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Ngày 15/5/2021, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2021 để báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và đề ra chiến lược kinh doanh 
2021. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Đại hội được tổ chức dưới hình 
thức trực tuyến để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các cổ đông.

Trong năm 2020, kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản Việt Nam chịu tác động nặng nề 
từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với chiến lược kinh doanh hợp lý, thay đổi mô hình kinh doanh 
linh hoạt, đưa ra các quyết sách kịp thời, Tập đoàn Bamboo Capital đã đạt kết quả kinh 
doanh ấn tượng trong năm 2020.

Lợi nhuận tập đoàn có sự bứt phá mạnh mẽ do đóng góp từ hoạt động thi công, xây lắp của 
Tracodi và hoạt động M&A các dự án bất động sản trong năm. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất 
được cải thiện rõ rệt, năm 2020 là 22,66% so với 17,71% do có sự dịch chuyển cơ cấu doanh 
thu sang mảng hoạt động chiến lược.

Các kết quả kinh doanh tiêu biểu:

- Doanh thu thuần: Đạt 1.855 tỷ đồng, đạt 96,97% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 333,2 tỷ đồng, đạt 135,69% so với kế hoạch. 
- Lợi nhuận sau thuế: Đạt 266,4 tỷ đồng, đạt 144,64% so với kế hoạch.
- Cổ tức 10% (8% bằng tiền mặt và 2% bằng cổ phiếu)

TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Chủ tọa đoàn

Một số nội dung chính được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Kết quả kinh doanh 2020
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Không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, BCG còn triển khai các dự án với tiến độ thần 
tốc, đạt mục tiêu các dự án năng lượng tái tạo, M&A hàng loạt dự án bất động sản có vị trí 
đắc địa. Những kết quả đạt được trong năm 2020 là nền tảng vững chắc để BCG hoàn 
thành mục tiêu dài hạn mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025.

Dự kiến, 3 mảng chính là bất động sản, xây dựng và năng lượng sẽ là nguồn thu chính cho 
BCG trong năm 2021. Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận của mảng bất động sản là 640 tỷ đồng, 
mảng xây dựng là 280 tỷ đồng và mảng năng lượng là 266 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông 2021, cổ đông BCG thông qua các vấn đề quan trọng khác 
liên quan đến việc quản trị và điều hành công ty năm 2021 như Kế hoạch tăng vốn gấp gần 
4 lần, từ 1.360 tỷ đồng lên mức 5.063 tỷ đồng trong năm 2021;  Phát hành thêm cổ phiếu để 
trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 2%); Chào bán thêm 148,77 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2:1 
cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến, 3 mảng chính là bất động sản, 
xây dựng và năng lượng sẽ là nguồn 
thu chính cho BCG trong năm 2021. 
Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận của mảng 
bất động sản là 640 tỷ đồng, mảng 
xây dựng là 280 tỷ đồng và mảng 
năng lượng là 266 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông 2021, 
cổ đông BCG thông qua các vấn đề 
quan trọng khác liên quan đến việc 
quản trị và điều hành công ty năm 
2021 như Kế hoạch tăng vốn gấp gần 
4 lần, từ 1.360 tỷ đồng lên mức 5.063 tỷ 
đồng trong năm 2021;  Phát hành 
thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 
(tỷ lệ 2%); Chào bán thêm 148,77 triệu 
cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2:1 cho cổ 
đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ 
phiếu.

- Doanh thu thuần hợp nhất: 5.375 tỷ đồng (tăng 289,76% so với năm 2020);
- Lợi nhuận thuần hợp nhất: 1.048,3 tỷ đồng (tăng 313,3 so với năm 2020);
- Lợi nhuận trước thuế: 1.007,9 tỷ đồng (tăng 302,5% so với năm 2020);
- Lợi nhuận sau thuế: 806,4 tỷ đồng (tăng 302,7% so với năm 2020);
- Cổ tức: 12% (tăng thêm 2% so với mức chia 10% của năm 2020).

Chủ tịch HĐQT BCG ông Nguyễn Hồ Nam

BCG đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận đột phá trong năm 2021, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2021
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Trong năm 2021, BCG Energy sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dự án điện mặt trời, điện 
gió đã được quy hoạch để tăng tổng tài sản công ty nói riêng và tạo dòng doanh thu ổn định 
cho giai đoạn 2021-2025. Ở mảng bất động sản, BCG Land tiếp tục hoàn thiện xây dựng các 
dự án King Crown Village, Mailibu Hội An, triển khai dự án King Crown Infinity và Amor River-
side Villa, Casa Marina Premium, Hoian D’or. Đồng thời, mở rộng quỹ đất và hoàn thiện pháp 
lý một số dự án mới.

Tất cả các tờ trình tại Đại hội đều được thông qua, trừ tờ trình về việc chuyển từ sàn giao dịch 
chứng khoán HOSE sang HNX. Đại hội cũng thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. 
Theo đó, Ông Tan Bo Quan, Andy đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 
tán thành 97%.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ 98,35% tổng số cổ 
phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự ĐHĐCĐ 2021
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ĐHCĐ CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận tải - Tracodi (mã chứng khoán TCD - sàn 
HOSE) diễn ra sáng nay 29/4 thông qua kế hoạch tăng vốn khủng thông qua việc phát hành 
tổng cộng 137,2 triệu cổ phiếu, đồng thời đặt mục tiêu lãi 280 tỷ đồng, gần gấp đôi so với 
thực hiện năm 2020.

Cụ thể, TCD sẽ phát hành 87,2 triệu cổ phiếu thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ 
lệ 1:1, giá phát hành 10.000 đồng/CP và phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư 
chiến lược, giá chào bán 12.000 đồng/CP, thực hiện trong quý III năm nay.

Nguồn vốn huy động có mục đích tài trợ dự án và tìm kiếm cơ hội M&A mỏ đá, mỏ vật liệu 
xây dựng tiềm năng gia tăng năng lực cho mảng thi công.

Năm 2020, Tracodi đạt 2.852 tỷ đồng doanh thu và 178,03 tỷ đồng lãi trước thuế. Theo đó, TCD 
cũng lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 với mức cổ tức 11%, trong đó 
6% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong quý II/2021. Cổ tức năm 2021 
là 14% với 8% tiền mặt và 6% cổ phiếu.

Trước đó, trong tháng 2/2021, Tracodi đã phát hành riêng lẻ thành công 35 triệu cổ phần để 
bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện các dự án lớn trong năm 2021 do Tracodi là tổng thầu 
như: King Crown Infinity; D’or Hội An; Casa Marina Premium.

Tracodi cũng thể hiện tham vọng của mình với kế hoạch 5 năm tới với doanh thu tăng trưởng 
bình quân là 22%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 29% trong 5 năm tới.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRACODI 2021: 
LỢI NHUẬN KẾ HOẠCH TĂNG 90% LÊN 280 TỶ ĐỒNG

Đại hội cổ đông 2021 Tracodi
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Mục tiêu trong năm 2021, TCD đạt doanh thu hợp nhất 3.203 tỷ đồng, tăng 12,3%; lợi nhuận 
trước thuế hơn 324 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 280 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 
91%.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Tổng giám đốc TCD cho biết, trong phần báo cáo ban điều hành 
đã nêu, doanh thu 2020 đạt được hơn 2.800 tỷ đồng, vượt kế hoạch nhiều, chủ yếu từ doanh 
thu xây lắp, TCD là tổng thầu một số dự án trọng điểm về năng lượng, bất động sản chiếm 
70% tỷ trọng doanh thu, 20% từ mỏ đá Antraco với doanh số 650 tỷ đồng. Năm 2021, TCD tự 
tin tiếp tục hoàn thành và vượt chỉ tiêu kinh doanh đã báo cáo.

Cơ sở cho kế hoạch này đến từ các dự án triển khai 2020 còn dang dở sẽ được ghi nhận năm 
2021, bao gồm dự án Radisson Hội An, năm 2020 mới ghi nhận 40 -50% sản lượng, 2021 sẽ 
hoàn thành và ghi nhận.

Bên cạnh đó, hai là dự án King Crown Thảo Điền đã hoàn tất giai đoạn 1, vẫn còn một phần 
doanh số ghi trong năm nay. Các dự án về năng lượng đã thi công 2020 như dự án điện mặt 
trời tại Bình Định, Vĩnh Long, mới ghi nhận 40-50% doanh số 2020, còn lại ghi nhận vào năm 
nay.

Về vấn đề phát triển dự án mới trong năm nay, Công ty đã đàm phán với chủ đầu tư và khả 
năng triển khai. Cơ sở 2021 vẫn tập trung tổng thầu xây lắp, đóng góp nhỏ từ mỏ đá Antraco 
đạt sản lượng tốt trong 2021.

Lãnh đạo TCD cho biết, với các dự án nội bộ trong báo cáo ban điều hành đã có danh sách 
dự án TCD là tổng thầu.

Với dự án ngoài, 2021 định hướng chiến lược là mở rộng mảng thi công, chẳng hạn mảng hạ 
tầng. Hiện đầu tư công đang được đẩy mạnh, kết nối Đồng bằng Sông Cửu Long được 
Chính phủ quan tâm. Đây là mảng có lợi thế vì xuất thân TCD từ hạ tầng giao thông là chính. 
Năm nay sẽ tham gia đấu thầu về dự án hạ tầng giao thông, hiện đã bắt đầu tham gia, 
nhưng chưa công bố. Công ty sẽ cố gắng tham gia 1 dự án giá trị thi công trên 4.000 tỷ đồng 
trong năm nay.

Với bất động sản dân dụng, ngoài dự án BCG thì cũng bắt đầu tham gia đấu thầu, cụ thể là 
dự án bất động sản ở quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TCD đã đàm phán, trong tháng 5 sẽ ký hợp 
đồng là nhà thầu xây dựng với doanh số khoảng 400 tỷ đồng.

Bên cạnh dự án thi công cho Tập đoàn mẹ BCG, TCD có tiếp nhận dự án bên ngoài 
không, giá trị bao nhiêu? BCG hiện triển khai nhiều dự án điện gió, thì TCD có khả năng 
thi công các dự án này không?

Tình hình chung các doanh nghiệp trong ngành khó khăn nhưng TCD vẫn đặt kế hoạch 
tăng trưởng, liệu có khả thi?

Dựng xây những giá trị thực
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Còn dự án điện gió của tập đoàn đang triển khai, 2021 công ty chưa đưa doanh thu dự kiến 
mảng này. "Con số kế hoạch 3.200 tỷ đồng doanh thu chỉ tính dự án về hạ tầng, bất động 
sản dân dụng sẽ triển khai. Về năng lực thi công thì TCD có đầy đủ chứng chỉ để xây dựng 
các công trình, tự tin thi công được các dự án điện gió của tập đoàn", lãnh đạo Công ty cho 
biết.

Ban lãnh đạo TCD cho biết, giá thép tăng đột biến trong quý I và II. Những dự án TCD đang 
triển khai nằm trong hệ sinh thái tập đoàn thì đã qua phần thi công ảnh hưởng từ giá thép.

Tuy nhiên, TCD cũng có 2 dự án sắp tới triển khai. Với giá vật liệu thép tăng, TCD có biện pháp 
để hạn chế rủi ro với chủ đầu tư, tập trung mua trước trữ lượng thép 30 - 40% sản lượng để 
tránh không có vật tư thi công.

Với hợp đồng mới, để hạn chế rủi ro trong hợp đồng có những điều khoản bổ sung điều 
chỉnh tăng giá thép. Đồng thời, TCD cũng ký kết với những nhà cung cấp lớn, đại lý thép lớn 
để cung cấp sản lượng hàng năm cho TCD có những giá ưu đãi tốt cho Công ty so thị trường. 
Nếu giá thép tăng đột biến thì cũng cung cấp cho TCD một khoảng thời gian để Công ty có 
thể mua trữ thép.

Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, sẽ có ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của 
Công ty?



Ngày 9/4/2021, Công ty Cổ phần Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch – công ty thành viên 
của BCG Energy trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy 
năng lượng mặt trời Phù Mỹ.

Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ được xây dựng trên quy mô 325 ha, chính thức khởi 
công ngày 29/5/2020 tại xã Mỹ An, Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đây là nhà máy 
điện mặt trời lớn nhất Bình Định với tổng công suất thiết kế là 330 MW và có tổng vốn đầu tư 
hơn 6.200 tỷ đồng.

Trước đó, Nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 và được công nhận ngày vận hành thương 
mại (COD) vào 31/12/2020. Khi Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ đi vào hoạt động toàn bộ, ước 
tính đạt sản lượng điện khoảng 520 triệu kWh/năm, tương đương mức sử dụng của 200.000 
hộ dân, đồng thời giúp giảm phát thải khoảng 146.000 tấn CO2 mỗi năm.

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHÙ MỸ
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Lễ khánh thành nhà máy



Việc một nhà máy năng lượng mặt trời có công suất lớn như Nhà máy Phù Mỹ đi vào hoạt 
động sẽ bổ sung nguồn điện dồi dào vào hệ thống lưới điện quốc gia, góp phần giảm thiểu 
tình trạng khan hiếm năng lượng, giải quyết hàng trăm việc làm, tạo thu nhập ổn định cho 
người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện Phù Mỹ nói riêng và tỉnh Bình Định 
nói chung.

Nhân dịp khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ, Công ty Cổ phần Phát triển Tầm 
Nhìn Năng Lượng Sạch đã công bố kế hoạch ủng hộ thường niên xã Mỹ Thắng và Mỹ An 
(huyện Phù Mỹ, Bình Định). Theo lộ trình từ năm 2021-2025, Công ty sẽ ủng hộ xã Mỹ Thắng 9,5 
tỷ đồng và xã Mỹ An 3 tỷ đồng.

BCG Energy là doanh nghiệp tiên phong phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam, được các 
đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao về năng lực và tốc độ triển khai dự án. Những 
năm vừa qua, BCG Energy tập trung nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng mặt trời, 
năng lượng mặt trời áp mái, năng lượng gió và năng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG. 
Ngoài Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ, BCG Energy đã triển khai thành công các nhà máy 
điện mặt trời BCG-CME Long An 1, BCG-CME Long An 2, VNECO Vĩnh Long và hàng loạt dự 
án điện mặt trời áp mái tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Năm 2021 dự kiến là năm bùng nổ doanh thu của BCG Energy khi Công ty đã tích lũy hơn 453 
MW công suất phát điện lên lưới. Thời gian tới, BCG Energy sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển 
các dự án năng lượng mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp vốn 
còn nhiều dư địa.

Thông tin thêm về BCG Energy:
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Toàn cảnh nhà máy Phù Mỹ nhìn từ trên cao



Chiều 09/04/2021, UBND huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) và Tạp chí Nông thôn Việt đã tổ chức 
lễ khánh thành 2 công trình cầu nông thôn do Tập đoàn Bamboo Capital tài trợ kinh phí xây 
dựng. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến tham dự sự kiện.

Phù Cát là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Bình Định. Trong những năm qua, thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, UBND huyện Phù Cát đã huy 
động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều công trình dân sinh phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương, giải quyết nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, do 
nguồn vốn của địa phương có hạn nên cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Phù Cát chưa 
được đồng bộ, vẫn còn nhiều cây cầu ở các vị trí thiết yếu nhưng chưa được đầu tư xây 
dựng.

Được sự vận động của Ban tổ chức 
Chương trình Cầu Nông thôn - Tạp chí 
Nông thôn Việt, Tập đoàn Bamboo Capi-
tal đã tài trợ 3,3 tỷ đồng xây dựng 2 công 
trình cầu gồm cầu Xóm Bắc tại xã Cát 
Tân và cầu Chánh Lạc tại xã Cát Tường, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Đây cũng là 2 công trình đầu tiên thuộc 
Chương trình Cầu nông thôn của Tạp chí 
Nông thôn Việt được triển khai xây dựng 
tại tỉnh Bình Định.

KHÁNH THÀNH 2 CÂY CẦU NÔNG THÔN TẠI
BÌNH ĐỊNH DO BCG TÀI TRỢ
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Hình ảnh cắt băng khánh thành cầu

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
tham gia vận động tài trợ xây cầu nông thôn
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Tại buổi lễ khánh thành, ông Nguyễn Đăng Bằng - người dân địa phương vui mừng cho biết 
sự có mặt của những công trình cầu này là niềm vui lớn đối với người dân nơi đây. “Cây cầu 
mới đã tăng thêm điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho bà con, không bị ách tắc trong 
mùa mưa lũ” - ông Đăng chia sẻ.

Trực tiếp đi tham quan các công trình cầu mới, ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT Tập 
đoàn Bamboo Capital phấn khởi khi thấy những công trình đã hoàn thành và đưa vào sử 
dụng, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Theo ông Nguyễn Hồ Nam, trong thời gian tới, Tập đoàn Bamboo Capital sẽ tiếp tục đồng 
hành cùng địa phương trong các hoạt động phát triển an sinh xã hội.

Thay mặt chính quyền và nhân dân huyện Phù Cát, ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND 
huyện Phù Cát gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ - Tập đoàn Bamboo Capital và Tạp chí Nông 
thôn Việt. Đồng thời cam kết địa phương sẽ cố gắng thực hiện tốt công tác duy tu, bảo 
dưỡng để các công trình thực sự phát huy hiệu quả.

Các đại biểu tham quan công trình cầu nông thôn mới khánh thành
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BCG LAND BÀN GIAO 5 BIỆT THỰ TIẾP THEO THUỘC
DỰ ÁN KING CROWN VILLAGE CHO KHÁCH HÀNG

Ngày 15/4, Công ty Cổ phần BCG Land – thành viên Tập đoàn Bamboo Capital vừa tổ chức 
lễ bàn giao 5 căn biệt thự thuộc dự án King Crown Village (P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức) cho 
khách hàng.

Pháp. King Crown Village được các kiến trúc sư hàng đầu trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết, hứa 
hẹn sẽ đánh thức giá trị sống thượng lưu và đem trọn sự tinh tế hoàn mỹ đến cho từng cư dân.

Biệt thự King Crown Village mang 
phong cách kiến trúc Châu Âu, 
chắt lọc những điểm nhấn kiến 
trúc độc đáo từ vùng Lyon, Mar-
seille, Bordeaux và Monaco nước

Tổng giám đốc BCG Land - ông Võ Mạnh 
Tín phát biểu tại buổi lễ: “Chúng tôi tự hào 
về chất lượng của dự án và cam kết sẽ 
làm hài lòng trải nghiệm của khách hàng. 
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Helios, một 
trong những đơn vị uy tín về vận hành và 
quản lý khu dân cư, sẽ cung cấp các dịch 
vụ như an ninh 24/7, vệ sinh tổng quan và 
chăm sóc cảnh quan.

Tất cả các dịch vụ nhằm mang lại tâm lý 
thoải mái và an tâm nhất cho cư dân sinh 
sống tại đây”.

Trước đó, BCG Land đã bàn giao 5 căn 
biệt thự đầu tiên thuộc dự án King Crown 
Village cho khách hàng vào 8/1/2021. Khi 
hoàn thành toàn bộ, King Crown Village 
sẽ trở thành điểm nhấn phồn hoa, thịnh 
vượng cho khu vực Thảo Điền.

Dự án King Crown Village được 
chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 
bao gồm 17 căn biệt thự và giai 
đoạn 2 là một tòa cao ốc phức 
hợp thương mại dịch vụ cao cấp, 
toàn bộ dự án được xây dựng trên 
diện tích 9.125m2. Đây là được 
xem dự án biệt thự cao cấp ven 
sông Sài Gòn cuối cùng ở khu 
Thảo Điền, có vị trí lý tưởng để an 
cư và đầu tư, dễ dàng kết nối vào 
trung tâm TP. HCM và TP. Thủ Đức.

Ông Võ Mạnh Tín – Tổng giám đốc BCG Land phát biểu

Biệt thự King Crown Village Thảo Điền



KHỞI CÔNG TỔ HỢP NGHỈ DƯỠNG HOIAN D’OR

Ngày 18/04/2021, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp đã chính thức khởi công dự án Tổ 
hợp nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa Hoian d’Or tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam.

Nằm tại vị trí hiếm có – liền kề khu phố cổ, dự án Hoian d’Or sở hữu hình thái kiến trúc đặc 
trưng của Hội An nhưng vẫn phảng phất nét thiết kế đương đại.

Đúng như tên gọi là một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hoá, quy mô 
dự án bao gồm hệ thống nhiều tiện ích đẳng cấp như bến thuyền, không gian văn hoá, 
quảng trường cộng hưởng, tuyến phố đi bộ, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, nhà 
hàng cao cấp, công viên sinh thái trải nghiệm cùng các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng 
như shophouse, villa, condotel và boutique.

Đặc biệt, với thương cảng thực cảnh Hoian d’Or Marina, khu shophouse Maison de Ville, dự 
án sẽ tái hiện lại một hình bóng Hội An trên bến dưới thuyền sầm uất một thời.
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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công



Với tổng mức đầu tư dự kiến 2.330 tỷ đồng và quy mô khoảng 24,5 ha, dự án Tổ hợp nghỉ 
dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa Hoian d’Or tập trung vào việc đem lại những trải 
nghiệm độc đáo cho du khách với không gian nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao cùng hệ thống 
tiện ích xứng tầm.

Nhờ sự kết hợp đầy đủ và hoàn chỉnh giữa các loại hình dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cùng dịch 
vụ ẩm thực, vui chơi giải trí, Hoian d’Or sẽ mang đến cho chủ nhân tương lai giá trị sống vượt 
bậc cùng những trải nghiệm mang đậm phong vị và bản sắc văn hóa miền di sản.

Sự kiện khởi công dự án đánh dấu sự chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản Hội 
An nói riêng và khu vực duyên hải miền Trung nói chung. Hoian d’Or sẽ hứa hẹn sẽ trở thành 
điểm đến hấp dẫn của các du khách trong nước và quốc tế, góp phần vào sự phát triển du 
lịch của Hội An Trong tương lai.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện khởi công dự án, Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp đã ký 
kết với đơn vị tổng thầu, tư vấn giám sát và các đối tác chiến lược thực hiện dự án.
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Phối cảnh dự án Hoian D'or



TRACODI XẾP THỨ 23 TRONG TOP 50 DOANH NGHIỆP 
TĂNG TRƯỞNG XUẤT SẮC NHẤT VIỆT NAM 2021

Ngày 27/4, Vietnam Report đã tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng FAST500 tại Hà Nội. Đây là 
lần thứ 3 liên tiếp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) lọt 
vào Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và cũng là lần thứ 3 liên tiếp 
góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

TRACODI – thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital, hoạt động chính của TRACODI là Xây 
dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng; Khai thác và chế biến đá xây dựng; 
Sản xuất và thương mại nông sản; Xuất khẩu lao động. Doanh thu hợp nhất quý I/2021 của 
TRACODI đạt hơn 817 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 73,99 tỷ 
đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm 2020. Theo đó, TRACODI đã hoàn thành 25,5% kế hoạch 
doanh thu và 21,6% kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2021.
Ngày 29/4 tới, Tracodi sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên kế hoạch doanh thu hợp nhất 2021 là 
3.203 tỷ đồng, tăng 12,3% so với 2020 và lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 91,3%; kế hoạch 
phát hành 137,2 triệu cổ phiếu bổ sung vốn cho hoạt động thi công và tìm kiếm cơ hội đầu 
tư M&A những doanh nghiệp liên quan trong hoạt động xây dựng.
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Tracodi lọt vào Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2021
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Trong tháng 5/2021, Tập đoàn Bamboo Capital có nhu cầu tuyển 
dụng các vị trí sau. Mời các anh/chị CBNV chia sẻ thông tin tuyển 
dụng đến bạn bè/người thân có chuyên môn phù hợp.

GÓC TUYỂN DỤNG

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Chuyên viên pháp lý hồ sơ dự án

Kế toán tổng hợp

Kế toán thanh toán

Kế toán thuế

Chuyên viên phân tích tài chính

Chuyên viên kiểm soát Chi phí

Chuyên viên Tuyển dụng

Kỹ sư vận hành và bảo dưỡng (Trà Vinh)

Chuyên viên Quản lý hồ sơ và Hành chính (Gia Lai)

Giám đốc dự án Điện

Chuyên viên mua hàng

Kỹ sư cơ khí (dự án) (Trà Vinh/Cà Mau)

Lái xe (Cà mau)

Kỹ sư điện (Nhà máy) (Trà Vinh/HCM)

Chuyên viên điều phối dự án (Điện) (Sóc Trăng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cách nộp hồ sơ: 
Liên hệ bộ phận Nhân Sự: Tầng 5, tòa nhà BCG, 27C Quốc Hương, 

Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP. HCM.
Email: hr@bamboocap.com.vn
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LIKE AND SHARE
Hưởng ứng phong trào " Đoàn kết- Chung Sức Đẩy Lùi Covid-19", Tập đoàn BCG kêu gọi 
cán bộ nhân viên cùng nhau thay frame avatar trên trang cá nhân Facebook để lan toả 
hiệu ứng BCG.

Hướng dẫn:
Bước 1: Đăng nhập Facebook
Bước 2: Vào link https://www.facebook.com/BambooCapitalGroup/
              posts/3551715551599713:1 
Bấm Thử Ngay Frame để đổi avartar.
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Hình ảnh trang cá nhân các cán bộ nhân viên đã thay frame



Ban Truyền thông rất mong nhận được ý kiến đóng góp để Bản tin nội bộ ngày 
càng phong phú, hấp dẫn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ:

BAN TRUYỀN THÔNG CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Ông Đỗ Ngọc An: an.dn@bamboocap.com.vn

Bà Trần Thị Ý Thi: thi.tty@bamboocap.com.vn

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

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

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

Youtube: youtube.com/BambooCapitalGroup


