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Trong hai ngày 04/08/2020 và 07/08/2020, Tập đoàn Bamboo Capital phối hợp cùng 
Công ty Chứng khoán Yuanta tổ chức “Hội nghị gặp gỡ nhà phân tích” và “Hội nghị gặp 
gỡ nhà đầu tư” với chủ đề “Kết quả kinh doanh Quý 2/2020 và kế hoạch 6 tháng cuối 
năm 2020” nhằm cập nhật kết quả kinh doanh cũng như những tình hình mới nhất về dự 
án và doanh nghiệp đến các chuyên gia phân tích và đến các nhà đầu tư, từ đó gia 
tăng nhận diện thương hiệu BCG trên thị trường.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần tăng 30,1% lên 522 
tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của BCG đạt 27 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Nguyên nhân chủ yếu là do các tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19 làm cho công tác 
bán hàng ở mảng bất động sản và xây lắp chậm lại, đồng thời hoạt động sản xuất kinh 
doanh ở các công ty thành viên, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng. Tập đoàn kỳ vọng 
các mảng hoạt động này sẽ khởi sắc trở lại vào Quý 4/2020 khi vắc-xin Covid-19 được 
phát triển thành công trên thế giới và đưa vào sử dụng.
Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã có những đột phá lớn trong mảng 
năng lượng tái tạo. Tính tại thời điểm 30/06/2020, quy mô tài sản của Bamboo Capital đạt 
13.160 tỷ đồng, tăng hơn 81% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là Tập đoàn ghi 
nhận các khoản đầu tư vào dự án điện mặt trời 330MW tại Phù Mỹ, Bình Định với quy mô 
hơn 6.000 tỷ đồng (dự kiến hoàn tất và phát điện trước ngày 31/12/2020); dự án khu căn 
hộ phức hợp grade A King Crown Infinitive tại trung tâm quận Thủ Đức có diện tích 
120.000 m2 sàn với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng (dự kiến ghi nhận doanh thu năm 
2021-2022). Những con số này phản ánh thực tế rằng trong 6 tháng đầu năm, Bamboo 
Capital tiếp tục đẩy mạnh quy mô kinh doanh vào các dự án ở mảng bất động sản tiềm 
năng cũng như mảng năng lượng tái tạo cốt lõi của Tập đoàn.

HỘI NGHỊ GẶP GỠ NHÀ PHÂN TÍCH 04/08/2020 & 
HỘI NGHỊ GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ 07/08/2020 VỚI CHỦ ĐỀ: “KẾT QUẢ 

KINH DOANH QUÝ 2 VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020”



Ngày 24/07/2020, tại TP. HCM, trong khuôn khổ Giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 
2020, Công ty Cổ phần BCG Land trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã vượt 
qua sự tuyển chọn gắt gao và cạnh tranh từ nhiều doanh nghiệp bất động sản và vinh 
dự giành được giải thưởng “Best Sustainable Developer Vietnam 2020” (Nhà phát triển bất 
động sản bền vững hàng đầu Việt Nam 2020). Đồng thời, dự án Casa Marina Premium do 
BCG Land phát triển cũng giành giải “Best resort villa & tourism complex 2020” (Biệt thự 
nghỉ dưỡng và Khu phức hợp du lịch tốt nhất năm 2020).

Điều này minh chứng cho giá trị ưu việt và bền vững mà dự án Casa Marina Premium 
mang lại, cũng như thể hiện được tầm nhìn chiến lược, năng lực và trách nhiệm của BCG 
Land đối với từng sản phẩm bất động sản.

BCG LAND VÀ DỰ ÁN CASA MARINA PREMIUM THẮNG LỚN 
TẠI DOT PROPERTY VIETNAM AWARDS 2020
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Dự án Casa Marina Premium 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, dự kiến dự án sẽ 
được bàn giao vào năm 2023.

Dự án cũng là sự tiếp nối thành công của Casa Marina Resort đang vận hành với tỉ lệ lấp 
đầy phòng đáng mơ ước lên tới 85% vào ngày thường và 100% vào dịp lễ và cuối tuần. 
Hai phân khu này sẽ được kết nối với nhau bằng một cây cầu cảnh quan có thể nói sẽ là 
biểu tượng mới của thành phố Quy Nhơn, hứa hẹn sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua 
của du khách khi tới thành phố này.

Tại mỗi công trình, bên cạnh việc lựa chọn đối tác tư vấn thiết kế hàng đầu trên thế giới 
để đảm bảo mỗi sản phẩm có chất lượng cao nhất và bền vững với thời gian, BCG Land 
cũng lựa chọn những đối tác thi công có tiếng và giàu kinh nghiệm đầu ngành tại Việt 
Nam. Đặc biệt, công ty vẫn luôn bảo tồn những giá trị văn hóa, truyền thống thông qua 
việc luôn áp dụng các yếu tố địa phương vào thiết kế để tạo dấu ấn riêng cho mỗi công 
trình.
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Ngày 22/07/2020, trong khuôn khổ 
Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 
Việt Nam 2020 do Chính phủ và Ban 
Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức 
tại Hà Nội, CTCP Bamboo Capital 
(BCG) và Ngân hàng TMCP Tiên 
Phong (TPBank) ký kết thỏa thuận 
hợp tác nguyên tắc về việc tài trợ 
11.000 tỷ đồng cho các dự án năng 
lượng tái tạo trong vòng 2 năm.
Theo đó, 8.000 tỷ đồng sẽ được dùng 
cho các dự án điện gió với tổng 
công suất 650MW tại tỉnh Cà Mau, 
Vũng Tàu, Sóc Trăng, Trà Vinh; 2.000 tỷ đồng để thực hiện Nhà máy điện mặt trời 330MW 
tại Bình Định, 1.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án điện mặt trời áp mái.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT BCG chia sẻ: “Việc ký kết 
hợp tác lần này sẽ là dấu mốc quan trọng, nâng tầm trong quan hệ hợp tác chiến lược 
giữa TPBank và Bamboo Capital Group nhằm khai thác, phát triển các dự án năng lượng 
tái tạo, góp phần vào việc phát triển nguồn cung năng lượng cho quốc gia, đồng thời 
mang lại lợi ích kinh tế chung cho cả hai doanh nghiệp. Trên cơ sở các điều khoản của 
hợp đồng, TPBank sẽ hợp tác cùng Bamboo Capital để tài trợ cho việc triển khai các dự 
án năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời và điện áp mái do Bamboo Capital làm 
chủ đầu tư với tổng công suất 1,6GW cho giai doan 2020 – 2022”.

Ông Nguyễn Hưng – TGĐ 
TPBank cho biết: “Qua quá trình 
thẩm định kỹ lưỡng, chúng tôi 
đánh giá BCG phù hợp với 
chiến lược đầu tư vào các dự 
án năng lượng tái tạo của 
TPBank, góp phần đảm bảo an 
ninh năng lượng, giảm thiểu 
biến đổi khí hậu, thúc đẩy bảo 
vệ môi trường và phát triển kinh 
tế – xã hội bền vững. Chúng tôi 
sẽ làm việc cùng nhau để thúc 
đẩy phát triển một nguồn năng 
lượng mới cho đất nước”.

BAMBOO CAPITAL NHẬN TÀI TRỢ 11.000 TỶ ĐỒNG TỪ 
TPBANK CHO CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
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Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng đến nhiệm vụ tuân thủ và quản 
lý rủi ro trong từng hoạt động của các Công ty thành viên, Công ty liên kết.
Khi các nguyên tắc về quản lý tài chính, về cơ chế quản lý điều hành hoạt động công ty 
luôn được rà soát, kiểm tra, giám sát sự tuân thủ thực hiện một cách chính xác, đồng bộ, 
khi mọi rủi ro tiềm ẩn luôn được dự báo và kiểm soát, sẽ đảm bảo cho một đầu ra luôn an 
toàn và đạt hiệu quả cao nhất.
Trên cơ sở đó, tại Công ty Cổ phần BCG Land, Bộ phận Kiểm toán Tuân thủ và Quản lý Rủi 
ro (Bộ phận KTTT & QLRR) đã được thành lập, bắt đầu hoạt động từ ngày 03/08/2020, có 
chức năng kiểm tra việc chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài 
chính, tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty giám sát tính hợp 
lý, hợp pháp, chính xác, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
Những hoạt động, những bước đi ban đầu của Bộ phận KTTT & QLRR là rất đáng khích lệ. 
Để đảm bảo cho quá trình thực thi nhiệm vụ quan trọng này, Bộ phận đã hoàn thành xây 
dựng các tài liệu: Đề cương hoạt động Kiểm toán Tuân thủ & Quản lý Rủi ro, Quy trình 
Kiểm toán Tuân thủ, Quy trình Quản lý Rủi ro.

Đặc biệt, Bộ phận KTTT & QLRR nhận thức được rằng nếu các Khối, Phòng, Ban chỉ chạy 
theo tiến độ công việc mà chưa coi trọng các nguyên tắc đã được hoạch định trên các 
Quy chế, Quy trình, Quy định đã ban hành, thậm chí có những công việc cần mà vẫn 
chưa có Quy trình, Quy định nào ban hành, làm nền tảng cho quá trình vận hành thì 
không thể đảm bảo cho một sự phát triển bền vững.

Từ đó, Bộ phận KTTT & QLRR đã hoạch định Chương trình hoàn thiện hệ thống văn bản lập 
quy tại Công ty Cổ phần BCG Land. Sau khi khảo sát hiện trạng, việc thống kê, phân loại 
đã được tiến hành. Các công việc đã có Quy trình, Quy định hoạt động đạt hiệu quả sẽ 
được Bộ phận KTTT & QLRR lên kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện. Riêng 
các công việc chưa có văn bản Quy trình, Quy định, Bộ phận KTTT & QLRR sẽ phối hợp với 
các Khối, Phòng, Ban cùng thống nhất và sau đó văn bản hóa các Quy trình, Quy định 
này.
Có thể nói chắc chắn những hoạt động ban đầu của Bộ phận KTTT & QLRR sẽ là tiền đề 
cho Công ty Cổ phần BCG Land trong tương lai gần sẽ có mọi mặt hoạt động bài bản, 
quy củ, chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

TÍN HIỆU MỚI TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND - 
NHỮNG HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU CỦA 

BỘ PHẬN KIỂM TOÁN TUÂN THỦ & QUẢN LÝ RỦI RO



Sáng ngày 25/07/2020 đã diễn ra Hội thao năm 2020 của 
Tập đoàn Bamboo Capital. Đây là hoạt động được BCG 
tổ chức hằng năm với mong muốn tạo sân chơi cho các 
cán bộ nhân viên thể hiện tài năng trong các môn thể 
thao, rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, thông qua các môn 
thi đấu đồng đội, BCG mong muốn thắt chặt tinh thần 
đoàn kết, làm việc nhóm giữa các cán bộ nhân viên.

Tại hội thao, các vận động viên tham gia các môn thể 
thao như: đi bộ, cầu lông, kéo co, đá banh, cờ tướng…với 
nhiều giải thưởng hấp dẫn và cúp khen thưởng cho các 
vận động viên xuất sắc.

Trải qua một buổi sáng tràn đầy năng lượng, những chiếc 
cúp đã được trao đến tay những vận động viên sáng giá.

HỘI THAO THƯỜNG NIÊN 
BAMBOO CAPITAL GROUP 2020
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Ngày 28/07/2020, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bamboo Capital ban hành quyết định 
84/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG về việc tuyên dương khen thưởng cho các tập thể đã có đóng 
góp tích cực trong việc triển khai các hoạt động của Tập đoàn.

Cụ thể, nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc, tạo động lực cho CBNV phấn đấu 
hơn nữa để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Ban lãnh đạo Tập đoàn 
tuyên dương khen thưởng cho các tập thể gồm:

1. Tiểu ban Đào tạo, Khen thưởng, Kỷ luật, Thể thao, Văn hóa và Đời sống Tập 
đoàn Bamboo Capital đã có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức thành công 
Hội thao thường niên 2020 của Tập đoàn Bamboo Capital.

2. Ban Truyền thông Tập đoàn Bamboo Capital đã có đóng góp tích cực trong thực 
hiện nhiệm vụ truyền thông 6 tháng đầu năm 2020.

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG CHO HAI TẬP THỂ 
CÓ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TRONG TRIỂN KHAI 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN
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Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 16/08/2020, Việt Nam có tổng cộng 951 ca 
mắc COVID-19, trong đó 327 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc 
mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay ghi nhận 341 ca.

Như vậy đến thời điểm này có 447 bệnh nhân/951 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được 
công bố khỏi bệnh, chiếm tổng số 46,7%. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều 
trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 31 ca; Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 
61 ca. Hiện còn 504 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Số ca tử vong 23 ca, đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người 
cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn 
cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp...

Dựa vào tình hình dịch COVID-19 hiện nay, Ban Truyền thông tiếp tục khuyến cáo toàn bộ 
CBCV thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sau đây:

1. Hạn chế đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

2. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất 2m

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên súc họng bằng nước muối hoặc 
dung dịch sát khuẩn

5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt tiếp xúc.

6. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y 
tế gần nhất.

Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn; cài đặt ứng dụng 
Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: http://www.bluezone.gov.vn

TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN NGÀY 16/08/2020 
VÀ KHUYẾN CÁO TOÀN BỘ CBCNV THỰC HIỆN TỐT 

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

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

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

Youtube: youtube.com/BambooCapitalGroup

Bamboo Capital Group

Các anh chị thân mến!

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

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

Ban Truyền thông

LỜI NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP


