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Ngày 13/3, tại buổi làm việc giữa Tham tán 
Thương mại Việt Nam tại Đức và Tập đoàn 
Siemens, Tham tán thương mại đã chứng 
kiến cuộc gặp giữa hai doanh nghiệp là 
Tập đoàn Siemens (Đức) và Tập đoàn 
Bamboo Capital (Việt Nam).

Cuộc gặp có sự tham gia của Tham tán 
Thương mại Bùi Vương Anh, ông Carsten 
Hasbach, Giám đốc Quan hệ Chính phủ 
của Tập đoàn Siemens Energy và ông 
Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Bamboo Capital.

Tại cuộc gặp, các bên đã trao đổi các 
bước hợp tác tiếp theo sau biên bản ghi 
nhớ (MOU 94/2019) và biên bản hội nghị ký 
ngày 12/1/2021 giữa Bộ Công Thương Việt 
Nam và Bộ Kinh tế Năng lượng Đức.

Đánh giá về Tập đoàn Bamboo Capital, 
Tham tán Thương mại Bùi Vương Anh cho 
biết, đây là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo, hạ tầng công 
nghiệp và thương mại. Đồng thời là đối tác 
tiềm năng Siemens Energy có thể xem xét 
cùng hợp tác toàn diện khi triển khai đầu 
tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Siemens Energy cũng nhận định Tập đoàn là đối tác rất tiềm năng và 
bày tỏ quan tâm trong việc thúc đầy phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, LNG, công nghệ 
lưu trữ, hạ tầng thông minh, đào tạo và chuyển giao công nghệ, cải tiến công nghệ cho nhà 
máy nhiệt điện tại Việt Nam.

Tập đoàn Siemens Energy cho biết, các bên sẽ tiếp tục làm việc để đi đến thỏa thuận hợp 
tác chính thức trong thời gian tới.

Ngoài ra, Tham tán Thương mại Bùi Vương Anh cũng đề nghị Tập đoàn Bamboo Capital chú 
trọng công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Đức và châu Âu.  Đồng thời, đẩy mạnh 
xuất khẩu cà phê Dr. Nam thâm nhập sâu rộng thị trường Đức, giúp người Việt xa xứ dễ tiếp 
cận hương vị cà phê truyền thống Việt Nam và góp phần nâng tầm nông sản Việt tại châu 
Âu.

THAM TÁN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI ĐỨC: 
CUỘC GẶP GIỮA HAI TẬP ĐOÀN LỚN 
BAMBOO CAPITAL VÀ SIEMENS ENERGY

Tham tán Thương mại Bùi Vương Anh (bìa phải), 
ông Carsten Hasbach, Giám đốc Quan hệ Chính phủ của 

Tập đoàn Siemens Energy và ông Nguyễn Thanh Hùng, 
Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital.

Theo Nhà Đầu Tư.
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Khu phức hợp thương mại - căn hộ cao cấp King Crown Infinity sở hữu vị trí tâm điểm thành 
phố mới, có tính kết nối cao tại cửa ngõ Đông Sài Gòn.

Thủ Đức từ lâu đã là vùng đất quy tụ những nhà máy xí nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong 
thế kỷ 20 như Nhà máy Xi Măng Hà Tiên, Nhà máy dệt Vimytex, Nhà máy nước Đồng Nai, Nhà 
máy nhiệt điện Thủ Đức... Khu vực này trở thành cầu nối kinh tế trọng điểm của các tỉnh miền 
Đông Nam Bộ, đồng thời là điểm đến của những thương gia thời bấy giờ. Ngày nay, theo chủ 
trương đô thị hóa của Chính phủ, Thủ Đức đã có bước trở mình ngoạn mục.

Tâm điểm kết nối giao thương liên vùng.

Sở hữu vị trí trọng điểm kết nối giao thông liên vùng với hệ thống đường bộ, đường thủy, Metro 
và dễ dàng kết nối với cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thủ Đức đang trở thành trung tâm 
kinh tế - tài chính - giáo dục của toàn khu vực. Không chỉ quy tụ hàng loạt khu chế xuất, khu 
công nghiệp quy mô, đây còn là khu vực tập trung các trung tâm nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ cao và là vùng đất hội tụ tinh hoa giáo dục hiện đại với hệ thống các trường đại 
học hàng đầu. Lấy kinh tế tri thức, sáng tạo làm trọng tâm và đầu tư từ gốc cho nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ tiên tiến, Thủ Đức trở thành mảnh đất thu hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao của khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Ra đời trên vùng đất từng được biết đến như tâm điểm giải trí ngày xưa, King Crown Infinity 
sở hữu quần thể tiện ích nội ngoại khu phong phú, được kỳ vọng trở thành biểu tượng hướng 
đến sự thịnh vượng tương lai của thành phố sáng tạo. Đây không chỉ là nơi kết nối những cư 
dân ưu tú cùng đẳng cấp, mà còn hứa hẹn trở thành tâm điểm mua sắm, vui chơi giải trí của 
cư dân Thủ Đức và các khu vực kế cận với đầy đủ tiện ích giải trí đỉnh cao.

Trên mảnh đất ấy, sự xuất hiện 
của King Crown Infinity - dự án với 
thiết kế biểu tượng, góp phần tái 
định nghĩa lại thị trường đầu tư và 
thay đổi phong cách, chuẩn mực 
sống của cư dân Thủ Đức. Nằm 
trên trục đường huyết mạch Võ 
Văn Ngân, kế cận trung tâm 
thương mại Vincom Thủ Đức, từ 
dự án chỉ mất khoảng 20 phút di 
chuyển đến trung tâm TP HCM, 
vài phút đến tuyến Metro, Trung 
tâm mua sắm Nguyễn Kim, Mega 
Market, Coopmart Xa lộ Hà Nội... 
Thông qua hệ thống giao thông 
đường bộ, đường thủy hiện đại, từ

dự án cũng dễ dàng kết nối tới các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng 
Tàu... trở thành tâm điểm kết nối giao thương khu vực cũng như liên vùng.

Kết nối cộng đồng thượng lưu ưu tú.

LỢI THẾ KẾT NỐI CỦA KHU PHỨC HỢP 
TRUNG TÂM THỦ ĐỨC

Dự án sở hữu vị trí tâm điểm kết nối giao thương liên vùng
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Nối tiếp di sản văn hóa giáo dục, 
khi Thủ Đức còn là quận có đầy 
đủ các trường từ cấp tiểu học 
đến đại học với cơ sở vật chất 
hiện đại, những công dân nhí ở 
King Crown Infinity có thể học tập 
trong hệ thống giáo dục chuẩn 
mực từ hệ thống trường học, viện 
nghiên cứu danh giá như mạng 
lưới trường mầm non và phổ 
thông liên cấp chuẩn quốc tế 
Vinschool, Đại học Fulbright, Làng 
Đại học Quốc gia TP HCM - Top 
750 nhóm trường đại học tốt nhất 
thế giới. Tất cả tạo thành nền 
tảng vững vàng để những mầm 
mon tương lai của đất nước an 
tâm, an toàn phát triển tri thức 
toàn diện.

Với hệ thống các tầng 
thương mại hiện đại, King 
Crown Infinity cũng hứa hẹn 
trở thành tâm điểm kết nối 
cộng đồng doanh nhân trí 
thức đẳng cấp trong khu 
vực, giao thoa và lan tỏa 
các giá trị, văn hóa kinh 
doanh bền vững, góp phần 
kiến tạo biểu tượng mới 
của thành phố Thủ Đức.

Dự án kiến tạo không gian an cư cho cộng đồng cư dân ưu tú.

Khu phức hợp mang đến chuẩn mực và phong cách sống 
đẳng cấp cho cư dân thành phố mới.

Nguồn: Vnexpress
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Là tân binh mới gia nhập thị trường bất động sản, BCG Land đang vươn lên với sứ mệnh kiến 
tạo những giá trị thực cho khách hàng song hành với tầm nhìn bảo tồn và phát triển những 
nét đẹp lịch sử và văn hóa.

Tọa lạc ngay trục đường xương sống huyết mạch Võ Văn Ngân, dự án với tòa tháp đôi cao 
30 tầng có chiều cao nổi bật 116m mang tên Apollo và Artemis, dự kiến khi đi vào hoạt động 
sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, khác biệt và đẳng cấp cho khu vực. Với thiết 
kế mang tính biểu tượng lấy cảm hứng từ những thiết kế đẳng cấp toàn cầu của "thương 
hiệu" Zaha Hadid cùng với những vũ điệu ánh sáng huyền ảo qua bàn tay tài hoa của "phù 
thủy" chiếu sáng người Ý Tommaso Frizzale, King Crown Infinity sẽ là điểm nhấn thiết kế độc 
đáo làm bừng sáng khu Đông.
"BCG Land có đủ nguồn lực để tự tin kiến tạo nên những biểu tượng, những công trình sẽ thay 
đổi diện mạo quốc gia cũng như định hình lại phong cách sống tương lai", đại diện BCG Land 
chia sẻ.

Ra đời với tầm nhìn và khát vọng lớn lao ấy, BCG Land đang trở thành cái tên sáng giá trên 
thị trường bất động sản khi ra mắt khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown 
Infinity trùng với thời điểm chính thức thành lập TP Thủ Đức. Ít ai biết rằng, tâm huyết về một 
dự án thay đổi diện mạo Thủ Đức đã được đội ngũ lãnh đạo BCG Land ấp ủ nhiều năm trước.

Quận Thủ Đức (cũ), từ lâu, trong tâm thức của nhiều người vẫn là vùng đất "đứng bên lề" Sài 
Gòn hoa lệ. Dù đã có những buớc phát triển vượt bậc, thế nhưng, hình ảnh Thủ Đức vẫn gắn 
liền với "mác" bình dân với những khu dân cư thấp tầng san sát. Hơn lúc nào hết, Thủ Đức 
đang rất cần một biểu tượng xứng tầm vị thế thành phố sáng tạo hiện tại, làm thay đổi nhận 
thức và những giá trị của người dân khu vực nhưng vẫn gìn giữ, bảo tồn và phát triển những 
nét đẹp lịch sử văn hóa vốn có.

BCG LAND VÀ SỨ MỆNH KIẾN TẠO 
NHỮNG GIÁ TRỊ THỰC CHO KHÁCH HÀNG

Dự án sở hữu vị trí tâm điểm kết nối giao thương liên vùng

Dấu ấn BCG Land
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Trải qua năm 2020 đầy biến động, thị trường bất động sản đã có những thay đổi rõ nét để 
đáp ứng với sự dịch chuyển nhu cầu của khách hàng. Nếu như trước đây, vị trí là yếu tố tiên 
quyết có thể tác động 90% tới giá trị bất động sản cũng như quyết định "xuống tiền" của 
khách hàng thì nay những "giá trị mềm" như hệ sinh thái các tiện ích, dịch vụ và cảnh quan, 
hệ thống giao thông đồng bộ… đã vươn lên chiếm thế cân bằng với yếu tố vị trí.

Chốn an cư với khách hàng bây giờ không đơn thuần là một căn nhà đẹp tại vị trí đẹp, mà 
còn là một không gian sống tiện nghi, hội tụ các yếu tố sinh thái, gần gũi với thiên nhiên để 
sau những ngày dài làm việc và học tập căng thẳng, họ có thể tìm thấy sự cân bằng về mặt 
giá trị tinh thần ngay tại nơi mình sinh sống.

Thấu hiểu điều đó, BCG Land đã dành nhiều tâm huyết để kiến tạo King Crown Infinity – một 
dự án mang lại những "giá trị thực" cho khách hàng. Đó là không gian sống tràn ngập mảng 
xanh và hệ sinh thái tiện ích nội – ngoại khu phong phú. Không chỉ dành nhiều diện tích cho 
công viên cây xanh, nhà phát triển BCG Land còn đầu tư mạnh tay cho hệ thống vườn treo 
trên không cũng như hệ thống hồ cảnh quan giữa 4 tầng hầm khối đế. Thiết kế độc đáo này 
không chỉ mang đến nhiều không gian xanh hơn cho cư dân dự án mà còn có tác dụng làm 
mát vi khí hậu bên trong tòa nhà.

BCG Land mang đến những sản phẩm thực – giá trị thực cho khách hàng

Dựng xây những giá trị thực
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Cùng với đó là những chuẩn mực thiết kế cũng như trang thiết bị, nội thất bên trong mỗi căn 
hộ tại King Crown Infinity đều mang tiêu chuẩn cao cấp của một căn hộ hạng A để khách 
hàng thực sự cảm nhận được sự thỏa mãn khi sống và làm việc trong một không gian xứng 
tầm.

"Có nhiều tiêu chuẩn căn hộ hạng A mà nhiều chủ đầu tư khác chưa đáp ứng triệt để thì tại 
King Crown Infinity, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt. Chẳng hạn như chiều sâu tính 
từ mép ban công đến góc xa nhất của căn hộ không được vượt quá 8m, tiêu chuẩn phòng 
cháy chữa cháy, quy chuẩn bãi đỗ xe, số lượng thang máy trên một sàn… Tất cả phải đảm 
bảo chuẩn mực hạng A và BCG Land luôn cam kết mang đến những giá trị thực ấy", đại diện 
BCG Land chia sẻ.

King Crown Infinity – một chốn bình yên đi về thư thái sau những bận rộn lo toan

Theo Nhịp sống kinh tế



Bamboo Capital dự kiến góp 99 tỷ đồng, tương đương 99% vốn điều lệ, tại pháp nhân mới là 
Công ty Cổ phần BCG LNGPower. Được biết, doanh nghiệp thành viên này có vốn điều lệ 
100 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình điện, sản xuất và truyền 
tải điện.

Bamboo Capital ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, chủ tịch HĐQT, là người đại diện phần 
vốn góp tại doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020, BCG ghi nhận doanh thu trên 1.900 tỷ đồng, lãi sau thuế 
đạt gần 280 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 99% so với năm trước.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã gần như cán đích mục tiêu doanh thu và vượt hơn 52% 
mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của BCG tăng hơn 230% so với đầu năm lên mức 24.055 tỷ 
đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu dài hạn đạt 6.987 tỷ đồng, chiếm 29% tổng 
tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 5.963 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản; tài sản dở 
dang dài hạn là 4.048 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; tồn kho là 2.322 tỷ đồng, chiếm 9,7% 
tổng tài sản.

BAMBOO CAPITAL (BCG) 
LẬP THÊM CÔNG TY CON MẢNG ĐIỆN LNG
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Bamboo Capital (BCG) lập thêm công ty con mảng điện

Theo Việt Nam Finance



Ngày 16/3, CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) đã công bố thông tin về việc phát hành cổ 
phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi vốn điều lệ của Công ty.

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) Bamboo Capital đã công bố tăng vốn điều lệ từ 1.360 tỷ 
đồng lên hơn 2.034 tỷ đồng thông qua việc phát hành thành công 67,4 triệu cổ phiếu BCG 
cho cổ đông hiện hữu.

Cùng ngày, HĐQT đã thông qua nghị quyết tham gia góp vốn bằng 8 triệu cổ phần tại CTCP 
BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh cho giai đoạn 1, tương ứng với 80% vốn điều lệ tại đây. Số cổ 
phần này do Bamboo Capital nhận chuyển nhượng từ CTCP BCG Land, công ty con của 
Bamboo Capital. Thời điểm góp vốn dự kiến trong tháng 3/2021.

Giai đoạn 2, Bamboo Capital dự kiến góp thêm vốn thông qua mua 30,4 triệu cổ phần từ đợt 
phát hành cho cổ đông hiện hữu của KCN Cát Trinh.

Dự kiến số vốn góp của Bamboo Capital tại KCN Cát Trinh sẽ là 384 tỷ đồng sau hai đợt bổ 
sung, chiếm 80% tổng vốn tại đây.

Bamboo Capital cũng nhất trí cử ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo 
Capital là người được uỷ quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp 
tại Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh; đồng thời là người đại diện thực hiện 
các thủ tục đầu tư góp vốn theo quy định của pháp luật.

BAMBOO CAPITAL HOÀN TẤT 
TĂNG VỐN LÊN 2.034 TỶ ĐỒNG
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Bamboo Capital hoàn tất tăng vốn lên 2.034 tỷ đồng



Năm 2021, Bamboo Capital lên kế hoạch năm 2021 khá tham vọng với mục tiêu lợi nhuận 
sau thuế 2021 vào mức 800 tỷ đồng, tăng 186%.Trong đó, bên cạnh mảng bất động sản, 
mảng năng lượng (đóng điện vào cuối năm 2020) cũng sẽ đóng góp một phần đáng kể 
trong năm 2021.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 1.902 tỷ đồng tăng 20,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận 
sau thuế đạt gần 280 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ và vượt 52% kế hoạch lợi nhuận sau 
thuế. Trong đó, nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ chuyển nhượng dự án.
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Tổng hợp từ BCTC của Bamboo Capital

Theo Kinh Tế Chứng Khoán
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Chiều 29/03, tại Hà Nội, Công ty 
TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp 
cùng gia đình nhạc sĩ và nhiếp 
ảnh gia Dương Minh Long tổ 
chức lễ trao tặng tư liệu gốc 
của Trịnh Công Sơn và ký kết 
hợp tác xây dựng “Không gian 
văn hoá Trịnh Công Sơn tại dự 
án Hoian d’Or”. Sự kiện nằm 
trong chuỗi hoạt động chuẩn bị 
kỷ niệm tròn 20 năm ngày mất 
của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 
(1/4/2001 – 1/4/2021).

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long được biết đến như một ông hoàng ảnh tư liệu, người lưu giữ 
thời gian và là người bạn, người em gắn bó với nhạc sĩ họ Trịnh trong suốt thời gian dài. Tại 
buổi lễ này, ông sẽ trao tặng tư liệu gốc về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được mình lưu giữ trong 
suốt 25 năm qua cho gia đình nhạc sĩ với mong muốn đóng góp xây dựng không gian văn 
hoá mang tên Trịnh Công Sơn - nhằm tôn vinh những cống hiến to lớn của nhạc sĩ đối với nền 
âm nhạc Việt Nam.

LỄ TRAO TẶNG TƯ LIỆU CỦA CỐ NHẠC SỸ 
VÀ KÝ KẾT HỢP TÁC XÂY DỰNG KHÔNG GIAN 

VĂN HOÁ TRỊNH CÔNG SƠN TẠI DỰ ÁN HOIAN D’OR

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 
trao tặng tư liệu gốc để trưng bày tại "Không gian văn hoá 

Trịnh Công Sơn" thuộc HOIAN D'OR.

Ông Vũ Văn Thành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp 
và bà Trịnh Vĩnh Trinh em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng ký kết hợp tác 

xây dựng "Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn" tại HOIAN D'OR.
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Cũng trong sự kiện, Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp – Chủ đầu tư dự án Hoian d’Or 
cùng đại diện gia đình cố nhạc sĩ đã ký kết hợp tác xây dựng không gian văn hoá Trịnh Công 
Sơn tại Hội An. Bên cạnh không gian trưng bày các tư liệu về cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 
trên quy mô 24,8ha với vị trí cận kề ngay phố cổ Hội An – di sản văn hóa thế giới đã được 
Unesco công nhận, công trình còn có thêm không gian trưng bày gốm Chu Đậu, không gian 
trưng bày nhạc cụ dân tộc và những hình ảnh Hội An xưa – nay.
Công trình là tác phẩm do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào thiết kế. Đồng thời, cũng trong khuôn 
khổ sự kiện, Ban cố vấn của không gian văn hoá với sự góp mặt của nhà thơ Nguyễn Duy, 
nhà báo Nguyễn Trọng Chức, Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, ông Nguyễn Trung Trực (em 
rể nhạc sỹ Trịnh Công Sơn) cũng chính thức ra mắt.

Bên cạnh việc hợp tác xây dựng 
không gian văn hóa Trịnh Công 
Sơn, Công ty TNHH Du lịch Sinh Thái 
Cồn Bắp sẽ trao tặng 1 tỷ đồng 
vào Quỹ học bổng Trịnh Công Sơn. 
Đây là Quỹ học bổng được thành 
lập nhằm tạo điều kiện cho các 
tài năng âm nhạc và nghệ thuật 
có hoàn cảnh khó khăn tại Việt 
Nam, đồng thời đầu tư vào dự án 
nâng cao nhận thức cộng đồng 
về chứng tự kỷ và các đối tượng 
mắc chứng tự kỷ.

Ra mắt ban cố vấn "Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn"

Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương đại diện BCG trao 
học bổng 1 tỷ đồng của Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp 

cho Quỹ học bổng Trịnh Công Sơn.



Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Tập đoàn Bamboo Capital gửi những phần quà ý nghĩa và 
tổ chức tiệc trưa thân mật dành tặng CBNV nữ của tập đoàn.
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Tặng 2000 áo thun tại An Giang
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Hiện nay BCG đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau. Rất 
mong tất cả CBNV chia sẻ cơ hội việc làm này đến bạn bè/người 
thân có chuyên môn phù hợp.

Ông Chu Quốc Hưng
Email: hung.cq@bamboocap.com.vn
SĐT: 0946.641.576

1. Kế toán tổng hợp (TP Hồ Chí Minh + Long An)
2. Kế toán thanh toán
3. Kế toán thuế
4. Kế toán bán hàng 
5. Chuyên viên pháp lý dự án 
6. Chuyên viên Phát triển dự án 
7. Chuyên viên dự án ERP
8. Nhân viên bảo trì đường dây (Bình Định)
9. Đội trưởng bảo trì đường dây (Bình Định)
10. Nhân viên vận hành đường dây (Long An)
11. Đội trưởng bảo trì đường dây (Long An)

GÓC TUYỂN DỤNG

*  Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về cho:



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


