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Ngày 05/02/2020, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) cùng Tổng Công ty Thái Sơn (TCT Thái 
Sơn) trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tiến hành ký kết chiến lược hợp tác toàn diện. Theo 
thỏa thuận ký kết, BCG và TCT Thái Sơn sẽ hợp tác trên các lĩnh vực: phát triển khu công 
nghiệp, dịch vụ logistic, phát triển kho, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng 
mặt trời áp mái, cảng LNG, năng lượng khí đốt thiên nhiên hóa lỏng LNG. Cụ thể, BCG sẽ 
tập trung triển khai hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho các nhà máy trong Khu 
Công nghiệp do TCT Thái Sơn đã phát triển. Bên cạnh đó, TCT Thái Sơn với kinh nghiệm 
trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và kết cấu hạ tầng sẽ cung cấp dịch vụ cho những dự 
án sắp phát triển của BCG.

Giai đoạn 2020-2025, BCG có kế 
hoạch phát triển dự án khu công 
nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Long 
An, đồng thời tiếp tục triển khai các 
dự án về năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió trên địa bàn các tỉnh miền 
Trung và miền Nam, năng lượng mặt 
trời áp mái trên các nhà máy tại các 
khu công nghiệp và năng lượng khí 
thiên nhiên hóa lỏng LNG tại tỉnh 
Long An.

TẬP ĐOÀN BAMBOO 
CAPITAL VÀ TỔNG 
CÔNG TY THÁI SƠN 
KÝ KẾT HỢP TÁC 
TOÀN DIỆN



CTCP BCG ENERGY VÀ HIỆP HỘI CÁC 
DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP TP.HCM 
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ PHÁT TRIỂN 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

Ngày 24/02/2020, Công ty Cổ phần 
BCG Energy (BCG Energy) – Công ty 
thành viên trực thuộc Tập đoàn 
Bamboo Capital (BCG) cùng Hiệp 
hội các doanh nghiệp KCN Tp. HCM 
(HBA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác 
về việc phát triển điện mặt trời áp 
mái trên các nhà máy tại các khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu 
công nghệ cao tại Tp. HCM.

Theo thỏa thuận, giai đoạn 
2020-2024, BCG Energy sẽ phát triển 
ít nhất 300MWp điện mặt trời áp mái 
trên các nhà máy tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất và khu công 
nghệ cao trên địa bàn Tp. HCM và 
các tỉnh lân cận. HBA cũng đặt 
mục tiêu thực hiện 1.000MWp tổng 
công suất năng lượng mặt trời áp 
mái trên hơn 1.000 doanh nghiệp, 
đồng thời giảm thải 23 triệu tấn 
CO2 nhằm giảm áp lực ô nhiễm 
môi trường. 



BCG ENERGY TÀI TRỢ 500 TRIỆU ĐỒNG GÓP PHẦN 
KHÁNH THÀNH 16 CÂY CẦU MỚI TẠI HUYỆN 

MIỀN NÚI TRI TÔN (TỈNH AN GIANG)

Các cây cầu được xây dựng tại 8/15 thị trấn/xã của huyện Tri Tôn, có tổng chiều dài 528m, 
tải trọng từ 2 – 5 tấn, rộng 4m và có tổng vốn đầu tư gần 19 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP 
BCG Energy tài trợ 500 triệu đồng. Sau thời gian 5 tháng thi công, đến nay 16 chiếc cầu 
thuộc Chương trình Cầu Nông thôn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Chiều ngày 24/02/2020, UBND huyện Tri 
Tôn tỉnh An Giang đã tổ chức lễ khánh 
thành 16 cây cầu thuộc Chương trình 
Cầu Nông thôn do Tạp chí Nông thôn Việt 
phát động trên địa bàn huyện. Chương 
trình được thực hiện nhằm giúp Tri Tôn 
hoàn thành đề án xây dựng cầu nông 
thôn, hiện thực hóa việc xóa cầu giao 
thông tạm bợ trên địa bàn huyện, thông 
tuyến giao thông nông thôn, giao thông 
nội đồng, tạo điều kiện giúp địa phương 
phát triển về kinh tế, văn hóa – xã hội, 
giúp đời sống dân sinh được dễ dàng, 
thuận lợi…



Nắm được tầm quan trọng của việc thực hiện 
Báo cáo phát triển bền vững, trong hai ngày 
29/02/2020 và 01/03/2020 vừa qua, Tập đoàn 
Bamboo Capital đã phối hợp với Tổ chức Sáng 
kiến báo cáo toàn cầu (GRI) tổ chức khóa đào 
tạo “Phương pháp xây dựng báo cáo về phát 
triển bền vững” cho cấp quản lý cùng các 
cán bộ nhân viên hiện đang công tác tại công 
ty mẹ và các công ty thành viên trực thuộc 
Tập đoàn.

Khóa đào tạo nhằm giúp cho các 
học viên nắm được phương pháp 
xây dựng Báo cáo phát triển bền 
vững có chất lượng và theo đúng 
thông lệ quốc tế. Trong hai ngày 
đào tạo, học viên được các giảng 
viên là những chuyên gia có nhiều 
kinh nghiệm hướng dẫn, giúp các 
học viên nắm vững kiến thức, xác 
định các vấn đề trọng yếu cơ bản 
và quan trọng nhất đối với từng 
công ty đảm bảo chất lượng báo 
cáo cũng như tối đa hóa các lợi ích 
từ báo cáo nhờ sự hỗ trợ từ phía Tổ 
chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu 
(GRI). Ngoài ra, các học viên cũng 
được thực hành sử dụng công cụ 
báo cáo online do GRI cung cấp, 
bước đầu chuẩn bị cho Báo cáo 
phát triển bền vững.

BCG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO 
THỰC HIỆN BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG TIÊU CHUẨN GRI 2020





THÔNG BÁO TỪ
“TIỂU BAN ĐÀO TẠO, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, 

THỂ THAO, VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG 
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL”

Hội đồng quản trị Tập đoàn chính thức điều chỉnh tên “Tiểu ban Khánh tiết – Xã hội – Văn 
thể mỹ và Khen thưởng” với tên gọi mới là “Tiểu ban Đào tạo, Khen thưởng, Kỷ luật, Thể 
thao, Văn hóa và Đời sống”. Tiểu ban có nhiệm vụ triển khai thực hiện các vấn đề liên 
quan đến hoạt động đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, thể thao, văn hóa và đời sống của 
Tập đoàn Bamboo Capital.

Trong năm 2020, Tiểu ban sẽ khởi động thêm nhiều chương trình, hoạt động thiết thực 
nhằm cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của Cán bộ 
nhân viên.

Kể từ Thứ Hai ngày 16 tháng 03 
năm 2020, Tiểu ban Đào tạo, Khen 
thưởng, Kỷ luật, Thể thao, Văn hóa 
và Đời sống Tập đoàn tổ chức 
phục vụ cơm trưa thử nghiệm 
cho CBNV Công ty Tracodi và các 
Công ty có văn phòng làm việc 
tại số 89 Cách Mạng Tháng Tám. 
Dự kiến sẽ triển khai đồng bộ 
chương trình này vào cuối tháng 
3/2020 khi văn phòng mới của Tập 
đoàn Bamboo Capital đi vào hoạt 
động. Đây là chương trình hỗ trợ 
đời sống của Tiểu ban đối với 
CBNV vì vậy phần hỗ trợ tiền ăn 
trưa hằng tháng của CBNV vẫn 
được bảo đảm không thay đổi.
Để các hoạt động cho CBNV ngày càng phong phú hơn, Tiểu ban rất mong nhận được 
ý kiến đóng góp, ý tưởng mới từ các anh chị, mọi chi tiết xin gửi về cho Tiểu ban theo địa 
chỉ email: tieubandoisong@bamboocap.com.vn.



CUỘC THI 
“CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3”

NĂM 2020
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tiểu ban Đạo tào, Khen thưởng, Kỷ luật, Thể 
thao, Văn hóa và Đời sống đã tổ chức những hoạt động chào mừng ngày lễ và nhận 
được sự tham gia nhiệt liệt từ Ban Lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên BCG.

CUỘC THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 NĂM 2020

CHỦ ĐỀ: PHỤ NỮ, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH



Kết quả cuộc thi:

Giải nhất: 
Đội Tổ Công đoàn Kế toán và Nguồn vốn 
Tên món ăn: Quà Quê.

Giải ba: 
Đội Evergreen 
Tên món ăn: Hồn Việt

Giải nhì:
Đội P. Hỗ trợ kinh doanh Tracodi

Tên món ăn: Rồng Phụng Tranh Châu



CUỘC THI NÉT ĐẸP PHỤ NỮ BCG QUA ẢNH 
NĂM 2020
Giải cá nhân:

Giải nhất: Chị Vũ Phương Chi – BCG Land

Giải nhì: Chị Lê Thị Thanh Thủy – BCG Land

Giải ba: Chị Hồ Nguyễn Hải My – BCG

Giải ba: Chị Nguyễn Thị Khôi Nguyên - Tracodi

“…Chi ưu tiên lựa chọn chiếc Áo dài màu xanh là màu 
sắc trang phục của Nữ CBNV Tập đoàn BCG, cùng với 
hoa Sen để góp phần tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. 
Những bông hoa Sen sẽ làm toát lên sự thanh cao trang 
nhã, làm cho chiếc Áo dài qua hình ảnh Sen và phụ nữ 
BCG càng trở nên nhẹ nhàng nữ tính, thể hiện khát vọng 
vươn xa tầm thế giới, khẳng định tài trí cũng như sắc đẹp 
cùng với bạn bè Năm Châu…”

“...BCG ngôi nhà thứ hai của em. Không những hỗ trợ 
cho em rất nhiều mà còn tạo cho Chị/Em một sân chơi 
rất bổ ích. Là phụ nữ của BCG hãy tự tin, tươi tắn để 
chiến thắng và thành công trong mọi hoàn cảnh…”

“…Em muốn gửi gắm đến chị em phụ nữ rằng là phụ nữ 
phải luôn giữ được sự độc lập và vẻ xinh đẹp. Bên cạnh 
đó, vẫn nên giữ lại những nét giá trị truyền thống của văn 
hoá Việt Nam…”

“…Là giấc mơ cùng BCG dựng xây một ngày mai tươi đẹp với 
những ngôi nhà cùng những đứa trẻ giữa khung cảnh sáng tươi 
xanh sạch, có hoa ban trắng luôn chớm nở, có những nụ hồng 
chúm chím xinh xinh...”



CUỘC THI NÉT ĐẸP PHỤ NỮ BCG QUA ẢNH 
NĂM 2020
Giải tập thể:

Giải nhất: P. Hỗ trợ kinh doanh – Tracodi

Giải nhì: P. Dịch vụ khách hàng – BCG Land

Giải ba: P. Tracodi Trading & Consulting

Giải ba: P. Kế toán – Tracodi

"...P. HTKD Tracodi luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết 
để chung tay góp một phần sức lực, để 
Bamboo Capital Group luôn luôn có một mùa 
xuân đong đầy và yêu thương..."

“...Chúng tôi vinh dự được là thành viên phòng Chăm 
sóc khách hàng- Công ty BCG Land luôn lấy tinh thần 
đồng đội làm đầu, luôn hỗ trợ, luôn luôn gắn kết để tiếp 
tục phát huy truyền thống đoàn kết...”

"...Thanh xuân của mỗi cô gái đều đầy ắp những điều 
tuyệt đẹp, bao ước mơ, hoài bão gắn liền với tuổi trẻ và 
điều tuyệt vời nhất chính là được gắn bó, cống hiến sức 
trẻ của mình cùng BCG...."

"...Em là phụ nữ Thủ Phủ Tre
Tuổi xanh nhiệt huyết như chẻ tre
Khó khăn, thử thách em không ngại
Tài năng, trí tuệ nào kém ai...”



Ngày 21/03/2020, cán bộ nhân viên đang công tác tại các đơn vị sau đây sẽ thực hiện 
việc di dời văn phòng sang tòa nhà mới:
-  Bamboo Capital
-  BCG Energy
-  BCG Land: P. Quản lý dự án, P. Pháp lý dự án, P. Hành chánh
-  Helios 
Ngày 23/03/2020 chính thức làm việc tại trụ sở mới.

1. SORT (Sàng lọc): Là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ 
không cần thiết tại nơi làm việc. Mọi thứ (vật dụng, thiết bị, nguyên vật 
liệu, đồ dùng hỏng…) không/chưa liên quan, không/chưa cần thiết cho 
hoạt động tại một khu vực sẽ phải được tách biệt ra khỏi những thứ cần 
thiết sau đó loại bỏ hay đem ra khỏi nơi sản xuất. Chỉ có đồ vật cần thiết 
mới để tại nơi làm việc. S1 thường được tiến hành theo tần suất định kì.

2. SET IN ORDER (Sắp xếp): Sắp xếp là hoạt động bố trí các vật dụng 
làm việc, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa … tại những vị trí 
hợp lý sao cho dễ nhận biết, dễ lấy, dễ trả lại. Nguyên tắc chung của S2 
là bất kì vật dụng cần thiết nào cũng có vị trí quy định riêng và kèm theo 
dấu hiệu nhận biết rõ ràng. S2 là hoạt động cần được tuân thủ triệt để.

3. STANDARDIZE (Sạch sẽ): Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, 
thiết bị, dụng cụ làm việc hay các khu vực xung quanh nơi làm việc để 
đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc. S3 cũng là hoạt động cần 
được tiến hành định kì.

Văn phòng trụ sở Tập đoàn Bamboo Capital tại 14-08B Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, 
P. Bến Nghé, Q.1 sẽ di dời sang Tòa nhà 27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q.2.

4. SUSTAINT (Săn sóc): Săn sóc được hiểu là việc duy trì định kì và chuẩn 
hóa 3S đầu tiên (Seri, Seiton và Seiso) một cách có hệ thống. Để đảm 
bảo 3S được duy trì, người ta có thể lập nên những quy định chuẩn nêu 
rõ phạm vi trách nhiệm 3S của mỗi cá nhân, cách thức và tần suất triển 
khai 3S tại từng vị trí. S4 là một quá trình trong đó ý thức tuân thủ của 
CBCNV trong một tổ chức được rèn giũa và phát triển.

Thực hiện tiêu chí 5S tại văn phòng mới:

5. SELF-DISCIPLINE (Sẵn sàng): Là tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm 
ngặt các qui định tại nơi làm việc. Sẵn sàng được thể hiện ở ý thức tự 
giác của người lao động đối với hoạt động 5S. Các thành viên đều nhận 
thức rõ tầm quan trọng của 5S, tự giác và chủ động kết hợp nhuần 
nhuyễn các chuẩn mực 5S với công việc để đem lại năng suất công việc 
cá nhân và năng suất chung của Công ty cao hơn.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DI DỜI VĂN PHÒNG



Trước tình hình dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp 
Covid-19 gây ra diễn biến 
ngày càng phức tạp, mọi 
người cần chú ý bảo vệ sức 
khỏe cho bản thân nhằm 
ngăn chặn sự xâm nhập và 
lây lan của chủng virus 
nguy hiểm này. Sau đây là 
những biện pháp phòng 
tránh nhằm giảm bớt khả 
năng lây nhiễm của virus 
được khuyến nghị bởi Bộ Y 
tế và Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO).

BẢO VỆ 
SỨC KHỎE 
MÙA DỊCH 
COVID-19



72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 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 Đặng Mỹ Linh - linh.dm@bamboocap.com.vn
Bà Hồ Nguyễn Hải My - my.hnh@bamboocap.com.vn

Ban Truyền thông

LỜI NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP


