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Chiều 29/11/2019, tại TP. Tân An, tỉnh Long An, Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức trọng thể Đại hội lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Đoàn kết – Phát 
triển – Hội nhập”. 

�am dự đại hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn 
Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; các đồng chí 
nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, địa phương cùng gần 500 đại biểu doanh nghiệp đại 
diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. HHDN tỉnh 
hiện có hơn 200 hội viên chính thức. 

�ời gian qua, HHDN tỉnh Long An làm tốt vai trò là chỗ 
dựa, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, giúp 
các doanh nghiệp hội viên hoạt động chủ động, tự tin và 
hiệu quả hơn trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh 
và theo đuổi các mục tiêu của mỗi doanh nghiệp trước xu thế 
phát triển và hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu. 

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 
gồm 34 thành viên. Ông Võ Quốc �ắng – Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm tái cử chức vụ Chủ 
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An khóa III, nhiệm 
kỳ 2019 – 2024. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Tập đoàn 
Bamboo Capital được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp 
hội Doanh nghiệp tỉnh Long An. Vai trò của ông Nam là 
phụ trách việc Quan hệ quốc tế và Xúc tiến thương mại, kêu 
gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh Long An, đồng thời tăng 
cường liên kết và kết nối với cộng đồng đầu tư quốc tế đến 
các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội.

BCG THAM GIA ĐẠI HỘI LẦN THỨ III CỦA 
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LONG AN



MALIBU HỘI AN HÂN HẠNH LÀ NHÀ TÀI TRỢ 
CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2019

CÔNG TY XKLĐ TRACODI KỶ NIỆM 37 NĂM 
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2019)

Sáng ngày 20/11, Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động Tracodi đã tổ chức lễ kỷ niệm 
37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm tôn vinh công lao của các thầy cô đã dìu dắt 
bao thế hệ học viên đạt tiêu chuẩn đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, Công ty cũng 
tổ chức hội thi văn nghệ dành cho các lớp học viên nhằm tạo sự gắn bó và đoàn kết 
giữa các học viên, giáo viên cũng như toàn thể cán bộ đang công tác tại Công ty. 
�ông qua hoạt động này, Công ty mong muốn gắn kết các thành viên, luôn nỗ lực 
bằng trí tuệ và lòng yêu nghề, đào tạo những thế hệ học viên đạt chuẩn, phấn đấu đưa 
Công ty thuộc top những công ty xuất khẩu lao động uy tín nhất Việt Nam.

Tính đến 30/11/2019, XKLĐ Tracodi đã có 739 lao động xuất cảnh đi chủ yếu thị 
trường Nhật Bản, Ma Cau. Số lượng lao động được đào tạo trong năm lên đến 750 lao 
động. Tình hình hoạt động kinh doanh của XKLĐ Tracodi trong năm 2018 đạt 
10,876 tỷ đồng doanh thu, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế cùng năm đạt 616 triệu 
đồng. Năm 2019, doanh thu của Công ty trong 9 tháng đầu năm đạt 14,054 tỷ đồng, 
vượt mức doanh thu của năm 2018. �eo đó, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tính 
đến 09/2019 tăng gần gấp 4 lần so với năm 2018 đạt 2,358 tỷ đồng.

Ngày 23/11 vừa qua, Malibu Hội An đã vinh hạnh đón 
tiếp các vị khách rất đặc biệt đó là 7 thí sinh của cuộc thi 
Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 đến tham quan khu 
nhà mẫu của Malibu Hội An tại Quảng Nam . Dù rất bận 
rộn với lịch thi bán kết (3/12) và chung kết (7/12) của 
cuộc thi nhưng các thí sinh vẫn dành thời gian đến tìm 
hiểu dự án bất động sản nghỉ dưỡng nổi bật nhất hiện nay 
tại khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng.

Các bạn thí sinh rất thích thú khi được giới thiệu về 
concept thiết kế và hình ảnh con sông �u Bồn là nguồn 
cảm hứng xuyên suốt cho dự án. �eo đó, một dòng chảy 
thông suốt được tạo nên trong lòng dự án nhằm kết nối 
tất cả phân khu chức năng và hướng thẳng ra bãi biển Hà 
My – nơi từng được bình chọn đẹp nhất thế giới. Những 
biểu tượng của phố cổ Hội An như lồng đèn, hoa đăng, 
cánh đồng lúa, giàn hoa giấy cũng được cách điệu, lồng 
ghép vào thiết kế tại các phân khu như vườn ngoài trời, 
sân vui chơi trẻ em, spa…

Dự án Malibu Hội An hân hạnh là nhà tài trợ của cuộc 
thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Buổi lễ ký kết 
chính thức được diễn ra vào chiều ngày 01/12/2019 tại 
hội trường Diamond Bay Hotel Nha Trang.

Malibu Hội An - Chạm bến phồn hoa, đánh thức di sản.
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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 Nguyễn Phạm �iên Hương: huong.npt@bamboocap.com.vn
Bà Hồ Nguyễn Hải My: my.hnh@bamboocap.com.vn

Ban Truyền thông

LỜI NGỎ CỦA

BAN BIÊN TẬP

Tại BCG, chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan 
trọng mang tính quyết định đến sự thành công của 
Tập đoàn. Ngày 16/11 vừa qua, BCG đã hợp tác với 
Công ty Achieve Your Best tổ chức khóa đào tạo “Kỹ 
năng quản lý” cho các cán bộ lãnh đạo cấp trung.

Khóa học với 4 chuyên đề: Giải quyết xung đột, 
Giao việc ủy quyền, Xây dựng tinh thần đoàn kết, 
Truyền lửa và tạo động lực.

Sau khóa học, học viên không chỉ nhận được những 
kiến thức bổ ích áp dụng trong công việc mà đây còn 
cơ hội để trao đổi, chia sẻ giữa các cấp quản lý về kinh 
nghiệm xử lý cũng như giải pháp để qua đó học hỏi và hiểu nhau hơn.

Trong tương lai sẽ còn nhiều khóa học khác không chỉ cho các cấp quản lý mà còn cả những khóa học dành 
cho nhân viên nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực BCG có chất lượng đáp ứng chiến lược phát triển của 
Tập đoàn.

KHÓA ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH “KỸ NĂNG QUẢN LÝ” 
CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG NĂM 2019


