luận với Chính phủ và các bên
liên quan khác để bổ sung kiến nghị từ góc độ doanh
nghiệp để Chính phủ có thể xem xét tạo điều kiện hỗ trợ
cho các doanh nghiệp phát triển lĩnh vực Năng lượng tái
tạo, có thể đưa ra một khuôn khổ pháp lý ổn định và dài
hạn để các dự án có thể tiếp tục phát triển.

Khi tổng công suất lắp đặt các dự án điện mặt trời và điện
gió tăng lên và chiếm tỷ trọng tương đối cao, có thể dẫn
đến một số vấn đề bất cập về mặt kỹ thuật, ảnh hưởng
đến công tác khai thác, vận hành và an toàn hệ thống lưới
điện quốc gia. Do vậy, việc nâng cấp mạng lưới đường
truyền tải điện là việc cấp bách cần được sớm triển khai và
hoàn thiện.

Để hạn chế ảnh hưởng của lãi suất, BCG lập kế hoạch vay
và trả cụ thể cho từng khoản vay, ký kết các hợp đồng tài
trợ với giới hạn biên độ dao động của lãi suất cho vay
trong tầm kiểm soát, đàm phán với các đối tác kịp thời
điều chỉnh phương án vốn theo tình hình của thị trường
tài chính góp phần hạn chế những bất ổn và ảnh hưởng
từ lãi suất.

Giải pháp hạn chế rủi ro:

RỦI RO TÀI CHÍNH

Dự báo về mức lạm phát của năm 2022, Viện trưởng Viện
Kinh tế tài chính Nguyễn Bá Minh cho biết, qua nghiên
cứu, dự báo CPI bình quân năm 2022 so với năm 2021 sẽ
tăng ở mức 2,5% ( +/- 0,5%) tức là từ 2% đến 3%, dưới chỉ
tiêu Quốc hội đề ra với các lý do khách quan do tình hình
dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp;
chiến tranh thương mại, xung đột chính trị trên thế giới
còn khó lường… khiến cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu
chưa thể hồi phục vững chắc, làm cho giá cả nguyên,
nhiên vật liệu trên thị trường quốc tế khó tăng, do đó, áp
lực lạm phát năm 2022 sẽ không quá cao.
Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng việc kiểm soát lạm
phát năm 2022 vẫn gặp nhiều khó khăn và không dễ

dàng, CPI có thể tăng khá cao và tăng ngay từ đầu năm
do kinh tế thế giới đã và dần phục hồi, giá cả hàng hóa
đang có xu hướng gia tăng. Khi kinh tế phục hồi trong
năm 2022, dưới tác động của các gói hỗ trợ và phát triển
kinh tế khiến nhu cầu tiêu dùng, đầu tư gia tăng sẽ gây
sức ép không nhỏ lên giá cả.
Do Việt Nam là quốc gia có độ mở cửa hội nhập sâu rộng
và toàn diện với thế giới nên khả năng nhập khẩu lạm
phát thông qua nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu đầu vào
rất lớn.
Giải pháp hạn chế rủi ro: BCG sẽ chủ động dự báo, tính
toán để xây dựng các phương án ứng phó và điều chỉnh
giá trên cơ sở các chính sách quốc gia đã xây dựng.

RỦI RO LÃI SUẤT

Theo chỉ đạo của Nhà nước, các ngân hàng phải hỗ trợ
thiết thực để giúp các công ty lập phương án sản xuất,
kinh doanh bền vững và hiệu quả bằng cách giảm lãi suất
và chia sẻ khó khăn với xã hội liên quan đến bối cảnh dịch
bệnh hiện nay.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng chỉ đạo tổ chức tín
dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung
tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo
chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng
vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng
khoán, các dự án BOT, BT giao thông; tăng cường quản lý
rủi ro đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng
tiêu dùng; tạo điều kiện thuận lợi cho DN và người dân

tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.
Rủi ro biến động lãi suất chủ yếu liên quan đến các khoản
tiền gửi ngắn hạn và các khoản vay ngắn hạn có lãi của
Công ty mẹ và một số công ty thành viên có thể gây tổn
thất cho BCG.
Giải pháp hạn chế rủi ro: Phòng Tài chính – Kế toán thuộc
Tập đoàn BCG thường xuyên theo dõi, kiểm soát chặt chẽ
các điều kiện thị trường tiền tệ, điều kiện kinh tế trong
nước và quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất. Các
chuyên viên thực hiện dự tính, phân tích độ nhạy và điều
chỉnh mức đòn bẩy tài chính cũng như chiến lược đầu tư
tài chính theo tình hình hiện tại và kiểm soát rủi ro lãi suất
nằm trong giới hạn quản lý của Tập đoàn.

RỦI RO THANH KHOẢN

BCG có rủi ro thanh khoản khi các tài sản tài chính và nợ
phải trả có thời điểm đáo hạn lệch nhau.
Giải pháp hạn chế rủi ro: BCG đánh giá rủi ro này ở mức
thấp vì Tập đoàn luôn có kế hoạch quản lý dòng tiền hiệu
quả và tình hình tài chính lành mạnh cho BCG và các
công ty thành viên. Mục đích của Tập đoàn là cân đối
dòng tiền và các cam kết tài chính khi đến hạn.
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BCG sẽ áp dụng các biện pháp, cách thức phòng ngừa
và ứng phó với các trường hợp rủi ro thanh khoản thông
qua quản lý dòng tiền chặt chẽ, thỏa thuận tín dụng
ngắn hạn và dài hạn từ ngân hàng, thu xếp các nguồn
tài chính khác để đảm bảo khoản vay sẽ được hoàn trả
sau khi BCG hoàn thành các dự án đầu tư, cân đối giữa
tài sản và công nợ.
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RỦI RO KHÁC – RỦI RO DỊCH BỆNH
Thế giới đã trải qua 2 năm đại dịch Covid-19 hoành
hành làm toàn cầu bị rối loạn, tác động nặng nề đến
mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Tình hình dịch bệnh
trong năm tới sẽ phụ thuộc vào mức độ duy trì miễn
dịch sau khi tiêm chủng hoặc khỏi bệnh. Cho đến
nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa đưa ra kết luận
chính xác khi nào thì dịch bệnh này sẽ kết thúc.
Giải pháp hạn chế rủi ro: Theo chỉ đạo của Thủ
tướng - Chính phủ, BCG tiếp tục thực hiện nghiêm
túc, quyết liệt “mục tiêu kép”, ưu tiên bảo vệ sức
khỏe của người lao động, đồng thời, thúc đẩy phát
triển các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra bình
thường. Ban Lãnh đạo BCG giữ vững tinh thần bình
tĩnh và không chủ quan trong khâu quản trị vận
hành doanh nghiệp.

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

RỦI RO AN TOÀN – SỨC KHỎE

Rủi ro về An toàn lao động và Sức khỏe luôn được BCG ưu
tiên. Đối với những lĩnh vực đặc thù như Xây dựng và
Năng lượng tái tạo, nếu sự cố xảy ra sẽ làm ảnh hưởng
đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người lao động ngay
lập tức. Ngoài ảnh hưởng đến con người, chi phí giải
quyết và trách nhiệm pháp lý sau đó cũng gây ảnh hưởng
nặng nề đến doanh nghiệp.

Giải pháp hạn chế rủi ro: BCG đầu tư vào dây chuyền sản
xuất, công cụ, thiết bị hiện đại để giảm thiểu rủi ro xảy ra
sự cố và tai nạn lao động với công nhân nhà máy và nhân
viên. Ngoài ra, BCG cũng đưa ra các quy định pháp luật
đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động như khám
sức khỏe, trang bị bảo hộ lao động và tập huấn.

KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO
Trong năm 2022, BCG sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện các quy trình hoạt động phù hợp với hệ thống điều hành do Ban
Quản trị xác lập. Đồng thời, nâng cấp hệ thống bao gồm con người, quy trình, phần mềm và thiết bị cần thiết để đảm
bảo thực hiện tốt nhất công tác quản lý rủi ro cho các hoạt động đầu tư hiện tại và sắp tới, và các lĩnh vực kinh doanh
mới dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới.

RỦI RO LUẬT PHÁP

Các bước kế hoạch hoạt động cụ thể:
Rủi ro pháp lý phần lớn là những thay đổi về mặt luật
pháp hoặc các quy định mới có ảnh hưởng nghiêm trọng
đến hoạt động kinh doanh và chứng khoán của các công
ty. Cụ thể, những thay đổi trong pháp luật hoặc quy định
có thể làm tăng chi phí hoạt động của công ty, làm giảm
sức hấp dẫn của khoản đầu tư hoặc thay đổi bối cảnh
cạnh tranh trên thị trường.
Trên thực tế, BCG phải đối mặt với các rủi ro pháp lý phát
sinh trong quá trình tuân thủ các thay đổi quy định khi
phát sinh tranh chấp pháp lý từ các đối tác hoặc trong
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, việc
thực hiện nhiều thủ tục hành chính trùng lặp và thời gian
xử lý kéo dài gây ra nhiều khó khăn, nhất là ở hai phân

khúc năng lượng tái tạo và BĐS nghỉ dưỡng. Cụ thể, thị
trường phát triển điện gió đang diễn biến rất chậm do có
quá nhiều rào cản kỹ thuật và tài chính. Ngoài ra, thời hạn
sử dụng đất vẫn là một vấn đề khiến nhiều nhà đầu tư và
khách hàng băn khoăn.

Nâng cao hiệu quả hệ
thống quản trị rủi ro
(chính sách, thủ tục, quy
trình, hệ thống báo cáo) và
hệ thống kiểm soát cho
từng hoạt động cụ thể tại
Công ty mẹ và các công ty
thành viên (như quy chế
quản lý đầu tư, công bố
thông tin, quản lý tài
chính, quản trị nội bộ, …)

Giải pháp hạn chế rủi ro: BCG sở hữu đội ngũ cố vấn và
luật sư giàu kinh nghiệm. Bộ phận này có trách nhiệm
cập nhật các thay đổi pháp lý và ảnh hưởng pháp lý đối
với hoạt động kinh doanh để tư vấn kịp thời cho Ban
Quản trị để có sự chuẩn bị phù hợp. Ngoài ra, bộ phận
trên cũng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ hợp đồng để hạn
chế rủi ro pháp lý đi kèm.

Đẩy mạnh đầu tư các
công cụ, phần mềm
tự động hóa để nâng
cấp hệ thống vận
hành của Tập đoàn.

RỦI RO THƯƠNG HIỆU

Sự đánh giá lệch lạc cũng như nhận thức không chính
xác của khách hàng về hình ảnh của Tập đoàn ảnh hưởng
đến việc thu hút nhà đầu tư và nhu cầu tiêu thụ sản
phẩm. Đây là một trong những rủi ro thương hiệu cần
được đề phòng và xử lý. Thông tin không chính xác có thể
gây tác động tiêu cực đến uy tín của Tập đoàn, làm giảm
lòng tin của khách hàng, cổ đông, đối tác và xã hội, dẫn
đến thiệt hại tài chính đáng kể.
Giải pháp hạn chế rủi ro: Đối với BCG, thương hiệu là một
tài sản vô hình có giá trị đặc biệt. Công tác quản trị rủi ro
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hình ảnh thương hiệu được ưu tiên để giảm thiểu rủi ro
thông qua các hoạt động quản trị doanh nghiệp hiệu
quả. BCG luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của
pháp luật về việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.
Với việc tôn trọng giá trị đầu tư của các cổ đông, BCG hiểu
rõ trách nhiệm của mình trong việc cung cấp thông tin
đầy đủ, minh bạch và kịp thời. Bên cạnh đó, an ninh
truyền thông là công tác được chú trọng hàng đầu đối với
bộ phận PR để đảm bảo các thông tin về BCG trên thị
trường đúng sự thật.
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Tuyển dụng và đào tạo
nhân sự có kiến thức
chuyên sâu và kỹ năng
về các mảng hoạt động,
nhằm theo sát quá trình
và thực hiện quản trị rủi
ro hiệu quả trong lĩnh
vực được phụ trách.

Liên tục cập nhật các
quy chế, quy trình
kiểm soát phù hợp với
quy định của Nhà
nước và những thay
đổi thực tế của thị
trường.
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GRI 201
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với hiệu quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong năm 2021:

GRI 103 Phương pháp Quản trị

Cơ chế đánh giá

Các bên tham gia: Ban điều hành, các Ủy ban, Bộ phận Kế toán, Tài chính, Ban kiểm soát,
Công ty Kiểm toán bên ngoài (Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán
Phía Nam (AASCS)).

Tập đoàn Bamboo Capital hiểu rằng chiến lược phát triển bền vững dài hạn chỉ có thể đạt được trên cơ sở nền tảng
tài chính vững mạnh và tăng trưởng kinh tế ổn định. Do đó, Tập đoàn không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt
động, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo dõi đánh giá các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả
hoạt động như tổng tài sản, doanh thu, lợi nhuận, và thị phần.
Đồng thời, Bamboo Capital kiểm soát các chỉ số thông qua hệ thống quản lý chặt chẽ. Thông tin được cập nhật và
truyền đạt đến Ban lãnh đạo trong các cuộc họp giao ban của Ban lãnh đạo.

Chính sách

Tập đoàn nỗ lực đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận dựa trên năng lực vận hành, khả
năng huy động vốn và sức mạnh của mối quan hệ với các đối tác uy tín trong nước và quốc
tế. Chúng tôi cam kết mang lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông, thu nhập cho nhân viên và
sự phát triển kinh tế của cộng đồng.

Cam kết

Tuân thủ đầy đủ Luật doanh nghiệp 2021, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Đầu tư,
Luật chứng khoán… cùng với các Thông tư, Nghị định liên quan và pháp luật theo thông lệ
quốc tế.

Kết quả kinh doanh được đánh giá và báo cáo hàng quý, năm

Hoạt động được xem xét đánh giá qua họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Đánh
giá của Ban kiểm soát hàng năm.
Kết quả

Tốt

Điều chỉnh hoặc
đề xuất điều chỉnh

201-1 Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ
Trong năm 2021, tận dụng dịch Covid và tác động của các chính sách hỗ trợ kinh tế từ chính phủ Việt Nam, BCG đã tập
trung tăng cường đầu tư và mua lại, triển khai các dự án hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững.

Lợi nhuận sau thuế 2021: 806,4 tỷ đồng

Với thế mạnh là khả năng vận hành, huy động vốn cùng mối quan hệ với các đối tác, tổ chức tài chính uy tín trong nước
và quốc tế, BCG luôn trau dồi kinh nghiệm học hỏi công nghệ kỹ thuật mới, từ đó tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường
và phát triển các dự án bất động sản cũng như năng lượng tái tạo.

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 10%

Song song với việc mở rộng quy mô hoạt động, năm 2021 BCG đã đạt được những kết quả tích cực về mặt kinh tế.

Trách nhiệm

Tổng Giám đốc

Cụ thể, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của BCG ghi nhận kết quả vượt trội như sau: Tổng doanh thu hợp nhất
năm đạt 2.589 tỷ đồng, tăng 39,6% so với năm 2020 (1.575 tỷ đồng). Mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn từ năm
2017 – 2021 đạt trên 15,09%.

Nguồn lực

Phòng Kinh doanh, Phòng Hỗ trợ kinh doanh, Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, Phòng Phát
triển dự án.

Mục tiêu/chỉ tiêu

Cơ chế tiếp nhận
và giải quyết
khiếu nại

Doanh thu 2021: 5.375 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 275,5% so với năm 2020 và đạt mức tăng trưởng bình quân ở mức
290,01% từ năm 2017.
Một số chỉ tiêu chính (Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 Công ty Cổ phần Bamboo Capital):

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại thông qua Công đoàn.

Vốn điều lệ

Các chương trình,
hành động, dự án,
sáng kiến cụ thể
trong năm

Hoàn thiện, đưa vào hoạt động các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm các mảng chủ lực là
năng lượng mặt trời áp mái, cánh đồng năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

2.975 tỷ đồng

Tổng tài sản

37.689 tỷ đồng

Lương thưởng nhân viên

233 tỷ đồng

Triển khai và liên tục cải tiến hệ thống quản lý dự án để nâng cao khả năng đầu tư và thực
hiện dự án.
Xây dựng chính sách về lương, thưởng.
Tích cực các hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ CBNV trong mua dịch vừa qua như: tiêm ngừa
vaccine Covid-19 đầy đủ và kịp thời, các phương án làm việc giãn cách hợp lý, phun khử
khuẩn, vệ sinh văn phòng thường xuyên để đảm bảo môi trường làm việc an toàn,...

Doanh thu thuần

2.589 tỷ đồng, tăng 39,6%

Lợi nhuận sau thuế

1.000 tỷ đồng, tăng 275,5%

Cung cấp vật liệu thân thiện với môi trường và áp dụng các giải pháp năng lượng tái tạo cho
các dự án
Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu thông qua chủ trương thực hành tuân thủ
về xã hội và môi trường.
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Kết quả kinh doanh BCG giai đoạn 2017 - 2021
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GRI 103 Phương pháp Quản trị

2021

Lợi nhuận sau thuế

Ngoài tác động trực tiếp đến kinh tế, BCG đã và đang tạo thêm nhiều việc làm cho người dân cũng như góp phần
phát triển cơ sở hạ tầng tại các cộng đồng nơi các dự án bất động sản đang được triển khai như đường xá, hệ thống
thoát nước và các tiện ích khác.

201-3 Các nghĩa vụ theo chế độ phúc lợi đã quy định và các chế độ hưu trí khác
Từ khi thành lập đến nay, BCG luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, đóng góp vào ngân sách nhà nước và đóng góp
tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Thuế TNDN BCG nộp vào Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017-2021
TỶ ĐỒNG

GRI 202
SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Xác định chính sách đãi ngộ cạnh tranh là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút nhân tài và giữ chân nhân viên.
BCG tuyển dụng lao động từ cộng đồng địa phương và góp phần tạo ra việc làm đồng hành với sự tăng trưởng của
nền kinh tế địa phương nơi tập đoàn vận hành và phát triển các dự án.
Nhằm duy trì chính sách đãi ngộ công bằng nội bộ cho người lao động và tăng sức cạnh tranh về tổng thu nhập trên
thị trường, BCG hàng năm đều thực hiện rà soát và tăng lương cho nhân viên dựa trên kết quả kinh doanh và các hiệu
quả làm việc của cá nhân người lao động (KPI) nhằm tạo động lực làm việc, tăng mức độ gắn bó với doanh nghiệp và
góp phần tăng năng suất lao động của nhân viên.
Ngay cả khi trong thời điểm nhiều công ty phải cắt giảm nhân sự và thu nhỏ quy mô hoạt động do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, BCG vẫn cam kết không cắt giảm, trả đủ lương và đãi ngộ cho nhân sự, thậm chí còn khuyến khích
tuyển dụng và thu thập nhân tài.
Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với sự hiện diện trên thị trường của doanh nghiệp trong năm 2021.

Cơ chế đánh giá

Chính sách và kết quả đánh giá thi đua, lương thưởng được Ban điều hành và Hội đồng
thi đua khen thưởng đánh giá hàng năm, dưới sự giám sát của Công đoàn và bộ phận
Nhân sự.

Kết quả

Tốt

300
266

250

Điều chỉnh hoặc
đề xuất điều chỉnh

200

150

TẠO VIỆC LÀM

100

88

19

24

2018

2019

2020

2019

2018

2017

159

49

52

42

38

Công ty con và liên kết

1.830

1.664

1.453

1.258

953

Tổng cộng

1.989

1.713

1.505

1.300

991

Công ty mẹ

0
2017

2021

Năm

52

50

2020

ĐVT: lao động

2021
*Người lao động (bao gồm nhân viên – VD: Nhân viên nhà thầu, nhân viên thuê ngoài…)
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202-2 Tỷ lệ thành viên Ban lãnh đạo được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương

LƯƠNG THƯỞNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

TỶ ĐỒNG

Lương thưởng CBCNV BCG giai đoạn 2017-2021
250

233

202

200
162

150

Định nghĩa Ban lãnh đạo

Tỷ lệ

Đà Nẵng

Ban quản lý/ Ban điều hành

10%

TP.HCM

Ban quản lý/ Ban điều hành

50%

Bình Định

Ban quản lý/ Ban điều hành

100%

Phú Yên

Ban quản lý/ Ban điều hành

100%

Tây Ninh

Ban quản lý/ Ban điều hành

100%

Hà Nội

Ban quản lý/ Ban điều hành

3%

Tên địa phương

143
131

TP.HCM vẫn là khu vực thu hút chính các lao động cấp cao. Tuy nhiên, Tập đoàn cũng ưu tiên xem xét và tuyển dụng
nhân lực tại các khu vực tỉnh khác cũng như từ nước ngoài.
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GRI

202-1 Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu của vùng
Người lao động (không bao gồm
nhân viên – VD: Nhân viên nhà thầu,
nhân viên thuê ngoài…)

Nhân viên

Nam

Nữ

Tên địa phương

Nam

Nữ

An Giang

134%

134%

Bình Định

109,18%

117,37%

Đà Nẵng

105,25%

100,66%

103%

101%

Long An

111%

101%

Phú Yên

132,4%

123,5%

117,6%

108,8%

Tây Ninh

105,1%

153,8%

130,8%

123,1%

TP.HCM

152,81%

139,33%

Hà Nội

118,2%

114,7%
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Trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, Bamboo Capital nhận thức được rằng tại nơi Tập đoàn triển
khai dự án sẽ có những tác động nhất định đến môi trường và xã hội.

Đồng thời, BCG cũng tạo ra các tác động tích cực và giá trị thặng dư thông qua các dự án hạ tầng phục vụ việc triển
khai dự án và các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ địa phương cơ sở vât chất đặc biệt là nhu yếu phẩm trong tình hình
dịch bệnh Covid-19.
Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với tác động kinh tế gián tiếp của doanh nghiệp trong năm 2021.

Cơ chế đánh giá

Báo cáo khả thi đánh giá tác động và các biện pháp đi kèm để hạn chế, ngăn ngừa tác
động tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án.
Các tác động tích cực, tạo thặng dư về kinh tế cho địa phương trong quá trình triển khai
dự án

Kết quả

Mức lương tối thiểu quy chuẩn theo một mức tại Tập đoàn và hiện năm 2021 không chia theo vùng, do đó, mức lương
tối thiểu trả theo vùng khá cao khi so sánh với các tỉnh như Long An, Bình Định, Vĩnh Long.
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GRI 103 Phương pháp Quản trị
Để tránh các tác động tiêu cực, BCG luôn tiến hành khảo sát kỹ lưỡng các tác động tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá
trình triển khai tại khu vực dự án trước khi triển khai. Dựa vào những đánh giá này, Tập đoàn sẽ có những biện pháp
hợp lý để hạn chế và ngăn ngừa các rủi ro này.

101%

Vĩnh Long

203

GRI 203
TÁC ĐỘNG
KINH TẾ GIÁN TIẾP

103

Tốt

Điều chỉnh hoặc
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GRI 203-1 Ðầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án, BCG đã phối hợp với các cơ sở ban ngành triển khai và hoàn thành
một số dự án cơ sở hạ tầng như cầu, đường. Mục đích ban đầu của các dự án này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
việc đưa nhân công và nguyên vật liệu phục vụ dự án. Sau khi các công trình này hoàn thành và đi vào hoạt động, các
dự án này còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng sâu, vùng xa đi lại, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của
địa phương.

MÔI TRƯỜNG

GRI 203-2 Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể
Hiện tại, BCG đang thực hiện một số dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Đáng chú ý là các dự án điện mặt trời và bất động
sản tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, TP.HCM, Long An và Vĩnh Long. Các dự án này cũng góp phần nâng cao chất
lượng cơ sở hạ tầng của địa phương. Cụ thể, dự án năng lượng tái tạo của BCG sẽ giúp cải thiện nguồn cung cấp điện.
Đây là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nước ngoài đến
địa phương đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, BCG thường lựa chọn một số lượng lớn các nhà thầu phụ để thực hiện các
hạng mục và sử dụng nhiều nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương. Điều này không chỉ gián tiếp góp phần phát triển
kinh tế mà còn giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm và ổn định an sinh – xã hội địa phương.
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301-1 Vật liệu đã được sử dụng theo trọng lượng hoặc khối lượng
GRI

301

CÔNG TY CỔ PHẦN TAPIOTEK

GRI 301
VẬT LIỆU

Vật liệu củ mì tươi

35.327.008 kg

GRI 103 Phương pháp Quản trị
Bamboo Capital là một doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực cần sử dụng nhiều nguyên vật liệu đầu
vào như cho sản xuất và xây dựng. Chúng tôi ý thức rằng bất kỳ hoạt động sản xuất nào cũng có những tác động nhất
định đến môi trường. Vì vậy, Bamboo Capital vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu các tác động đến môi
trường, tìm cách sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên và năng lượng. Chúng tôi xây dựng các quy chuẩn
và kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra nhằm giảm thiểu các tác động đến môi trường.
Sau đây là báo cáo về việc sử dụng vật liệu từ các công ty thành viên của Bamboo Capital:

Chính sách

Sản xuất có trách nhiệm để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Hiện tại nhà máy chưa có
chính sách cụ thể.

Cam kết

Chưa xây dựng

Mục tiêu/chỉ tiêu

Chưa xây dựng

Trách nhiệm

Giám đốc, Ban Quản lý dự án.

Nguồn lực

Đội ngũ sản xuất và bộ phận thu mua nguyên vật liệu.

Cơ chế tiếp nhận
và giải quyết
khiếu nại

Chưa xây dựng

Các chương trình,
hành động, dự án,
sáng kiến cụ thể
trong năm

Sử dụng bao bì dễ phân hủy để đóng gói thay thế các loại nylon truyền thống.

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN HOÀNG

Bao bì đóng gói

233.205 CÁI

Gỗ tròn

6.000

3

Ở mảng sản xuất, Bamboo Capital có Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng là công ty sản xuất đồ gỗ nội, ngoại
thất và Công ty Cổ phần Tapiotek sản xuất tinh bột sắn biến tính. Các sản phẩm như bàn, ghế, ván lót sàn,… của
Nguyễn Hoàng đều sử dụng nguyên liệu chính từ gỗ nhập khẩu. Nguyên liệu chính của Tapiotek là củ mì tươi được
trồng trong nước. Cả hai công ty luôn cố gắng bảo vệ môi trường bằng cách quản lý chặt chẽ vật liệu đầu vào, tối đa
hóa vật liệu thành sản phẩm. Đồng thời, tái sử dụng và tái chế vật liệu, sản phẩm và bao bì.
Ở mảng bất động sản, BCG Land là một trong những đơn vị tiên phong trên thị trường sử dụng những vật liệu tiên
tiến như GFRC (bê tông cốt sợi thủy tinh) vào các công trình xây dựng. GFRC là loại vật liệu thân thiện với môi trường,
không cần nung như các loại gạch truyền thống, giúp giảm phát thải CO2. Đồng thời, GFRC còn có đặc tính siêu bền
và siêu nhẹ, giúp tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình vận chuyển. Các công trình sử dụng GFRC có khả năng cách âm,
cách nhiệt tốt, giúp tiết kiệm điện năng làm mát cho công trình. Bên cạnh đó, BCG Land còn chú trọng các vật liệu
truyền thống, tự nhiên dễ tìm kiếm tại địa phương như gốm sứ Thanh Hà, mây tre,… Các công trình của BCG Land
không chỉ tiện nghi, mang hơi thở thời đại và hài hòa với văn hóa, thẩm mỹ tại vùng miền nơi công trình xây dựng.
Ở mảng năng lượng tái tạo, BCG Energy làm việc với các nhà cung cấp vật liệu uy tín trên thế giới để đảm bảo các
trang thiết bị được sản xuất theo quy trình bảo vệ môi trường. Các nhà cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời và thiết
bị điện gió đều phải cam kết thu hồi và tái chế sản phẩm sau khi hết vòng đời sử dụng.

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với hoạt động sử dụng vật liệu của doanh nghiệp trong năm 2021:

Cơ chế đánh giá

Giám đốc nhà máy đánh giá việc sử dụng năng lượng hàng tháng theo báo cáo về số
lượng sử dụng được gửi lên từ P. HCNS.

Kết quả

Đạt

Điều chỉnh hoặc
đề xuất điều chỉnh
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GRI

302
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GRI 302
NĂNG LƯỢNG

GRI 302-1 Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức
Công ty Cổ phần Bamboo Capital

GRI 103 Phương pháp Quản trị
Ý thức được việc sử dụng năng lượng trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đều tác động đến môi trường và từ đó
ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe con người nên Bamboo Capital và tất cả các công ty thành viên đều tăng
cường tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng trong nội bộ từng công ty. Thông tin về việc tiêu thụ
năng lượng được báo cáo và cập nhật hàng tháng hoặc hàng quý và tổng kết vào cuối năm tại mỗi công ty.
Các công ty sản xuất như Nguyễn Hoàng và Tapiotek thường xuyên nâng cao chất lượng máy móc, trang thiết bị để
tiết kiệm điện năng. Tại Tapiotek, chúng tôi đã dùng mủ và xác khoai mì sau khi chế biến để ủ biogas, dùng làm chất
đốt trong sản xuất để tiết kiệm xăng, dầu, khí gas.
Ngoài ra, BCG Energy – công ty thành viên chủ chốt của Bamboo Capital ở mảng năng lượng tái tạo cũng đang nỗ lực
để triển khai hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại các nhà xưởng sản xuất, công trình bất động sản thuộc Tập
đoàn Bamboo Capital, từng bước ứng dụng năng lượng sạch vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.
Cuối năm 2021, BCG và các đối tác Sojitz, DEEP C đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với định hướng
xây dựng khu công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng tái tạo hoàn toàn tại Việt Nam.

Chính sách

Chưa xây dựng

Cam kết

Tiếp tục áp dụng việc xúc tiến triển khai các nguồn năng lượng sạch và truyền thông để giúp
các doanh nghiệp, địa phương đánh giá việc sử dụng năng lượng sạch tại Công ty, địa
phương cũng như có các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Mục tiêu/chỉ tiêu

Chưa xây dựng

Trách nhiệm

Ban Tổng Giám đốc

Nguồn lực

Giám đốc các phòng ban, bộ phận chỉ đạo tới các phòng ban.

Cơ chế tiếp nhận
và giải quyết
khiếu nại

Chưa xây dựng

Các chương trình,
hành động, dự án,
sáng kiến cụ thể
trong năm

Tiếp tục áp dụng phương pháp sản xuất năng lượng mặt trời để giúp các doanh nghiệp
tiết kiệm cũng như tối ưu hoá chi phí, góp phần xây dựng môi trường sạch và phát triển
bền vững.

Sản lượng tiêu thụ

Công suất phát

116.291

0

Công ty Cổ phần BCG Energy
Sản lượng tiêu thụ

480.000

Công suất phát

542.292.000

Công ty Cổ phần phát triển Nguyễn Hoàng
Sản lượng tiêu thụ

1.054.718

Công suất phát

957

TRACODI
Sản lượng tiêu thụ

13.102.799

Công suất phát

0

Tapiotek
Sản lượng tiêu thụ

4.319.510

Công suất phát

999

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với năng lượng của doanh nghiệp trong năm 2021:

Cơ chế đánh giá

Giám đốc đánh giá việc sản xuất và sử dụng năng lượng hàng tháng theo báo cáo về số
lượng sử dụng, được gửi lên tử các dự án/nhà máy

Kết quả

Đạt

Điều chỉnh hoặc
đề xuất điều chỉnh

Không
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GRI 303-5 Tiêu thụ nước
Công ty Cổ phần Bamboo Capital
GRI

303

GRI 303
NƯỚC VÀ
NƯỚC THẢI

Nước cấp đô thị

Khoảng 1.508

TRACODI
Nước bề mặt
(sông, suối, ao, hồ…)

50.000
Nước mưa

Công ty Cổ phần Tapiotek

GRI 103 Phương pháp Quản trị

Nước cấp đô thị

343.200

20.000
Nước cấp đô thị

10.000

Chính sách

Chưa xây dựng

Cam kết

Tuân thủ pháp luật Việt Nam về môi trường

Mục tiêu/chỉ tiêu

Nước thải từ nhà máy sản xuất Tapiotek phải qua xử lý và đạt chuẩn loại A theo
QCVN/63/2017/BTMNT.

Phần lớn các công ty thuộc Tập đoàn Bamboo Capital chỉ sử dụng nước trong quá
trình sinh hoạt, không sử dụng nước trong quy trình sản xuất nên nguồn nước này
không cần xử lý sau khi sử dụng và có thể thải trực tiếp qua hệ thống hố ga và ra môi
trường.

Trách nhiệm

Ban điều hành, giám đốc các công ty.

Nguồn lực

Giám đốc các phòng ban, bộ phận chỉ đạo tới các phòng ban.

Tại TRACODI, nước thải được xử lý qua hệ thống hố chứa để tiết kiệm, tái sử dụng cho
các mục đích tưới cây, làm sạch sân, đường, phun sương để giảm bụi từ hệ thống
máy nghiền, khai thác đá.

Cơ chế tiếp nhận
và giải quyết
khiếu nại

Bộ phận Hành chính.

Các chương trình,
hành động, dự án,
sáng kiến cụ thể
trong năm

Tiếp tục áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước tại những công ty chỉ sử dụng nước sinh
hoạt. Duy trì mà xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các công ty sử dụng
nước trong quá trình sản xuất.

Riêng Tapiotek là công ty sử dụng nước trong quá trình chế biến tinh bột sắn biến
tính, có hệ thống xử lý nước thải đáp ứng tiêu chuẩn nước thải đầu ra đạt loại A theo
QCVN/63/2017/BTMNT. Hàng năm, Tapiotek đều thực hiện công tác quan trắc, kiểm
định chất lượng nước thải và báo cáo kết quả Ban lãnh đạo công ty cùng cơ quan tại
địa phương. Trong năm 2021, tổng lượng nước đã qua xử lý mà Tapiotek thải ra môi
trường là 308.880 m3.

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với năng lượng của doanh nghiệp trong năm 2021:

Cơ chế đánh giá

Đối với các công ty chỉ sử dụng nước sinh hoạt, thực hiện đánh giá chất lượng nước thải
mỗi năm 1 lần. Giám đốc đánh giá việc sản xuất và sử dụng năng lượng hàng tháng theo
báo cáo về số lượng sử dụng, được gửi lên tử các dự án/nhà máy.
Đối với riêng Tapiotek, một năm phải đảm bảo thực hiện tối thiếu 4 lần kiểm định chất
lượng nước thải bởi cơ quan kiểm định độc lập.

Kết quả

Đạt

Điều chỉnh hoặc
đề xuất điều chỉnh

Không
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GRI

401

GRI 401
VIỆC LÀM

GRI 103 Phương pháp Quản trị
Tại BCG, chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của tổ chức và là nhân tố quyết định đến sự thành
công và phát triển của Tập đoàn. Vì vậy, việc tìm kiếm và đào tạo nhân sự chất lượng luôn là mục tiêu được BCG đặc
biệt quan tâm.
BCG luôn ưu tiên bảo vệ sức khỏe và đãi ngộ đối với nhân viên. Hằng năm, HR duy trì thống kê và báo cáo các dữ liệu
quan trọng như lương thưởng trung bình, nhân viên tuyển mới và nhân viên nghỉ việc cũng như các chính sách hỗ
trợ để đo lường mức độ hài lòng của CBCNV khi công tác tại BCG.

Chính sách

Quy trình tuyển dụng – đào tạo

Cam kết

Thực hiện theo quy định của Luật Lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật
Bảo hiểm y tế năm 2008 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế năm 2020.
Đảm bảo quy trình tuyển dụng được thống nhất, tìm được những ứng viên phù hợp với mục
tiêu công việc và gắn bó với công ty
Đảm bảo rằng tất cả CBCNV của công ty đều được tham gia đào tạo, huấn luyện bổ sung về
kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

XÃ HỘI
Một phần trong chiến lược phát triển bền vững là BCG luôn nỗ lực phát
triển kinh doanh song song với phát triển xã hội. Năm 2021 là một năm
đầy khó khăn khi đại dịch Covid-19 đang có những tác động và ảnh hưởng
lớn đến kinh tế - xã hội. Với cam kết "Bamboo Capital Group Chung tay
Chia sẻ Trách nhiệm Cộng đồng", BCG đã có những đóng góp cụ thể cho
sự phát triển cộng đồng và xã hội nhằm tạo ra giá trị thông qua các hoạt
động tình nguyện chung tay tác động tích cực đến cộng đồng địa
phương. BCG xem đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố quyết
định sự tồn tại lâu dài của công ty, góp phần xây dựng một xã hội ngày
càng tốt đẹp hơn.

Mục tiêu/chỉ tiêu

Xây dựng quy trình tuyển dụng, Xây dựng quy trình đào tạo

Trách nhiệm

Tổng Giám đốc

Nguồn lực

Đội ngũ Bộ phận Nhân sự

Cơ chế tiếp nhận
và giải quyết
khiếu nại

Mọi phản hồi của người lao động sẽ được tiếp nhận bởi bộ phận Nhân sự, hoặc thông qua
Công đoàn để làm việc với Ban lãnh đạo.

Các chương trình,
hành động, dự án,
sáng kiến cụ thể
trong năm

Các chương trình đào tạo, huấn luyện để nâng cao trình độ người lao động, đảm bảo
nguồn lực cho công ty luôn sẵn sàng cho sự phát triển.

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với việc làm của doanh nghiệp trong năm 2021

Cơ chế đánh giá

1 năm 1 lần vào cuối năm bởi Bộ phận Nhân sự và Ban điều hành

Kết quả

Đạt

Điều chỉnh hoặc
đề xuất điều chỉnh
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GRI 401-1 Tổng số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc
Cơ cấu nhân sự năm 2021

Cơ cấu nhân sự theo giới tính
608 người

1.381 người

31%

69%

GRI 401-2 Thành phần phúc lợi cho nhân viên

1.989
NGƯỜI

Nữ

Nam

Tổng số lượng và tỷ lệ nhân viên thuê mới, theo nhóm tuổi và giới tính
Nhân sự
Nam giới

Theo độ tuổi

Tỷ lệ (%)
Nam giới

Nữ giới

Nữ giới

<30

30-50

>50

<30

30-50

>50

<30

30-50

>50

<30

30-50

>50

203

441

68

126

142

28

20%

44%

7%

13%

14%

3%

Tổng cộng

1.008

100%

Toàn thời gian

Bảo hiểm XH

X

Bảo hiểm thất nghiệp

X

Bảo hiểm Y tế

X

Bảo hiểm tai nạn

X

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện PVI Care

X

Nghỉ thai sản

X

Chăm sóc sức khỏe

X

x

Quyền sở hữu cổ phiếu

X

x

Cơm trưa

X

x

Du lịch hàng năm

X

x

Hội thao, văn nghệ

X

x

Quốc tế thiếu nhi

X

x

GRI 401-3 Nghỉ thai sản
Nam

Nữ

Tổng số nhân viên được hưởng nghỉ thai sản

1

14

Tổng số nhân viên đã nghỉ thai sản

1

14

Tổng số nhân viên đã quay lại làm việc trong năm sau khi
kết thúc nghỉ thai sản

1

11

Tổng số nhân viên đã quay lại làm việc và được giữ lại, trong
vòng 12 tháng, sau khi kết thúc nghỉ thai sản

0

7

Tỷ lệ quay lại làm việc và được giữ lại của nhân viên đã nghỉ
thai sản

100%

100%

Tỷ lệ được giữ lại của nhân viên đã nghỉ thai sản

100%

100%

Chỉ tiêu

Tổng số lượng và tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, theo nhóm tuổi và giới tính
Nhân sự
Nam giới

Theo độ tuổi

Tỷ lệ (%)
Nam giới

Nữ giới

Nữ giới

<30

30-50

>50

<30

30-50

>50

<30

30-50

>50

<30

30-50

>50

39

132

10

12

46

7

16%

54%

4%

5%

19%

3%

Tổng cộng
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Bán thời gian

Tên phúc lợi
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GRI

403

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức và công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của tính
mạng người dân và tránh thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra, BCG bảo đảm đầy đủ các điều kiện, phương tiện đáp
ứng nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. Các hoạt động và tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy thường xuyên được giám
sát và kiểm tra định kỳ. Ngoài ra, Tập đoàn có các chế độ bảo hiểm cho người lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm
tai nạn, đặc biệt là bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe toàn diện PVI Care nhằm giảm thiểu rủi ro đối với các bệnh nghề
nghiệp của người lao động. Ngoài ra, còn có một bộ phận quản lý và nhân sự tham gia vào các vấn đề an toàn và điều
kiện làm việc để xử lý các vấn đề này một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

GRI 403
AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Khu vực làm việc

GRI 103 Phương pháp Quản trị

Sản xuất

Các thông tin liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Tổng số

Tai nạn gây thương tích phải nghỉ điều trị y tế

0

BCG đảm bảo rằng công ty hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về an toàn lao động và giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại cho
người lao động do các hoạt động của công ty. BCG không ngừng cải thiện môi trường làm việc và các chính sách y tế
để người lao động có thể yên tâm cống hiến hết mình cho sự phát triển của Tập đoàn.

Tại nạn nghiêm trọng (chấn thương nặng, chết người)

0

Ngày nghỉ do tai nạn

0

Tại BCG, việc xây dựng và thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn quốc
tế luôn được chú trọng phát triển. Hệ thống quy trình và mạng lưới an toàn vệ sinh cũng đang được cải thiện từng
ngày. Đồng thời, BCG cũng thường xuyên cập nhật các buổi huấn luyện an toàn lao động cho người lao động nhằm
tạo môi trường làm việc an toàn và đảm bảo.

Ngày nghỉ trung bình/1 vụ tai nạn

0

Tai nạn xảy ra liên quan như các vấn đề về lưng, vai gáy, mắt…

0

Chính sách

Chưa xây dựng

Cam kết

Tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động 2020, Luật An toàn, Vệ sinh lao động 2015.

Văn phòng

GRI
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Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị các thiết bị bảo hộ lao động, huấn luyện thường xuyên và hiệu
quả để đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro trong công việc.
Mục tiêu/chỉ tiêu

Quản lý và ngăn ngừa các sự cố liên quan đến an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp của
công ty.

Trách nhiệm

Ban điều hành và bộ phận liên quan

Nguồn lực

Đội ngũ phòng hành chính

Cơ chế tiếp nhận
và giải quyết
khiếu nại

Công đoàn, mạng lưới phòng nhân sự hành chính của BCG và các công ty thành viên là bộ
phận tiếp nhận mọi ý kiến liên quan đến an toàn lao động

Các chương trình,
hành động, dự án,
sáng kiến cụ thể
trong năm

Đào tạo về an toàn vệ sinh lao động

Nhận thức được nguồn nhân lực là cơ sở cho sự phát
triển của công ty, BCG thường xuyên tổ chức đào tạo nội
bộ và cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo nâng cao
nghiệp vụ cũng như các khóa đào tạo về quản trị sự thay
đổi để các đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp có thể dễ
dàng thích ứng với việc quản lý trong thời buổi đại dịch
Covid-19. Đây là một trong những hoạt động quan trọng
nhất của Tập đoàn trong năm 2021. Tuy nhiên, đại dịch
Covid-19 vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
nhiều mặt của đời sống, kinh tế và xã hội của chúng ta,
với nhiều công ty phải phá sản hoặc đối mặt với các
khoản cắt giảm lớn. Về vấn đề này, BCG khẳng định
không có chủ trương cắt giảm biên chế và kêu gọi toàn
thể CBCNV đoàn kết tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”
là vừa tích cực phòng chống dịch, vừa hoàn thành các
mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra.
Nhìn chung, BCG đã vượt qua giai đoạn khó khăn, ưu
tiên phục hồi những hậu quả sau ảnh hưởng của

Lập kế hoạch bảo trì và cải tiến cơ sở hạ tầng

Covid-19 và đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh đã đề ra trong cả năm. Ngoài ra, các khóa
đào tạo chuyên sâu quy mô lớn cũng như các khóa đào
tạo hàng năm cần được hoãn lại để tuân thủ nghiêm
ngặt các chỉ thị về điều chỉnh xã hội của chính phủ. Tuy
nhiên, BCG vẫn đưa ra các chương trình đào tạo cho toàn
bộ nhân viên nhằm phát huy tối đa khả năng của mình
và tăng năng suất làm việc tại nhà cũng như trong bối
cảnh nền kinh tế có nhiều sự thay đổi. Đối với các nhân
sự mới gia nhập sẽ được tham gia lớp học định hướng để
nắm vững hồ sơ nhóm, tính chất công việc và lộ trình
phát triển nghề nghiệp. Đối với các phòng ban, theo tiêu
chuẩn, mỗi phòng ban sẽ phải tổ chức các buổi đào tạo
nghiệp vụ trong năm cho nhân sự tại phòng ban mình,
tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
năm 2021 đã làm ảnh hưởng đến lịch trình đào tạo
nghiệp vụ của các phòng ban và các buổi đào tạo này sẽ
được tiếp tục tổ chức trong năm 2022.

Xây dựng và thực hiện các quy định về an toàn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

GRI
Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với an toàn sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp trong năm 2021

Cơ chế đánh giá

Ban điều hành đánh giá hàng năm về hiệu quả thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn
lao động trong Tập đoàn.

Kết quả

Đạt

Điều chỉnh hoặc
đề xuất điều chỉnh
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GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

413

GRI 413
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Tại mỗi địa phương mà Tập đoàn có trụ sở kinh doanh
hoặc phát triển dự án, BCG luôn cam kết với chính
quyền địa phương về việc góp phần tạo công ăn việc
làm, phát triển kinh tế vùng, cải thiện hạ tầng và ổn định
an sinh xã hội.
Năm 2021 là một năm khi đại dịch Covid-19 đã gây ra
những tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế,
xã hội, chính trị toàn cầu. Với cam kết “Bamboo Capital
Group chung tay chia sẻ trách nhiệm cộng đồng”, trong
suốt chặng đường phát triển và đặc biệt trong mùa dịch
Covid-19, BCG tiếp tục chủ động gắn kết hoạt động của
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doanh nghiệp với địa phương có phát triển dự án, quan
tâm đến đến công tác an sinh xã hội tại địa phương, đẩy
mạnh các hoạt động thiện nguyện và xem đó không
những là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là yếu
tố tồn tại lâu dài, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp
hơn. Trong thời điểm gian nan mà cả nước phải đối mặt
với đại dịch Covid-19, BCG đã kịp thời thành lập Quỹ BCG
Foundation. Quỹ BCG Foundation hoạt động độc lập,
phi lợi nhuận với phương châm “Learning to give – Trao
yêu thương để nhận lại yêu thương” cùng mục tiêu chia
sẻ, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho
sự phát triển cộng đồng.
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP (CSR) DIỄN RA TRONG NĂM 2021:

3. BCG và Tập đoàn Ðèo Cả hỗ trợ xe test nhanh Covid-19 cho TP. HCM, Long An và Tiền Giang

1. BCG trao 400 phần quà Tết cho các gia đình chính sách
Nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến, ngày 21/01, BCG đã phối hợp cùng UBND xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ (Bình Định) để
trao 400 phần quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, bao gồm
500.000 tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng. Qua hoạt động thiện nguyện này, BCG mong muốn góp sức
để các gia đình chính sách trên địa bàn xã Mỹ Thắng, nơi tập đoàn triển khai Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ có
mùa Tết ấm áp, đủ đầy hơn, giúp bà con phần nào giảm bớt khó khăn trong mùa dịch”.

Ngày 01/07, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi chống dịch bằng sức mạnh toàn dân của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tập
đoàn Bamboo Capital và Tập đoàn Đèo Cả cùng tổ chức đội xe hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét
nghiệm tại TP. HCM, Long An và Tiền Giang. Cụ thể, hai bên đã đề xuất với UBND TP. HCM và các tỉnh Long An, Tiền
Giang thành lập các đội xe ô tô hỗ trợ cán bộ y tế xét nghiệm Covid-19 lưu động. Đội xe gồm 7 xe ô tô 7 chỗ, 17 xe ô tô
16 chỗ và 2 xe ô tô 29 chỗ. Toàn bộ chi phí nhiên liệu và nhân sự lái xe, tổ chức hậu cần được BCG và Đèo Cả tài trợ.

BCG và Đèo Cả tài trợ xe hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại TP. HCM, Long An và Tiền Giang.
BCG trao 400 phần quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Mỹ Thắng, Bình Định

4. BCG hỗ trợ nông dân Vĩnh Long tiêu thụ 17 tấn khoai lang tím

2. BCG chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, thực hiện chuỗi hoạt động
chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19
Ngày 07/06, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 nhằm vận động kinh phí
mua vắc-xin cho người dân trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, BCG đã ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ vắc-xin của tỉnh Long An
và tài trợ 10.000 liều vắc-xin. Trước đó, ngày 05/06/2021 CBNV BCG cũng đã trích một ngày lương ủng hộ Quỹ vắc-xin
phòng chống Covid-19 Việt Nam 1 tỷ đồng; ủng hộ tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng, tỉnh Quãng Ngãi 500 triệu đồng; Phường
Thảo Điền, TP. Thủ Đức 500 triệu đồng để hỗ trợ các tỉnh mua vắc-xin và phục vụ công tác phòng chống dịch.

Ngày 30/06, BCG đã thu mua hơn 17 tấn khoai lang tím để hỗ trợ nông dân tại tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn dịch
bệnh Covid 19 khó khăn. BCG đã dành 8 tấn khoai lang tặng cán bộ nhân viên, 9 tấn khoai lang còn lại dành tặng các
khu vực phong tỏa vì Covid-19. Số khoai lang này nhanh chóng được vận chuyển đến các hội nhóm từ thiện, UBND
Phường Sơn Kỳ (Quận Tân Phú), UBND Phường Bình Trị Đông B (Quận Bình Tân) để hỗ trợ đến các khu phong tỏa tập
trung đông công nhân, người lao động, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh Covid 19 đang cư trú trên địa
bàn phải cách ly và thực hiện giãn cách vì có liên quan đến các ca F0.

BCG thu mua hơn 17 tấn khoai lang tím hỗ trợ nông dân tại tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn.
BCG ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ vắc-xin của tỉnh Long An.
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5. BCG tặng hệ thống kiểm soát cửa và đo thân nhiệt góp sức cùng TP. Vũng Tàu đẩy lùi Covid-19

7. BCG tặng tỉnh Long An 50.000 bộ kit test Covid-19

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Thủ
tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính và Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc, ngày 06/07, BCG trao tặng 3 hệ thống
kiểm soát cửa và đo thân nhiệt từ xa trị giá 300 triệu đồng cho UBND TP. Vũng Tàu. Đây là hệ thống giám sát hiện đại,
hiệu quả, nhanh chóng phát hiện các ca nhiễm từ biểu hiện ban đầu, tăng cường sức mạnh cho hệ thống phòng dịch.

Ngày 12/08, BCG đã thông qua Quỹ BCG Foundation tặng UBND Tỉnh Long An 50.000 bộ kit test trị giá 10 tỷ đồng với
mong muốn đồng hành cùng tỉnh Long An trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh buổi lễ trao tặng giữa BCG và TP. Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thế Tài, Tổng Giám đốc Bamboo Capital trao kit test Covid-19 cho đại diện UBND tỉnh Long An.

6. BCG ủng hộ Bệnh viện Thống Nhất 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19

8. BCG ủng hộ 40 máy Spo2 phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Ðịnh

Ngày 07/07, BCG đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch của Bệnh viện Thống Nhất (Quận Tân Bình, TP.
HCM). Ngoài ra, BCG còn tài trợ 2 xe ô tô 16 chỗ hỗ trợ cán bộ y tế Bệnh viện Thống Nhất di chuyển trong suốt quá trình
làm nhiệm vụ chống dịch.

Ngày 07/08, BCG đã hỗ trợ Sở Y tế tỉnh Bình Định 40 máy SpO2 kẹp ngón tay của hãng Ninon - Mỹ (tổng trị giá 100
triệu đồng) để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Thời gian qua, BCG
đã hỗ trợ tỉnh Bình Định hơn 1 tỷ đồng, huyện Phù Mỹ hơn 100 triệu đồng để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Ông Huỳnh Tấn Huy trao bảng biểu trưng hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Bình Định.

BCG trao 2 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch của Bệnh viện Thống Nhất.
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9. BCG tặng Bệnh viện Thống Nhất 6 máy thở và xe ô tô 16 chỗ tổng trị giá 4,2 tỷ đồng
Ngày 18/08, để tiếp sức TP. HCM chống dịch Covid-19, BCG trao tặng Bệnh Viện Thống Nhất (Quận Tân Bình, TP. HCM) 6
máy thở đa năng cao cấp và một xe ô tô Toyota Hiace 16 chỗ có tổng trị giá 4,2 tỷ đồng. Trong tình hình dịch bệnh
Covid-19 lây nhiễm mạnh như hiện nay, Bệnh viện Thống Nhất là tuyến đầu chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
điều trị, khám chữa bệnh cho người dân, vừa tham gia Bệnh viện dã chiến, Bênh viện hồi sức điều trị Covid-19, tiêm
chủng cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng.

11. BCG trao 5.000 phần quà hỗ trợ
các gia đình khó khăn tại TP. HCM
Ngày 07/09, BCG đã phát động chương trình
“Hành Động Vì Cộng Đồng” để giúp đỡ các gia
đình khó khăn trên địa bàn TP. HCM. BCG
thông qua Quỹ BCG Foundation mang hơn
5.000 phần quà nhu yếu phẩm đến những gia
đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động
mất việc làm vì dịch bệnh Covid-19 tại các
huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn,
Củ Chi…
BCG phát động phong trào thực hiện
chương trình Hành động vì cộng đồng.

12. BCG tặng 50 máy tính xách tay cho học sinh khó khăn tại TP. Thủ Ðức

Ông Nguyễn Thế Tài, Tổng Giám đốc Bamboo Capital tặng 6 máy thở
và một xe ô tô 16 chỗ có tổng trị giá 4,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Thống Nhất.

10. BCG hỗ trợ người dân Phù Mỹ gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày 31/08, Công ty CP Phát triển Tầm nhìn Năng lượng Sạch và các đơn vị nhà thầu dự án Nhà máy Điện mặt trời Phù
Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã hỗ trợ tiền mặt, quà (tổng trị giá 600 triệu đồng) cho người dân gặp khó khăn
cũng như cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Phù Mỹ. Đặc biệt, BCG đã ủng hộ Hội đồng hương huyện
Phù Mỹ tại TP. HCM 200 triệu đồng để hỗ trợ một phần cho công nhân, người lao động tự do quê Phù Mỹ đang kẹt lại
và gặp nhiều khó khăn về đời sống tại TP. HCM.

Trao bảng biểu trưng hỗ trợ 585 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ở xã Mỹ Thắng.
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Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, năm học 2021-2022 đã khai giảng với hình thức học trực tuyến. Đây là phương án
học tập tối ưu nhất trong lúc dịch bệnh còn phức tạp. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là nhiều học sinh khó khăn thiếu
thiết bị để học trực tuyến. Vì vậy, quỹ BCG Foundation đã phối hợp với MTTQ phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức trao tặng
50 máy tính xách tay có tổng trị giá 700 triệu đồng để đồng hành cùng các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn
TP. Thủ Đức (TP. HCM).

BCG trao tặng 50 máy tính xách tay đến các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn TP. Thủ Đức.
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13. BCG tặng 1000 phần quà đến các gia đình khó khăn huyện Bình Chánh

15. BCG tặng 100.000 khẩu trang N95 cho Ban Dân vận Trung ương

Ngày 11/09, Tiếp nối chương trình “Hành động vì cộng đồng”, Quỹ BCG Foundation đã phối hợp với Cụm thi đua 9 - Đoàn
thanh niên Công an TP. HCM – Đoàn Phòng PC08B gửi 1.000 phần quà đến các gia đình khó khăn vì dịch bệnh Covid-19
tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Các tình nguyện viên của Quỹ BCG Foundation và cán bộ thuộc Đoàn thanh niên
Công an TP. HCM đã đến các xã Tân Kiên, Tân Nhựt, Bình Lợi và Lê Minh Xuân để trao tận tay các phần quà là thực phẩm,
nhu yếu phẩm đến người dân khó khăn tại đây.

Ngày 11/10, tiếp nối chương trình “Hành động vì cộng đồng”, BCG đã trao tặng Ban Dân vận Trung Ương 100.000 khẩu
trang y tế KN95 trị giá 500 triệu đồng với mong muốn đồng hành cùng công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai
đoạn bình thường mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn tiếp nhận ủng hộ của BCG.

16. BCG tặng 100.000 lá cờ, tiếp sức ngư dân bám biển
Ngày 27/10, BCG đã ký kết đồng hành cùng chương trình "Một triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển" của báo
Người Lao Động với giá trị tài trợ 5 tỷ đồng. Khoản tài trợ 5 tỷ đồng của BCG tương đương với 100.000 lá cờ sẽ được trao
cho các ngư dân, động viên tích cực tinh thần ngư dân tại 28 tỉnh, thành duyên hải Việt Nam.

14. BCG trao tặng "Quỹ Vì người nghèo" Ðiện Biên 5 tỷ đồng
Ngày 22/09, tại Hà Nội, BCG, một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã trao tặng Quỹ Vì người nghèo
tỉnh Điện Biên số tiền 5 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn tiếp nhận ủng hộ của BCG.
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Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital và ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập báo Người Lao Động ký kết đồng hành.
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GRI

GRI

307

419

GRI 307, 419
TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG,
KINH TẾ, XÃ HỘI

GRI 103 Phương pháp Quản trị
17. BCG tổ chức
hiến máu tình nguyện

Tập đoàn Bamboo Capital luôn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các luật định liên quan cũng như các yêu cầu của sở, ban,
ngành và các cơ quan quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trường, Kinh tế, Xã hội. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng trách
nhiệm và đảm bảo quyền lợi đối với các bên liên quan. Từ đó, khẳng định năng lực quản lý của Ban lãnh đạo, hạn chế
tối đa những rủi ro liên quan có thể xảy ra, tạo thế mạnh, ấn tượng cho hồ sơ doanh nghiệp.

Ngày 04/11, BCG đã phối hợp cùng Trung
tâm Hiến máu nhân đạo của Hội Chữ
thập đỏ TP. HCM tổ chức chương trình
“Một giọt máu đào – Trao đời sự sống”.
Hơn 80 cán bộ nhân viên của BCG đã
đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện
nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt
nghiêm trọng nguồn máu dự trữ tại TP.
HCM do ảnh hưởng của Covid-19.

Trong năm 2021, bộ phận hành chính nhân sự tiếp tục cập nhật thường xuyên các yêu cầu quy định của luật pháp liên
quan đến Ban Lãnh đạo trong các cuộc họp hàng tuần, hàng quý để đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt và điều chỉnh
kịp thời tương ứng các hoạt động của Tập đoàn.

Hơn 80 cán bộ nhân viên của BCG
đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện

Chính sách

Chưa xây dựng

Cam kết

Luôn cập nhật thường xuyên các yêu cầu luật định liên quan để có điều chỉnh tương ứng
phù hợp với các hoạt động của công ty.
Chính sách kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo sự tuân thủ của các sở, ban, ngành liên quan.

18. BCG tặng 8 tấn nông sản
cho làng SOS và người dân
khó khăn do Covid-19
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Tuân thủ mọi quy định luật pháp và yêu cầu của các bên liên quan

Trách nhiệm

Tổng Giám đốc

Nguồn lực

Phòng Pháp chế, Phòng Hành chính nhân sự

Cơ chế tiếp nhận
và giải quyết
khiếu nại

Chưa xây dựng

Các chương trình,
hành động, dự án,
sáng kiến cụ thể
trong năm

Tiếp tục duy trì các hoạt động và cập nhật thường xuyên các yêu cầu để đảm bảo sự tuân thủ
toàn diện.

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với hoạt động tuân thủ về môi trường, kinh tế và xã hội của doanh
nghiệp trong năm 2021,

Ngày 11/11, tiếp nối chuỗi chương trình “Hành
động vì cộng đồng”, BCG Foundation đã
giúp nông dân Vĩnh Long "giải cứu" 8 tấn
nông sản gồm khoai lang tím, bầu, bí. Số
nông sản được chuyển đến TP.HCM và tặng
lại nhân viên tại công ty Tapiotek – Tây Ninh,
công trường xây dựng dự án King Crown
Infinity các xóm trọ gần cụm khu công
nghiệp quận Bình Tân và các mái ấm, làng
trẻ em SOS Gò Vấp.
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Cơ chế đánh giá

Việc tuân thủ quy định thường xuyên được giám sát. Các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối
với các yêu cầu pháp lý, được báo cáo ngay lập tức cho Ban điều hành Tập đoàn để xử lý,
quán triệt, đảm bảo không tái phạm,

Kết quả

Đạt

Điều chỉnh hoặc
đề xuất điều chỉnh

Không
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Trong năm 2021, Tập đoàn không phát hiện bất cứ hành vi nào vi phạm đối với quy định về Kinh tế, Môi trường và Xã
hội. BCG đã và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc kiểm suất tuân thủ để đảm bảo xây dựng một hình ảnh
doanh nghiệp hoàn toàn tuân thủ tốt, có trách nhiệm và thực sự uy tín.

TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ môi trường là vấn đề trọng yếu mà toàn xã hội luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Do đó, Tập đoàn và các công
ty thành viên luôn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật về Bảo vệ môi trường, không để xảy ra các vi phạm
hay xử phạt hành chính liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năm 2021, BCG đã đưa ra tiếp tục duy trì, đồng thời triển khai những chương trình mới nhằm tuyên truyền nang cao
ý thức đến toàn thể CBNV sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường như:
Tại các văn phòng:
Triển khai chương trình 5S tạo môi trường làm việc thoải mái, hiệu quả và an toàn;
Hưởng ứng phong trào Giờ Trái đất;
Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình “Giảm túi nilon và rác thải nhựa”;
Tích cực tuyên truyền việc sử dụng năng lượng hiệu quả như: tiết kiệm nước, đi thang bộ, tự giác tắt các thiết bị
điện sau khi khi hết giờ làm việc.

MỤC LỤC GRI
GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN 2016

102-1

Tên tổ chức

102-2

Các hoạt động, sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ

102-3

Địa điểm trụ sở chính

102-4

Các địa điểm hoạt động

102-5

Quyền sở hữu và hình thức pháp lý

102-6

Thị trường phục vụ

25-40

102-7

Quy mô của tổ chức

21-22

102-8

Thông tin về người nhân viên và người lao động khác

115-116

102-9

Chuỗi cung ứng

x

102-10

Những thay đổi đáng kể với tổ chức và chuỗi cung ứng của tổ chức

x

102-11

Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa

x

102-12

Các sáng kiến bên ngoài

x

102-13

Quyền hội viên trong các hiệp hội

x

102-14

Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao

102-15

Các tác động, rủi ro và cơ hội chính

13
21-40
13
13, 25
x

4, 5
86-96

CHIẾN LƯỢC

Tại các dự án đang triển khai:
Phổ biến chính sách môi trường đến từng nhân viên và cán bộ quản lý, đồng thời lập kế hoạch quản lý môi trường
cụ thể cho từng dự án;

102-16

Các giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực của hành vi

102-17

Cơ chế tư vấn và báo cáo về mối quan ngại về đạo đức

83-84
x

Giám sát và kiểm tra chặt chẽ trong suốt thời gian thi công nhằm đảm bảo việc tuân thủ việc bảo vệ môi trường và
an toàn về: nước thải, tiếng ồn, chất lượng không khí, sử dụng năng lượng,...;

ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHIẾN LƯỢC

102-18

Cơ cấu quản trị

79-82

Lập báo cáo định kỳ và tuân thủ đúng quy định của các Sở, Ban, Ngành và cơ quan quản lý Nhà nước.

102-19

Phân cấp thẩm quyền

83-84

102-20

Trách nhiệm của cấp điều hành đối với kinh tế, môi trường và xã hội

102-21

Tham vấn các bên liên quan về các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội

102-22

Thành phần của cấp quản lý cao nhất

102-23

Chủ tịch của cấp quản lý cao nhất

102-24

Bổ nhiệm và lựa chọn cấp quản lý cao nhất

102-25

Xung đột lợi ích

102-26

Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc thiết lập các mục đích, giá trị, chiến lược

102-27

Kiến thức tổng hợp của cấp quản lý cao nhất

102-28

Đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp quản lý cao nhất

102-29

Nhận diện và quản lý các tác động kinh tế, môi trường và xã hội

73

102-30

Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro

96

Cạnh tranh trên nguyên tắc trung thực, minh bạch, công bằng, không thực hiện các hành vi hối lộ với chủ đích đạt
được lợi ích riêng;

102-31

Rà soát các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội

73

102-32

Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong lập báo cáo phát triển bền vững

x

Luôn đảm bảo chấp hành tốt các thủ tục pháp lý cho từng dự án và các vấn đề liên quan như đền bù – giải tỏa – tái
định cư cho người dân;

102-33

Truyền đạt các mối quan ngại cấp bách

x

102-34

Bản chất và tổng số mối quan ngại cấp bách

x

Thường xuyên cập nhật và triển khai các quy định Pháp luật mới nhất đến từng phòng ban để đảm bảo chấp hành
đúng các vấn đề mang tính pháp lý.

102-35

Chính sách về thù lao

x

102-36

Quy trình xác định mức thù lao

x

102-37

Sự tham gia của các bên trong xác định thù lao

x

102-38

Tỷ lệ tổng thù lao hàng năm

x

102-39

Tỷ lệ phần trăm gia tăng trong tổng thù lao hàng năm

x

TUÂN THỦ VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Tập đoàn ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc chấp hành tốt các vấn đề liên
quan đến kinh tế và xã hội, đặc biệt sẽ có tác động trực tiếp đến các bên liên quan. Chính vì vậy, BCG luôn đề ra mục
tiêu phải rõ ràng, minh bạch trong các vấn đề pháp lý liên quan đến nền tảng kinh tế và ảnh hưởng xã hội tại từng dự
án mà chúng tôi đã, đang và sẽ triển khai.
Bamboo Capital luôn cam kết:
Là Tập đoàn luôn chính trực, rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ với các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan quản lí Nhà
nước;
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85
65-72
81
81
81-82
x
83-84
x
85
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GRI 205: CHỐNG THAM NHŨNG

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

65

205-1

Các hoạt động đã được đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng

x

x

205-2

Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình tham nhũng

x

67-72

205-3

Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và hành động đã thực hiện

x

102-40

Danh sách các nhóm liên quan

102-41

Thỏa thuận thương lượng tập thể

102-42

Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan

102-43

Phương pháp tiếp cận đối với gắn kết các bên liên quan

67-72

GRI 206: HÀNH VI CHỐNG CẠNH TRANH

102-44

Các mối quan ngại và chủ đề chính

x

206-1

THÔNG LỆ BÁO CÁO

Hành động pháp lý đối với hành vi chống cạnh tranh, thực hành độc quyền và chống độc quyền

x

GRI 300: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

102-45

Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất

21-22

102-46

Xác định nội dung báo cáo và chủ đề

57-58

102-47

Danh mục các chủ đề trọng yếu

73

103

Phương pháp quản trị

107

102-48

Trình bày lại thông tin

x

301-1

Vật liệu đã được sử dụng theo trọng lượng hoặc khối lượng

108

x

301-2

Vật liệu tái chế được sử dụng

x

56

301-3

Sản phẩm được tái chế và vật liệu đóng gói sản phẩm

x

102-49

Các thay đổi trong báo cáo

102-50

Kỳ báo cáo

102-51

Ngày của báo cáo gần nhất

102-52

Chu kỳ báo cáo

56

102-53

Đầu mối liên hệ giải đáp thắc mắc về báo cáo

74

102-54

Tuyên bố lập báo cáo theo tiêu chuẩn GRI

56

102-55

Mục lục GRI

102-56

Tuyên bố độc lập của bên thứ ba

31.12.2020

130-134
x

GRI 103: PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

103-01

Giải thích về chủ đề trọng yếu và phạm vi chủ đề

-

103-02

Phương pháp Quản trị và các hợp phần

-

103-03

Đánh giá phương pháp Quản trị

-

GRI 301: VẬT LIỆU

GRI 302: NĂNG LƯỢNG

103

Phương pháp quản trị

109

302-1

Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức

110

302-2

Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức

x

302-3

Cường độ sử dụng năng lượng

x

302-4

Giảm tiêu hao năng lượng

x

302-5

Giảm nhu cầu năng lượng

x

GRI 303: NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

GRI 200: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN KINH TẾ
GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

103

Phương pháp quản trị

99-100

201-1

Giá trị kinh tế trực tiếp tạo ra và phân bổ

99-105

201-2

Ảnh hưởng đến kết quả hoạt động tài chính, các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu

201-3

Các nghĩa vụ theo chế độ phúc lợi đã quy định và các chế độ hưu trí khác

201-4

Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ

x
101
x

GRI 202: SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG

103

Phương pháp quản trị

102

202-1

Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu của vùng

103

202-2

Tỷ lệ thành viên Ban lãnh đạo được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương

104

103

Phương pháp quản trị

111

303-1

Tương tác với nước như một tài nguyên chung

x

303-2

Quản lý các tác động liên quan đến xả nước

x

303-3

Rút nước

x

303-4

Xả nước

303-5

Tiêu thụ nước

x
112

GRI 304: ĐA DẠNG SINH HỌC

304-1

Các cơ sở hoạt động được sở hữu, cho thuê, quản lý trong, hoặc gần kề các khu vực được bảo
tồn và các khu vực đa dạng sinh học cao bên ngoài các khu được bảo tồn

x

304-2

Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học

x

304-3

Các môi trường sống được bảo tồn hoặc phục hồi

x

304-4

Các loài trong Sách Đỏ của IUCN và các loài trong danh sách bảo tồn quốc gia có môi trường
sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động"

x

GRI 305: PHÁT THẢI

GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

305-1

Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp (Phạm vi 1)

x

103

Phương pháp quản trị

104

305-2

Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp từ năng lượng (Phạm vi 2)

x

203-1

Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ

105

305-3

Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác (Phạm vi 3)

x

105

305-4

Thâm dụng phát thải khí nhà kính (GHG)

x

305-5

Giảm phát thải khí nhà kính (GHG)

x

305-6

Phát thải các chất phá hủy tầng ô-zôn (ODS).

x

305-7

Nitrogen oxides (NOx) sulfur oxides ( SOx), và các phát thải khí đáng kể khác.

x

203-2

Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể

GRI 204: THÔNG LỆ MUA SẮM

204-1

Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương
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x

131

132

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

GRI 400: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN XÃ HỘI

GRI 412: ĐÁNH GIÁ QUYỀN CON NGƯỜI

GRI 401: VIỆC LÀM

412-1

Những hoạt động cần phải rà soát về quyền con người hoặc đánh giá tác động

x

412-2

Đào tạo nhân viên về các quy trình hoặc chính sách về quyền con người

x

412-3

Những hợp đồng và thỏa thuận đầu tư quan trọng có bao gồm các điều khoản về quyền của
con người

x

103

Phương pháp quản trị

114

401-1

Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc

115

401-2

Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm thời hoặc
bán thời gian

116

401-3

Nghỉ thai sản

116

GRI 402: MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG/QUẢN LÝ

402-1

Thời hạn thông báo tối thiểu về những thay đổi trong hoạt động

x

GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

103

Phương pháp quản trị

413-1

Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các
chương trình phát triển

413-2

Những hoạt động có thể tác động tiêu cực hoặc đã gây tác động tiêu cực đáng kể với cộng
đồng và địa phương

GRI 403: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

117-118

Phương pháp quản trị

403-1

Đại diện của người lao động trong các liên ủy ban an toàn và sức khỏe nghề nghiệp chính
thức giữa ban lãnh đạo và người lao động

x

403-2

Loại thương tích và tỷ lệ thương tích, bệnh nghề nghiệp, ngày công bị mất, tình trạng vắng
mặt và số vụ tử vong liên quan đến công việc

x

403-3

Người lao động có tỷ lệ cao hoặc có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến nghề nghiệp

x

415-1

403-4

Các chủ đề về sức khỏe và an toàn được đề cập trong thỏa thuận chính thức với công đoàn

x

GRI 416: SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN KHÁCH HÀNG

Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử dụng các tiêu chí về xã hội

x

414-2

Các tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung cứng và các hành động đã thực hiện

x

GRI 415: CHÍNH SÁCH CÔNG

Đóng góp chính trị

Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm hoặc dịch vụ

x

Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác động

x

x

416-2

404-1

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho nhân viên

x

GRI 417: TIẾP THỊ VÀ NHÃN HIỆU

404-2

Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp

x

404-3

Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp

x

Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên

x

405-2

Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới

x

417-1

Các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ

x

417-2

Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến thông tin và nhãn hiệu của sản phẩm và dịch vụ

x

417-3

Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị

x

GRI 418: QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

418-1

GRI 406: KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

406-1

Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động khắc phục đã thực hiện

x

Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và mất dữ liệu
khách hàng

103

Phương pháp quản trị

407-1

307-1,
419-1

Không tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh vực môi trường, kinh tế và xã hội

x

x

GRI 307, 419: TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ, XÃ HỘI

GRI 407: TỰ DO LẬP HỘI/QUYỀN THAM GIA CÔNG ĐOÀN VÀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Các hoạt động và các nhà cung cấp mà ở đó quyền tự do lập hội/quyền tham gia công đoàn
và thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro

x

416-1

Phương pháp quản trị

405-1

x

414-1

103

GRI 405: SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG

119-127

GRI 414: ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP VỀ MẶT XÃ HỘI

103

GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

118

128
x

GRI 408: LAO ĐỘNG TRẺ EM

408-1

Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các vụ việc lao động trẻ em

x

GRI 409: LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC HOẶC BẮC BUỘC

409-1

Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các vụ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

x

GRI 410: THÔNG LỆ VỀ AN NINH

410-1

Nhân viên an ninh được đào tạo về các quy trình hoặc chính sách về quyền con người

x

GRI 411: QUYỀN CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA

411-1

Các vụ vi phạm liên quan đến quyền của người bản địa
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x

133

134

