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Năm 2020 đã khép lại, một năm đầy biến động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, chính 
trị, đời sống, văn hóa, xã hội trong nước và toàn cầu bởi đại dịch Covid-19. Hầu hết các 
doanh nghiệp đứng trước bao khó khăn thử thách, đình trệ sản xuất kinh doanh, cắt giảm 
nhân sự và tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh một số doanh nghiệp buộc phải 
chọn giải pháp hoạt động cầm chừng hoặc 
dừng lại, chờ đợi qua cơn bão dữ, vẫn có nhiều 
doanh nghiệp đã dũng cảm đương đầu với 
thách thức, biến thử thách mới trở thành cơ hội 
để “sát hạch” lại chính năng lực thích nghi với 
khủng hoảng thị trường của mình, vẫn cho 
guồng máy hoạt động sản xuất kinh doanh 
quay đi đều đặn theo một cách riêng.

Trong những doanh nghiệp đó, chúng tôi – Tập 
đoàn đa ngành Bamboo Capital minh chứng 
cho bước đi đúng đắn khi cuối tháng 5/2020 
khởi công dự án năng lượng mặt trời Phù Mỹ tại 
Bình Định với quy mô công suất thiết kế 330 MW
triển khai trên khu đất 380 ha với tổng vốn đầu tư 6.200 tỷ đồng. Nhà máy điện mặt trời 
Phù Mỹ đã xuất sắc hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 216 MW và phát điện vào ngày 
31/12/2020. Dự kiến, 114 MW còn lại của dự án sẽ hoàn thành trước ngày 28/02/2021.

Nhà máy năng lượng mặt trời VNECO 
Vĩnh Long 49.3 MW khởi công ngày 
6/11/2020 cũng đã hoàn thiện và 
khánh thành vào ngày 30/12/2020. 
Đây là dự án điện mặt trời dưới 50 MW 
có thời gian thi công nhanh nhất Việt 
Nam tính đến hiện tại, là minh chứng 
cho năng lực triển khai dự án của BCG 
Energy.

Dự án Malibu Hội An chuẩn quốc tế 5 
sao với quy mô 96 villa và 675 biệt thự 
nghỉ dưỡng đang được triển khai 
nhanh chóng, dự kiến bàn giao và 
đưa vào vận hành vào cuối năm 2021

Tại Bình Định, dự án Casa Marina Premium cũng vừa động thổ ngày 20/10/2020. Casa 
Marina Premium có tổng diện tích khoảng 12 ha là quần thể villa nghỉ dưỡng cao cấp 
biệt lập 5 sao, bao gồm 160 căn villa nằm trên triền đồi hướng thẳng ra vịnh Quy Nhơn, 
sẽ kết nối với khu nghỉ dưỡng Casa Marina Resort bằng một cây cầu cảnh quan, có thể 
nói sẽ là biểu tượng của thành phố Quy Nhơn mà du khách không thể bỏ qua.

THÔNG ĐIỆP CỦA ÔNG NGUYỄN HỒ NAM - 
CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

Toàn cảnh Nhà máy năng lượng mặt trời VNECO Vĩnh Long

Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn BCG
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Và mới đây, ngày 21/11/2020 là lễ động thổ dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại 
cao cấp King Crown Infinity - tâm điểm của Thành phố mới Thủ Đức với nhiều tiện nghi nổi 
bật.

Trước bối cảnh đại dịch hoành hành, thay vì luôn mang cảm giác lo âu, co người thủ thế, 
trên thương trường vẫn còn có rất nhiều doanh nghiệp ứng phó với đại dịch bằng những 
hành động cụ thể sẻ chia với cộng đồng, để tình yêu thương đồng bào lan tỏa đến khắp 
nơi nơi. Những dự tính vừa phát triển kinh doanh bền vững xen lẫn với những giá trị nhân 
văn cốt lõi trong tính cách văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển kinh 
doanh phải luôn gắn liền với mục tiêu phát 
triển xã hội bằng những hành động thiết 
thực đóng góp nhất định cho cộng đồng, 
tạo ra những giá trị ảnh hưởng tích cực, đặc 
biệt là ở những địa phương nơi triển khai 
các dự án.

Phối hợp với Chương trình Cầu nông thôn 
do Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức và vận 
động, chúng tôi đã tài trợ kinh phí để xây 
dựng 16 cây cầu tại huyện Tri Tôn tỉnh An 
Giang, 2 cây cầu dân sinh tại huyện Phù 
Cát tỉnh Bình Định và 5 cây cầu khác tại
huyện Mộc Hóa tỉnh Long An, góp phần cải 
thiện đời sống dân sinh, giúp các địa 
phương này phát triển kinh tế, văn hóa và 
xã hội.

BCG tài trợ xây cầu

Phối cảnh dự án Casa Marina Premium Quy Nhơn
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Cũng như các doanh nghiệp 
khác, chúng tôi phát động chuỗi 
hoạt động “BCG chia sẻ khó khăn 
Covid-19” trao tận tay những 
phần quà có ý nghĩa cho các hộ 
dân nghèo trên địa bàn TP. HCM, 
Tp. Tây Ninh, tỉnh Long An, tỉnh 
Quảng Nam, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh 
An Giang.
Thông qua các chương trình xã 
hội, BCG mong muốn phần nào 
chia sẻ bớt gánh nặng với bà con, 
giảm đi khó khăn mùa dịch, thể 
hiện tinh thần tương thân tương ái, 
quan tâm và chăm lo đến người 
dân, phát huy định hướng phát 
triển kinh doanh song song với 
phát triển cộng đồng.

Không phải chỉ riêng chúng tôi, nhiều doanh nghiệp như thế coi đó cũng là những thành 
quả đạt được trong năm 2020 bên cạnh những kết quả sản xuất kinh doanh nhất định.
Đó là cả một quá trình phấn đấu không 
ngừng, đoàn kết một lòng của cả một 
đội ngũ cán bộ nhân viên đầy tâm 
huyết, sẵn sàng chung vai sát cánh vượt 
qua bao thời khắc khó khăn cùng ban 
lãnh đạo đầy trí tuệ, nhiều kinh nghiệm, 
bản lĩnh “dám nghĩ, dám nói, dám làm, 
dám ước mơ”.
Có đôi lúc chúng tôi cũng thoáng chút 
chạnh lòng khi những gì chúng tôi đã đạt 
được chưa thật sự tương xứng với kỳ 
vọng của chính mình đặt ra do tình hình 
xã hội chung của cả nước. Nhưng năm 
2020 chắc chắn sẽ là một năm bản lề để 
BCG bước vào một chu kỳ tăng trưởng 
mới bền vững hơn, tăng trưởng cao hơn 
bắt đầu từ những ngày đầu tiên của 
năm 2021.
Trước thềm năm mới, đại diện Tập đoàn 
Bamboo Capital, tôi xin kính chúc toàn 
thể nhân viên, các cổ đông, các đối tác, 
các khách hàng một năm 2021 luôn dồi 
dào sức khỏe, thành công, an khang và 
thịnh vượng.

BCG chia sẻ khó khăn Covid-19, trao quà cho các hộ dân nghèo

BCG chia sẻ khó khăn Covid-19,
trao quà cho các hộ dân nghèo



Ngày 05/12/2020, tại văn phòng Tập đoàn Bamboo Capital, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác 
đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo giữa BCG Energy – Công ty thành viên trực 
thuộc Tập đoàn Bamboo Capital và Leader Energy Pte Limited, một công ty năng lượng 
có trụ sở chính tại Singapore.

BCG Energy được thành lập năm 2017, đã trở thành một trong những doanh nghiệp tiên 
phong đón đầu xu hướng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. BCG Energy không 
ngừng hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín và chuyên nghiệp cùng triển khai các dự 
án năng lượng lớn theo 3 loại hình: các dự án nguồn phát năng lượng mặt trời quy mô lớn 
trên mặt đất và nổi; năng lượng mặt trời áp mái; và năng lượng gió.

Leader Energy được thành lập năm 1994. Đến nay, Leader Energy đã có hơn 20 năm kinh 
nghiệm trong ngành năng lượng. Thành công của bước đột phá đầu tiên vào ngành 
điện ở Campuchia đã thúc đẩy sự phát triển của Leader Energy trong những năm tiếp 
theo. Leader Energy đã phát triển và đầu tư thêm các dự án năng lượng tái tạo ở Cam-
puchia, Việt Nam và Malaysia. Hiện nay, Leader Energy tiếp tục thực hiện tầm nhìn của 
mình về việc xây dựng một danh mục cân bằng giữa công nghệ thế hệ mới và đa dạng 
hóa địa lý tại các thị trường tăng trưởng cao của Đông Nam Á theo cách thức an toàn, 
bền vững và có trách nhiệm với môi trường.

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO GIỮA BCG ENERGY VÀ LEADER ENERGY
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Lễ ký kết online giữa BCG Energy và Leader Energy



BCG Energy dần khẳng định được vị thế của mình trong mảng năng lượng tái tạo tại Việt 
Nam khi tiếp tục gọi vốn thành công trên thị trường quốc tế sau lần gọi vốn thành công 
5,0 triệu USD từ Hanwha Energy năm 2019 dưới hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi 
bởi BCG Energy và các công ty thành viên. Lần này, BCG Energy đã gọi vốn thành công 
43,6 triệu USD tương đương với hơn 1.018 tỷ đồng từ Leader Energy (Vietnam) dưới dạng 
trái phiếu chuyển đổi để đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo của BCG.

Đại diện các bên tham dự đã ký kết bằng hình thức trực tuyến do diễn biến phức tạp của 
đại dịch Covid-19 với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao nhất của hai Tập đoàn. Ngoài 
ra, cùng tham dự lễ ký kết còn có các đại diện từ KPMG Singapore và KPMG Việt Nam 
tham gia với vai trò tư vấn hỗ trợ huy động vốn trên thị trường quốc tế của BCG Energy.

Liên tục nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư quốc tế, BCG Energy đã khẳng định 
được năng lực và tầm nhìn của mình trong ngành năng lượng tái tạo. Năm 2019, BCG 
Energy thành công đưa vào khai thác thương mại các dự án năng lượng mặt trời BCG – 
CME Long An 1 & 2 (Long An) với tổng công suất lần lượt là 40,6 MW và 100,5 MW. Năm 
2020, công ty đã đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (Bình Định) 
giai đoạn 1 với công suất 216 MW (tổng công suất thiết kế 330 MW, 114 MW còn lại dự kiến 
hoàn thành trước 28/02/2021); nhà máy VNECO (Vĩnh Long) công suất 49,3MW. Bên cạnh 
đó, công ty còn đang phát triển một loạt các dự án điện mặt trời áp mái với tổng công 
suất lên đến 50MW tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở nhiều tỉnh thành phía nam. 
Đối với năng lượng gió, công ty sở hữu các danh mục dự án lên đến 550MW ở Cà Mau, 
Sóc Trăng và Trà Vinh. BCG Energy đặt kỳ vọng đến năm 2025 tổng công suất các dự án 
năng lượng triển khai thành công sẽ đạt mốc 2,3GW.
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Quỵ tụ hơn 1.000 chiến binh sales tinh nhuệ từ những tên tuổi phân phối, đại lý uy tín trên 
địa bàn TP.HCM, Lễ ra quân King Crown Infinity ngày 16/12/2020 thu hút sự quan tâm đặc 
biệt từ toàn thị trường BĐS, truyền động lực, nhiệt huyết và niềm tin không chỉ tới đông 
đảo đội ngũ tư vấn bán hàng mà cả giới đầu tư và những khách hàng đang tìm kiếm một 
dự án xứng tầm thật sự.

Phá tan không khí trầm lắng của một năm nhiều biến động, các chuyên gia tư vấn và đội 
ngũ sales tinh nhuệ đều kỳ vọng King Crown Infinity sẽ tạo nên một “cơn sốt” trên thị 
trường vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tiếp thêm động lực để thị 
trường bất động sản khu Đông phát triển rực rỡ hơn trong năm 2021.

LỄ RA QUÂN KING CROWN INFINITY – 
BIỂU TƯỢNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI KHU ĐÔNG
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Không khí sôi động tại Lễ ra quân dự án King Crown Infinity

Toàn cảnh buổi lễ kick off



Với quy mô lên tới gần 1,3ha, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp với tòa tháp 
đôi cao 30 tầng này là dự án được Công ty Cổ phần BCG Land – thành viên Tập đoàn 
Bamboo Capital ấp ủ và dành nhiều tâm huyết phát triển. Sở hữu vị trí vàng tọa độ kim 
cương ngay trục đường huyết mạch Võ Văn Ngân giữa trái tim thành phố sáng tạo, King 
Crown Infinity là đứa con cưng được BCG Land đầu tư “khủng” và bài bản, với mong 
muốn kiến tạo nên giá trị sống chuẩn mực trên thị trường bất động sản cao cấp.

Đây chính là nơi bắt đầu 
của những giấc mơ kiến 
tạo, một cuộc sống thật sự 
khác biệt, đẳng cấp 
nhưng vẫn mang sắc xanh 
trong lành, giao hòa thiên 
nhiên, mang đến niềm kiêu 
hãnh cho chủ nhân khi sở 
hữu một biểu tượng của 
thành phố tương lai.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, 
một dự án đẳng cấp với 
phố đi bộ trong nhà lấy 
cảm hứng từ Nam Ba Park 
của Thành phố Osaka – 
Nhật Bản, sẽ mang đến 
cho phân khúc bất động 
sản hạng sang một diện 
mạo mới với quần thể kiến 
trúc xanh kết hợp với vườn 
treo có view nhìn ngút 
ngàn 3 mặt hướng sông. 
Cùng với công nghệ chiếu 
sáng FAÇADE hàng đầu, 
màn hình LED công nghệ
Anamorphic Illusion đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ kính 2 lớp cường lực phản quang… 
tạo cho King Crown Infinity đặc trưng tuyệt tác như một ánh mặt trời rực rỡ tại khu Đông, 
bừng sức sống và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn mà không sản phẩm nào có thể 
sánh cùng.

King Crown Infinity – khởi nguồn những giấc mơ kiến tạo
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Vườn treo trên không đầy cảm hứng nghệ thuật ở King Crown Infinity



Thêm vào đó, khối đế thương mại của dự án được xây dựng với chất liệu bê tông cốt sợi 
thủy tinh độ bền cao và thân thiện với môi trường, cùng với hệ thống 25 tiện ích nội khu 
phong phú giúp dự án không chỉ sang trọng ở bên ngoài mà còn đẳng cấp ở bên trong, 
nâng tầm giá trị sống và khẳng định dấu ấn cá nhân cho chủ nhân sở hữu.
Được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng 
độc tôn của khu Đông thành phố, King Crown 
Infinity với 2 tòa tháp cao 30 tầng Apollo và 
Artemis cũng hứa hẹn góp phần thay đổi và 
thúc đẩy diện mạo khu vực Thủ Đức, đưa khu 
vực này trở thành tâm điểm mới của thị trường 
bất động sản cao cấp.
“Không chỉ bán những căn nhà, chúng tôi kiến 
tạo những tổ ấm với giá trị sống chuẩn mực. Ở 
đó, những cư dân của King Crown Infinity sẽ 
được sống an nhiên, hạnh phúc trong môi 
trường hiện đại, trong lành và ngập tràn sắc 
xanh với cộng đồng ưu tú, thượng lưu cùng 
đẳng cấp”, đại diện BCG Land chia sẻ.
Cũng tại buổi lễ, bên cạnh những chia sẻ giàu 
giá trị thông tin về dự án như chất lượng công 
trình, tiến độ thi công, kế hoạch triển khai, 
chính sách bán hàng cùng các chương trình 
ưu đãi “khủng”… chủ đầu tư mong muốn 
truyền nhiệt huyết, cảm hứng, tạo niềm tin 
mạnh mẽ về một dự án độc tôn, chiếm lĩnh thị 
trường cùng các đơn vị kinh doanh hàng đầu 
thông qua nghi thức trao chứng nhận  với các 
đại lý chiến lược. Các đại lý với những biến 
binh sales tinh nhuệ chính là những đại sứ 
thông tin của dự án, đóng vai trò cầu nối tuyệt 
vời, giúp khách hàng có được sự thấu hiểu 
sâu sắc vào BCG Land cũng như lựa chọn dự án King Crown Infinity, một dự án giá trị để 
AN CƯ và ĐẦU TƯ.

King Crown Infinity là dự án khởi nguồn 
của những giấc mơ kiến tạo
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Phối cảnh hai tòa tháp đôi ấn tượng 
của dự án King Crown Infinity

Để “truyền lửa” cho hàng ngàn chiến binh sales có thêm sức mạnh trong ngày ra quân 
bách chiến bách thắng, những phần quà hết sức giá trị, thiết thực cũng đã được chủ 
đầu tư trao tặng cho những vị khách mời may mắn.

Trong bối cảnh thị trường chung trầm lắng, King Crown Infinity như làn gió mới thổi vào 
phân khúc bất động sản hạng sang tại Thành phố Thủ Đức, được kỳ vọng trở thành “bom 
tấn” trên thị trường BĐS cuối năm 2020, đầu 2021.
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Vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, buổi lễ 
ký kết về việc chính thức khởi động dự 
án triển khai hệ thống quản lý 
XBOSS-ERP đã được diễn ra tại trụ sở 
của Tập đoàn Bamboo Capital. Buổi 
lễ có sự tham gia của ông Nguyễn Thế 
Tài - Phó chủ tịch hội đồng quản trị 
kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Bamboo Capital và ông Trần Văn 
Giang - Giám đốc Công ty TNHH Giải 
pháp Công nghệ XBOSS, cùng các 
thành viên trong ban quản trị dự án.

Được thành lập từ năm 2011, cho đến 
nay, Bamboo Capital đã trở thành một 
trong những tập đoàn đa ngành hàng 
đầu Việt Nam với hơn 30 công ty 
thành viên và liên kết. Trong bối cảnh 
nền kinh tế trong nước có những
chuyển biến tích cực, Tập đoàn Bamboo Capital với vị thế một trong những công ty đầu 
tư đa ngành hàng đầu Việt Nam, bằng sự nhiệt huyết và kinh nghiệm đã và đang chủ 
động chuyển mình, vận dụng tiềm lực vốn có nhằm tăng cường sức hút, sẵn sàng gia 
nhập sự thay đổi của thị trường.

Sứ mệnh của BCG là không ngừng xây dựng lòng tin và giá trị cho đối tác, khách hàng, 
cổ đông và cán bộ công nhân viên thông qua việc phát triển dự án đồng thời hiện thực 
hóa thành công các cơ hội kinh doanh 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.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Bamboo Capital bao gồm: Sản xuất - Nông nghiệp; 
Xây dựng - Thương mại; Cơ sở hạ tầng - Bất động sản và Năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Thế Tài chia sẻ: “Để một dự án triển khai giải công nghệ thành công, các 
thành viên tham gia dự án cần  có ý thức, làm tròn trách nhiệm và chỉn chu trong từng 
chi tiết giai đoạn thiết kế ”. Cũng chính vì vậy mà Bamboo Capital đã chọn XBOSS là đơn 
vị đồng hành trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, bởi hiệu quả mà giải 
pháp XBOSS mang lại đã được  bảo chứng bởi sự thành công của nhiều doanh nghiệp 
khác.

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ERP 

GIỮA BCG VÀ XBOSS

Đại diện Bamboo Capital - ông Nguyễn Thế Tài (trái) và 
đại diện XBOSS - ông Trần Văn Giang (phải)
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Dự kiến dự án triển khai hệ thống quản lý XBOSS-ERP cho Bamboo Capital sẽ hoàn thành 
vào quý I năm 2022.

“Phần mềm XBOSS-ERP  hỗ trợ kết nối dữ liệu chặt chẽ  giữa các phòng ban và  báo cáo 
chính xác hơn , từ đó giúp  quản trị rủi ro hiệu quả , đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực đầu tư”, ông Trần Văn Giang chia sẻ. Với sự hỗ trợ đắc lực từ hệ thống 
quản lý doanh nghiệp XBOSS-ERP, Bamboo Capital hứa hẹn sẽ  gặt hái được nhiều thành 
công hơn trong tương lai.

Quá trình triển khai dự án ERP cho Bamboo Capital sẽ gồm 5 giai đoạn chính

Đội ngũ XBOSS tham gia triển khai dự án ERP cho Bamboo Capital



Sáng ngày 28/12/2020, Công ty Cổ phần Skylar – thành viên của BCG Energy –  đã tổ 
chức lễ khánh thành hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại Công ty TNHH MTV Gỗ 
Khang Đạt thuộc Khu chế xuất Linh Trung 3, Tây Ninh.

Công ty Cổ phần Skylar – công ty thành viên trực thuộc BCG Energy hoạt động trong 
mảng năng lượng mặt trời áp mái – đã ký kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống 
điện mặt trời áp mái có công suất 6 MW với Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt và 2,3 MW 
Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He trước đó vào ngày 29/09/2020. Hai doanh nghiệp trên 
đều có cơ sở đặt tại Khu chế xuất Linh Trung 3, Tp. Tây Ninh. Toàn bộ quy mô 8,3 MW với 
tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng đã được hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại 
sau 3 tháng thi công, lắp đặt.

Lễ khánh thành hệ thống năng lượng mặt trời áp mái được diễn ra ngay tại khuôn viên 
Công ty Gỗ Khang Đạt với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, ban quản lý Khu chế 
xuất Linh Trung 3, ban lãnh đạo của Tập đoàn Bamboo Capital cùng các công ty thành 
viên và các đối tác chiến lược. Thông qua buổi lễ, BCG Energy cũng mong muốn gia 
tăng nhận thức của các doanh nghiệp về lợi ích của việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời 
áp mái, từ đó thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia.
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BCG ENERGY THÀNH CÔNG ĐƯA GẦN 50 MW 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI VÀO KHAI THÁC 

THƯƠNG MẠI TRONG NĂM 2020

Các đại biểu cắt băng khánh thành



Theo Bộ Công Thương, điện mặt trời áp mái là nguồn điện sạch, tái tạo có tính chất phân 
tán, quy mô nhỏ, được tiêu thụ tại chỗ, giảm tổn thất của quá trình truyền tải, phân phối, 
tận dụng hạ tầng lưới điện hiện có của ngành điện, có thời gian phát chủ yếu vào ban 
ngày, trong giờ cao điểm của hệ thống điện giúp giảm đỉnh phụ tải, tận dụng được diện 
tích mặt bằng mái nhà tại các khu dân cư, doanh nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng lưới điện 
đầy đủ, thuận tiện trong việc đấu nối, ít tác động đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng 
đất. Bộ Công Thương phát động chương trình phát triển năng lượng mặt trời với mục tiêu 
đến cuối năm 2025 sẽ có 100.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tương đương công suất 
1.000 MWp được lắp đặt và vận hành trên toàn quốc.

Chỉ riêng trong năm 2020, BCG Energy đã đồng loạt triển khai và đưa vào khai thác 
thương mại hàng loạt các dự án năng lượng mặt trời áp mái trên địa bàn TP.HCM, Bình 
Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Bình Định… với tổng công suất lên 
đến gần 50 MW. Bên cạnh đó, Công ty hiện đang sở hữu danh mục các dự án hơn 100 
MW đang trong quá trình chuẩn bị để triển khai. Mục tiêu của BCG Energy là hoàn thành 
500 MW năng lượng mặt trời áp mái cho giai đoạn từ năm 2020 – 2024.
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Toàn cảnh dự án Khang Đạt



Ngày 30/12/2020, BCG Energy đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời 
VNECO Vĩnh Long có công suất 49,3 MW tại xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 
Long. Lễ khánh thành được diễn ra trong không khí long trọng với sự có mặt của các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, đại diện Sở Công Thương Vĩnh Long, đại diện EVN và 
ban lãnh đạo BCG Energy.

Nhà máy năng lượng mặt trời VNECO Vĩnh Long do Công ty TNHH MTV VNECO Điện mặt 
trời VNECO Vĩnh Long (thành viên của Công ty Cổ phần BCG Energy, trực thuộc Tập đoàn 
Bamboo Capital) chính thức khởi công xây dựng ngày 6/11/2020. Tới thời điểm hiện tại, 
đây là nhà máy điện mặt trời dưới 50 MW có thời gian thi công nhanh nhất Việt Nam. Dự 
án có tổng công suất 49,3 MW, được xây dựng trên diện tích 49,7 ha và có tổng mức đầu 
tư 1.156 tỷ đồng. Khi nhà máy đi vào hoạt động, sản lượng điện mỗi năm dự kiến đạt 
khoảng 70 triệu kW, tương đương lượng điện sử dụng cho 26.000 hộ dân và 19.000 tấn 
CO2 được giảm thải. Đây là dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long 
giai đoạn 2016- 2025, tầm nhìn đến 2035.

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
VNECO VĨNH LONG 49.3 MW
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Các khách mời thực hiện nghi thức bấm nút vận hành nhà máy



Theo Sở Công Thương, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng bức xạ khoảng 4,67 kWh/m2 ngày. 
Thời gian chiếu sáng bình quân năm đạt 2.550-2.700 giờ/năm. Đây là điều kiện thuận lợi 
cho phát triển các dự án điện mặt trời khu vực. Nhà máy VNECO Vĩnh Long là dự án khởi 
đầu cho các dự án năng lượng mặt trời tại Vĩnh Long, sẽ góp phần quan trọng vào việc 
tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm tại địa phương, góp phần ổn định an sinh xã 
hội. Hơn thế nữa, dự án sẽ bổ sung nguồn năng lượng dồi dào vào hệ thống lưới điện 
quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời đóng góp vào nỗ lực chung trong việc 
bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn - Tổng giám đốc điều hành BCG Energy cam 
kết: “BCG Energy sẽ thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của một trong những doanh 
nghiệp phát triển điện mặt trời lớn nhất Việt Nam. Luôn vận hành nhà máy đúng quy định, 
không gây ra ô nhiễm môi trường trong giai đoạn vận hành, đặc biệt là luôn bảo vệ môi 
trường trong quá trình thay thế và xử lý tấm pin”.
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Các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành



Nhà máy Năng lượng mặt trời Phù Mỹ được Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng 
sạch (NLS) – Công ty thành viên trực thuộc BCG Energy khởi công xây dựng tại xã Mỹ An 
và Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vào ngày 29/5/2020. Đây là Nhà máy Năng 
lượng mặt trời có quy mô lớn nhất Bình Định với tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỉ đồng, được 
xây dựng trên diện tích 380 ha. Tổng công suất thiết kế là 330 MW, chia thành 2 giai đoạn 
bao gồm 3 nhà máy với công suất lần lượt là: 120 MW, 110 MW và 100 MW.

Chỉ trong vòng bảy tháng thi công kể từ ngày 29/5/2020, đến ngày 31/12/2020, Nhà máy 
điện mặt trời Phù Mỹ đã đưa vào khai thác thương mại 216 MW trên tổng công suất 330 
MW. Dự kiến, trước ngày 28/02/2021, Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ sẽ đóng điện 114 MW 
còn lại. Với việc đóng điện thành công và được công nhận ngày vận hành thương mại 
(COD) vào 31/12/2020, 216 MW đầu tiên nối lưới của Nhà máy Phù Mỹ sẽ được hưởng 
mức giá mua điện là 7,09 UScent/kWh theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg. Khi nhà máy đi 
vào hoạt động toàn bộ, ước tính sẽ đạt sản lượng điện khoảng 520 triệu kWh mỗi năm, 
tương đương mức sử dụng của 200.000 hộ dân, đồng thời giúp giảm phát thải khoảng 
146.000 tấn CO2.

Ngày 31/12/2020, Nhà máy Năng lượng mặt trời Phù Mỹ đã đóng điện thành công 
và chính thức hòa lưới điện quốc gia sau bảy tháng khởi công. Tính đến thời điểm 
này, đây là dự án nhà máy năng lượng mặt trời có quy mô lớn nhất tỉnh Bình Định.

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHÙ MỸ 
HÒA LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA
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Đây là Nhà máy Năng lượng mặt trời có quy mô lớn nhất Bình Định 
với tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích 380 ha.



Quá trình xây dựng dự án diễn ra 
trong thời điểm đại dịch Covid-19 
bùng phát khắp thế giới đã gây ra 
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết 
tâm cao độ Công ty BCG Energy đã 
tháo gỡ các khó khăn và xuất sắc 
hoàn thành dự án vượt tiến độ ban 
đầu khi đưa vào khai thác thương 
mại 216 MW (chỉ tiêu đề ra cho giai 
đoạn 1 của dự án là 129 MW). Điều 
này là minh chứng rõ ràng nhất cho 
năng lực triển khai dự án của Tập 
đoàn Bamboo Capital nói chung, 
cũng như BCG Energy và các công 
ty thành viên trực thuộc nói riêng.

Trong bối cảnh năng lượng khan hiếm như hiện nay, việc một nhà máy năng lượng tái tạo 
với công suất lớn như Nhà máy Năng lượng mặt trời Phù Mỹ đi vào hoạt động sẽ tạo ra 
nguồn điện ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước. Bên 
cạnh đó, dự án còn đóng góp vào ngân sách, tạo ra hàng ngàn việc làm tại địa phương 
tỉnh Bình Định. Qua đó, góp phần nâng cao và cải thiện đời sống nhân dân, ổn định an 
sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

BCG Energy là doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu xu hướng phát triển năng lượng sạch 
tại Việt Nam. BCG Energy dần khẳng định được vị thế của mình trong mảng năng lượng 
tái tạo tại Việt Nam khi liên tục gọi vốn thành công trên thị trường quốc tế. Đầu tháng 
12/2020 BCG Energy đã gọi vốn thành công 43,6 triệu USD tương đương 1.018 tỷ đồng từ 
Leader Energy (Việt Nam) dưới dạng trái phiếu chuyển đổi để đầu tư vào mảng năng 
lượng tái tạo của BCG.

BCG Energy là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital. Nhận thấy tốc 
độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam, BCG Energy 
được thành lập nhằm nắm bắt cơ hội phát triển trong lĩnh vực này và đồng thời đóng vai 
trò làm trụ cột cho sự tăng trưởng dài hạn của Bamboo Capital Group.

BCG Energy luôn áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất, cùng thiết kế và giải pháp tối ưu 
nhất, nhằm tối đa hóa sản lượng điện sản xuất và sử dụng hiệu quả diện tích lắp đặt. Thời 
gian qua, Công ty đã thành công triển khai một số dự án tiêu biểu như: BCG-CME Long 
An 1 40,6 MW, BCG-CME Long An 2 100,5 MW, VNECO Vĩnh Long 49,3 MW và hàng loạt 
các dự án năng lượng mặt trời áp mái với tổng công suất lên đến gần 50 MW.

Thời gian tới, BCG Energy sẽ tiếp tục triển khai các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng 
gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh và Cà Mau. Mục tiêu đến năm 
2025, BCG Energy sẽ đưa vào khai thác thương mại các dự án có tổng sản lượng điện lên 
đến 2 GW.
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Thông tin thêm BCG Energy:

Với việc đóng điện ngày 31/12/2020, 216 MW đầu tiên 
nối lưới của Nhà máy Phù Mỹ sẽ được hưởng 

mức giá mua điện là 7,09 UScent/kWh



LIKE AND SHARE
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Bài thơ “Cảm xúc mùa đông” của anh Đào Thanh Bình 
(Ủy ban kiểm toán BCG)

Tháng 12/2020

ĐÀO THANH BÌNH

Cảm xúc mùa �ông
Một chút gì trong cái rét mùa Đông
Đến công ty sáng nay lòng anh rất lạ
Khuôn mặt bạn bè hồng lên trẻ quá!
Mắt long lanh, môi chúm một nụ cười…

Một chút gì nghe thân thiết em ơi
Ánh mắt trao thay lời anh muốn nói…
BCG chúng ta niềm tin yêu phơi phới
Đóa tình yêu vừa chớm nở, ngỡ ngàng…

Một chút gì cho lưu luyến ta mang
Tòa nhà Quốc Hương chìm trong sương mỏng mảnh
Con đường quen và bóng ai duyên dáng
Em đi đâu, về nơi ấy ai chờ ?

Một chút gì anh góp nhặt làm thơ
Mừng Bamboo Capital định hình chiến lược
Có phải rét là niềm vui báo trước
Mùa cưới em ơi, mùa Xuân ấm đang về…



Ngày 24/12/2020, tại phòng họp lớn của văn phòng BCG và văn phòng TRACODI đã diễn 
ra chương trình Trao quà cho nhau – Giáng sinh nhiệm màu. Trong không khí nô nức, vui 
tươi mùa Giáng sinh, các cán bộ, nhân viên công ty đã cùng nhau ngồi lại hàn huyên, 
thưởng thức finger food và trao nhau những món quà, lời chúc ý nghĩa.
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Hình ảnh Chương trình Trao quà cho nhau 
– Giáng sinh nhiệm màu



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

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

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

Youtube: youtube.com/BambooCapitalGroup

Bamboo Capital Group

Các anh chị thân mến!

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

Ông Đỗ Ngọc An - an.dn@bamboocap.com.vn
Bà Trần Thị Ý Thi - thi.tty@bamboocap.com.vn

Ban Truyền thông

LỜI NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP


