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Sáng ngày 27/06/2020, CTCP Bamboo 
Capital tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020 để thông qua các 
kết quả, kế hoạch kinh doanh và các định 
hướng chiến lược trong thời gian tới. Đồng 
thời Đại hội đã bầu Thành viên Hội đồng 
quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 
2020-2025 với kết quả như sau:

-    Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:
1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch 
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch 
4. Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch 
5. Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên 
6. Ông Anthony Lim – Thành viên 
7. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên độc lập
8. Ông Khuất Tuấn Anh – Thành viên độc lập
9. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương – Thành viên 
độc lập.

-    Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:
1. Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Viết Cương – Thành viên
3. Ông Kou Kok Yiow – Thành viên.

Công ty dự kiến doanh thu năm 2020 tăng 
24% lên 1.913 tỷ, lợi nhuận sau thuế tăng 
31% lên 184 tỷ đồng – chủ yếu đến từ 
mảng bất động sản. Bước sang năm 2021, 
BCG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 
gấp 5 lần lên 917 tỷ đồng, kỳ vọng trên 
dựa vào các dự án năng lượng mặt trời và 
bất động sản sẽ có điểm rơi doanh thu 
vào năm này. Bắt đầu từ 2021, BCG sẽ đi 
vào giai đoạn tăng trưởng cao và ổn định.

Cũng tại đại hội lần này, Đại hội đồng cổ 
đông đã thông qua phương án chia cổ 
tức năm 2019 với mức chia là 8%/vốn điều 
lệ bằng tiền mặt.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CTCP BAMBOO CAPITAL



NGÀY HỘI GIA ĐÌNH BCG LẦN THỨ NHẤT 
“GẮN KẾT YÊU THƯƠNG”

Ngày 28/06/2020, tại Cung Văn hóa Lao 
động Tp. HCM, Tập đoàn Bamboo Capital 
tổ chức Chương trình Ngày hội Gia đình 
BCG với chủ đề “Gắn kết yêu thương” 
nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam. 
Đây là Chương trình Ngày hội Gia đình lần 
đầu tiên của BCG, tập hợp hơn 250 gia 
đình cán bộ công nhân viên đến tham gia. 
Nhiều gian hàng trò chơi đa dạng nội dung 
được Ban Tổ chức bố trí để thỏa sức vui 
chơi, sáng tạo, rèn luyện trí tuệ, sức khỏe 
không chỉ cho người lớn mà cả cho 

các bé nhỏ tham gia. Hoạt động đặc sắc nhất của chương trình là chuỗi trò chơi tập 
thể, nhiều gia đình gồm cả phụ huynh và con cái tập hợp thành một gia đình lớn cùng 
thi đua để tìm ra gia đình xuất sắc nhất.
Thông qua chương trình, Ban Lãnh đạo mong 
muốn gắn kết cán bộ công nhân viên thành 
những thành viên trong đại gia đình BCG, thể 
hiện được tinh thần tôn trọng, đoàn kết, chia 
sẻ và cảm thông. Bên cạnh đó, đây cũng là 
những hoạt động nhằm mang đến đời sống 
tinh thần phong phú hơn cho không chỉ bản 
thân cán bộ công nhân viên mà còn những 
người thân yêu của họ, đây như là lời cảm ơn 
đối với sự cống hiến của các thành viên cho 
sự phát triển của đại gia đình BCG.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
NĂM 2020 TRACODI
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Ngày 20/06/2020, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) tiến hành tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để báo cáo tình hình kinh doanh năm 
2019 và thông qua các kế hoạch cho năm 2020.
Năm 2019, Công ty mang về 1,701 tỷ đồng doanh thu thuần và 121 tỷ đồng lợi nhuận 
trước thuế, lần lượt vượt 62% kế hoạch doanh thu và 12% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 
Với kết quả kinh doanh trên, Công ty đã trình chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 16% (11% 
bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt), thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3/2020.

Năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các mảng kinh doanh, đặt kế hoạch 
đạt 1,924 tỷ đồng doanh thu thuần và 101 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 13% 
và 7% so với kết quả đạt được ở năm trước. Đặc biệt trong mảng thương mại, Tracodi sẽ 
tập trung chú trọng mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu riêng cho Tracodi Trad-
ing. Đồng thời, Tracodi dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 từ 10% - 
15%. Công ty cho biết thêm tỷ lệ chia cổ tức này có phần thấp hơn kế hoạch thực hiện 
năm 2019 nhằm dự phòng những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đến kết quả kinh doanh 
năm 2020.
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Sáng ngày 30/06/2020, UBND huyện 
Mộc Hóa (tỉnh Long An) tổ chức lễ khởi 
công 5 cây cầu thuộc Chương trình 
Cầu Nông thôn – do Tạp chí Nông thôn 
Việt tổ chức và vận động tài trợ, nâng 
tổng số cầu của Chương trình tại địa 
phương này lên 16 cây cầu.

BCG Energy đã tài trợ toàn bộ chi phí 
tương đương 5 tỉ đồng để xây dựng mới 
các cây cầu này. Cụ thể, 5 cây cầu 
gồm cầu Bình Bắc 1, Bình Bắc 2 thuộc 
xã Bình Hòa Tây và cầu Đường Bàng, 

Ông Trần Đăng Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa cho biết: “Các cây cầu này 
khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không chỉ trong đi lại mà 
còn vận chuyển hàng hóa nông sản; việc học hành của hàng trăm học sinh trong vùng 
cũng đỡ vất vả hơn trong mùa nước nổi.”

Cây Khô Lớn, T2 thuộc xã Bình Thạch. Đây vốn là các cây cầu cũ, đã xuống cấp, chỉ đáp 
ứng nhu cầu lưu thông cho xe thô sơ và đi bộ. Các công trình cầu mới có tải trọng tối 
thiểu 5 tấn, mặt cầu rộng 4m, trụ cầu bê tông cốt thép đúc sẵn và dầm cầu bê tông cốt 
thép dự ứng lực.

BCG ENERGY TÀI TRỢ 5 TỶ ĐỒNG 
XÂY DỰNG 5 CÂY CẦU TẠI MỘC HÓA – LONG AN
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Ngày 19/06/2020, Hiệp hội Các 
doanh nghiệp Khu công nghiệp 
TP.HCM (HBA), Ban Quản lý các khu 
công nghiệp - khu chế xuất 
(KCN-KCX) TP.HCM (HEPZA) và Tổng 
Công ty Điện lực TP.HCM (EVN 
HCMC) đã phối hợp tổ chức Lễ phát 
động Chương trình Phát triển điện 
mặt trời áp mái và năng lượng tái 
tạo tại các khu công nghiệp, khu 
chế xuất giai đoạn 2020-2024.
Chương trình đặt mục tiêu phát triển 
1.000MW tổng công suất hệ thống điện mặt trời áp mái trên hơn 1.000 doanh nghiệp 
trong các KCN, KCX, Khu công nghệ cao (KCNC) trên địa bàn TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Bé - Chủ tịch HBA cho biết, việc phát triển điện mặt trời áp mái và 
năng lượng tái tạo tại các KCN - KCX - KCNC TP.HCM có rất nhiều lợi thế trong giai đoạn 
hiện nay. Đó là với 17 KCN - KCX đã có 4.141ha, trong đó, 2.700ha đất công nghiệp đã 
xây dựng 1.500 nhà máy, KCNC có 900ha với khoảng 80 nhà máy. Như vậy, tính toán sơ 
bộ có khoảng 500 - 1.000ha diện tích mái nhà để lắp đặt điện mặt trời áp mái.

BCG Energy tham gia vào chương trình với vai trò đối tác chiến lược cung cấp dịch vụ 
tiện ích từ năng lượng sạch hàng đầu tại Việt Nam. Tại buổi lễ, BCG Energy đã ký kết hợp 
tác với Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp TP.HCM (HBA) về việc triển khai 
các công tác truyền thông quảng bá và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng điện mặt trời 
áp mái tại các KCX/KCN/KCNC trên địa bàn TP.HCM.

LỄ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI TẠI CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP TP.HCM GIAI ĐOẠN 2020 - 2024



VPBank Tennis Open 2020 là giải thi đấu Tennis mở rộng đầu tiên tổ chức tại Hà Nội và Tp. 
Hồ Chí Minh có sự tham gia của khách mời là khách hàng và các đối tác của Ngân 
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank, giải đấu quy tụ gần 200 tay vợt cự phách 
với tổng giá trị giải thưởng lên tới 50 triệu đồng. Chương trình là một trong nhiều hoạt 
động thể thao sôi động do Trung Tâm Marcom phối hợp cùng Công đoàn/Đoàn Thanh 
Niên VPBank và các khối SME, RB, CIB... tổ chức hướng tới kỷ niệm 27 năm ngày thành 
lập Ngân hàng VPBank (12/08/1993 – 12/08/2020).

Tham gia vào giải đấu, các tay vợt là thành viên Tập đoàn Bamboo Capital đã xuất sắc 
giành được giải vô địch và giải ba đôi nam.

BCG THAM GIA GIẢI TENNIS MỞ RỘNG VPBANK
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GIỚI THIỆU NHÂN SỰ MỚI 
VÀ NHÂN SỰ ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Bà Nguyễn Thị Xuân

Chuyên viên Kế toán
Cấp bậc công việc: 1B

Gia nhập ngày 01/07/2020

7

Ông Trần Minh Thảo

Trưởng Phòng Quản lý Thi công
Cấp bậc công việc: 2B
Gia nhập ngày 08/06/2020

Ông Ngô Minh Quyền

Chuyên viên Công nghệ thông tin
Cấp bậc công việc: 1B
Gia nhập ngày 17/06/2020

Ông Nguyễn Đức Thái

Trợ lý điều hành Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Dự án 
Malibu Hội An

Cấp bậc công việc: 3A
Gia nhập ngày 08/06/2020

CTCP BAMBOO CAPITAL: 

CTCP TRACODI: 
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Ông Huỳnh Thanh Tùng

Phó Chỉ huy trưởng các dự án tại Quảng Nam
Cấp bậc công việc: 2A

Gia nhập ngày 09/06/2020

Ông Hoàng Trung Phương

Phó Giám đốc Khối Kỹ thuật Thi công
Cấp bậc công việc: 2B
Gia nhập ngày 15/06/2020

Ông Đỗ Văn Tương

Chuyên viên Phòng Quản lý Chi phí - Hợp đồng
Cấp bậc công việc: 1B

Gia nhập ngày 15/06/2020

Bà Nguyễn Thị Thái Hòa

Trưởng phòng Pháp chế
Cấp bậc công việc: 2B
Gia nhập ngày 16/06/2020
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Ông Võ Công Trung

Phó Chỉ huy trưởng Dự án Casa Marina 2
Cấp bậc công việc: 1C

Gia nhập ngày 29/06/2020

Ông Nguyễn Thanh Việt

Kỹ sư Giám sát hiện trường Dự án Casa Marina 2
Cấp bậc công việc: 1B
Gia nhập ngày 01/07/2020

Bà Lương Thị Thúy An

Thư ký dự án Malibu Hội An
Cấp bậc công việc: 1B

Gia nhập ngày 01/07/2020

Bà Lê Thị Bích Phượng

Nhân viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Cấp bậc công việc: 1A
Gia nhập ngày 01/07/2020



CTCP BCG LAND:
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Bà Nguyễn Vy Uyển My

Nhân viên Phòng Hỗ trợ Kinh doanh
Cấp bậc công việc: 1A
Gia nhập ngày 01/07/2020

Ông Nguyễn Trung Túc

Chuyên viên cảnh quan
Cấp bậc công việc: 1C

Gia nhập ngày 15/06/2020

Ông Hồ Ngọc Hòa 

Trưởng bộ phận MEP dự án Malibu Hội An
Cấp bậc công việc: 1C
Gia nhập ngày 16/06/2020

Bà Đoàn Thị Tú Nhi

Nhân viên Phòng Quản lý Dự án
Cấp bậc công việc: 1A   

Gia nhập ngày 01/07/2020
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Ông Trần Phan Nhật Trường 

Kỹ sư thiết kế kết cấu
Cấp bậc công việc: 1C
Gia nhập ngày 01/07/2020

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên Kế toán tổng hợp
Cấp bậc công việc: 1B
Gia nhập ngày 16/06/2020

Ông Nguyễn Hoàng Lân

Chuyên viên Kế toán
Cấp bậc công việc: 1B

Gia nhập ngày 01/07/2020

CTCP BCG ENERGY: 

CTCP BCG GREENSKY INFINITIVE: 



Chương trình Hội thao Tập đoàn Bamboo Capital sẽ chính thức được diễn ra vào 
02 ngày:

- Ngày 18/07/2020: Thi đấu bộ môn Tennis.
• Địa chỉ thi:  Câu lạc bộ Quần vợt Hoa viên Phú Thọ, Số 2- 4 Lê Đại Hành, Phường 
15, Quận 11, TP.HCM

- Ngày 25/07/2020: Chính thức thi đấu Hội thao.
• Địa chỉ thi: Câu lạc bộ thể thao Hồ Xuân Hương, Số 2 Hồ Xuân Hương, Phường 6, 
Quận 3, TP.HCM.

Mục đích của Hội Thao Tập đoàn Bamboo Capital 2020 là nhằm thúc đẩy phong 
trào thể dục thể thao, thể hiện tinh thần “làm việc tốt, vui chơi khỏe”. Kính mong 
nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt liệt từ toàn thể CBCNV Tập đoàn.

THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG HỘI THAO TỪ TIỂU BAN 
ĐÀO TẠO, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, THỂ THAO, 

VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG
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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 Đặng Mỹ Linh - linh.dm@bamboocap.com.vn

Ban Truyền thông

LỜI NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP


