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Ngày 29/05/2020, Công ty CP 
Phát Triển Tầm Nhìn Năng 
Lượng Sạch – Công ty thành 
viên trực thuộc BCG Energy 
đã tổ chức Lễ khởi công dự 
án Nhà máy Năng lượng mặt 
trời Phù Mỹ tại địa bàn 2 xã 
Mỹ An và Mỹ Thắng, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đây là 
dự án nhà máy năng lượng 
mặt trời có quy mô lớn nhất 
tại Bình Định, được đầu tư 
hơn 6.200 tỷ đồng, xây dựng 
trên diện tích 325ha, với tổng 
công suất thiết kế là 330MW.

Dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ được chia thành ba nhà máy với công suất 
lần lượt là 120MW, 110MW và 100MW. Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 
2020, ước tính đạt sản lượng điện khoảng 520 triệu kWh mỗi năm. Đồng thời, dự án cũng 
cũng góp phần làm giảm khoảng 146.000 tấn CO2 thải vào môi trường.

Trong bối cảnh năng lượng khan 
hiếm như hiện nay, việc Nhà máy 
điện mặt trời Phú Mỹ đi vào hoạt 
động, hoà vào lưới điện quốc gia 
sẽ tạo ra nguồn điện ổn định cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh, 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Bình Định nói riêng và cả nước 
nói chung.
Cũng trong dịp này, ông Nguyễn 
Hồ Nam – Chủ tịch BCG đã trao 
tặng 10.000 khẩu trang y tế cho 
Uỷ ban Nhân dân Huyện Phù Mỹ, 
phục vụ cho công tác phòng 
chống dịch Covid tại địa 
phương.

KHỞI CÔNG NHÀ MÁY 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHÙ MỸ 330MW



BCG TÀI TRỢ 2 CÂY CẦU THUỘC 
CHƯƠNG TRÌNH CẦU NÔNG THÔN TẠI BÌNH ĐỊNH

Bên cạnh việc thực hiện các hoạt 
động đầu tư kinh doanh tại tỉnh Bình 
Định, Tập đoàn Bamboo Capital 
còn phân bổ ngân sách để chung 
tay cùng địa phương thực hiện các 
hoạt động an sinh xã hội, góp phần 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương. Ngày 30/05/2020, Ban 
tổ chức Chương trình Cầu Nông 
Thôn – Tạp chí Nông Thôn Việt đã tổ 
chức lễ khởi công xây dựng 02 cây 
cầu dân sinh tại huyện Phù Cát, tỉnh 
Bình Định. Toàn bộ kinh phí thiết kế 
và xây dựng được Tập đoàn 
Bamboo Capital tài trợ với tổng vốn 
đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng.

Hai công trình được khởi công là 
cầu Xóm Bắc (xã Cát Tân) dài 
39,5m, rộng 4m, chiều cao tĩnh 
không 3,45m có tổng vốn đầu tư 
khoảng hơn 2 tỷ đồng; cầu Chánh 
Lạc (xã Cát Tường), dài 26,5m, rộng 
4m, chiều cao tĩnh khoảng 3,45m 
có tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng.

Lễ khởi công 02 cây cầu này cũng đánh dấu bước 
tiến mới của chương trình khi triển khai xây dựng 
những cây cầu đầu tiên tại tỉnh Bình Định. Ông 
Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Cap-
ital cho biết thêm “Mong rằng các cây cầu sẽ được 
đưa vào sử dụng trong 3 tháng tới, trước khi mùa 
mưa bắt đầu để người dân thuận tiện trong việc đi 
lại”.
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GIẢI GOLF “QUY NHƠN BIỂN NHỚ” 
TRANH CÚP CASA MARINA LẦN 1
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Ngày 31/05/2020, thực hiện theo chỉ đạo 
của Thủ Tướng Chính Phủ về việc kích 
cầu du lịch tại Quy Nhơn – Bình Định, Tập 
đoàn Bamboo Capital và Casa Marina 
Resort đã kết hợp cùng Hội Golf Bình 
Định tổ chức giải “Quy Nhơn Biển Nhớ” 
tranh cúp Casa Marina Resort lần 1 – 
2020 trên sân FLC Quy Nhơn Goft Links.

Giải đấu đã quy tụ hơn 119 Golfers đến 
từ các Hội, CLB Golf trên cả nước. Tập 
đoàn Bamboo Capital và Casa Marina 

Giải Golf “Quy Nhơn Biển Nhớ” không những tạo ra sự giao lưu gắn kết giữa doanh 
nghiệp với địa phương, mà còn là nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch 
của tỉnh Bình Định nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Thông qua tài trợ, Tập 
đoàn Bamboo Capital đã tận dụng tốt cơ hội quảng bá hình ảnh của Casa Marina 
Resort và giai đoạn 2 của dự án là Casa Marina Premium với 160 căn biệt thự cao cấp 
“toạ sơn – hướng thuỷ”.

Resort đã tài trợ các giải thưởng với tổng giá trị lên đến gần 3 tỷ đồng. Đặc biệt, Golfer 
chiến thắng giải Hole-In-One #8 sẽ nhận được phần thưởng là một chiếc xe Mercedes 
GLC 200 4Matic trị giá hơn 2 tỷ đồng. Cuối ngày thi đấu, Gala Dinner công bố trao giải 
cùng với tiệc tối thịnh soạn đã được tổ chức ngay tại Casa Marina Resort.
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Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em 2020 và nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06, sáng 
ngày 31/05/2020, Tập đoàn Bamboo Capital đã tổ chức chương trình vui chơi và trao 
tặng 600 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thạnh Hoá và 
Thủ Thừa tỉnh Long An.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền 
vững, định hướng hoạt động kinh 
doanh song song với phát triển cộng 
đồng, Tập đoàn Bamboo Capital phối 
hợp cùng cơ quan chính quyền địa 
phương tổ chức chương trình “Ngày 
Quốc tế Thiếu nhi 01/06”. Đây là hoạt 
động thường niên nhằm thể hiện sự 
quan tâm, chăm lo và động viên tinh 
thần học tập của Tập đoàn đối với thế 
hệ tương lai.

Nhằm mang đến cho các em nhỏ khó khăn một mùa tết thiếu nhi đầy ắp tiếng cười, 
Ban tổ chức đã chuẩn bị một chương trình với nhiều hoạt động sôi nổi như đố vui có 
thưởng, các trò chơi tập thể cùng các tiết mục văn nghệ tươi vui. Bên cạnh đó, 600 em 
nhỏ tham gia đều được tặng balo mang thương hiệu BCG như món quà nhỏ động viên, 
tiếp thêm động lực cho các em vượt khó – học tốt.

BCG TÀI TRỢ 600 PHẦN QUÀ
NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6
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Tiếp nối chuỗi hoạt động “BCG chia sẻ 
khó khăn Covid-19”, ngày 22/05/2020, Tập 
đoàn Bamboo Capital đã có mặt tại địa 
bàn xã Trung Nghĩa và Trung Ngãi, huyện 
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long nhằm trao 
những phần quà cho bà con có hoàn 
cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần 
quà bao gồm 5kg gạo, 1 thùng mì gói và 
10 khẩu trang y tế, được trao tận tay cho 
những hộ dân nghèo.

Hiện Công ty Cổ phần BCG Energy đang nghiên cứu tính khả thi trong việc triển khai dự 
án năng lượng mặt trời VNECO Vĩnh Long với tổng công suất 49MW tại huyện Vũng Liêm, 
tỉnh Vĩnh Long. Thông qua hoạt động lần này, Tập đoàn BCG nói chung và BCG Energy 
nói riêng muốn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, phát huy định hướng phát triển 
kinh doanh song song với phát triển cộng đồng.

HỖ TRỢ COVID-19 CHO BÀ CON 
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI VĨNH LONG



GIỚI THIỆU NHÂN SỰ MỚI 
VÀ NHÂN SỰ ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Bà Đỗ Lệ Trinh

Chuyên viên Uỷ viên Kiểm toán và Tuân thủ
Cấp bậc công việc: 1C
Gia nhập ngày 20/05/2020
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Ông Avezov Safarali

Trưởng bộ phận Xây dựng
Cấp bậc công việc: 1C

Gia nhập ngày 11/05/2020

Ông Phạm Trường Kỳ

Trưởng phòng Kỹ thuật MEP 
Cấp bậc công việc: 2B
Bổ nhiệm ngày 04/06/2020

CTCP BAMBOO CAPITAL: 

CTCP TRACODI: 



Ông Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc Phòng Quy hoạch kiến trúc
Cấp bậc công việc: 2C
Gia nhập ngày 11/05/2020
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Bà Lê Thu Phương

Chuyên viên phòng Marketing
Cấp bậc công việc: 1B

Gia nhập ngày 18/05/2020

Ông Trần Nguyễn Ngọc

Quản lý Đại lý
Cấp bậc công việc: 2A

Gia nhập ngày 08/05/2020

CTCP BCG LAND:
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Ông Phạm Quốc Quân

Nhân viên phòng Marketing 
Cấp bậc công việc: 1A   

Gia nhập ngày 18/05/2020

Ông Hà Thọ Minh

Trưởng phòng Pháp lý Dự án
Cấp bậc công việc: 2A
Gia nhập ngày 11/05/2020

Bà Phạm Thị Ngọc Hương

Chuyên viên Kế toán cao cấp
Cấp bậc công việc: 1D
Gia nhập ngày 11/05/2020

Ông Nguyễn Hòa

Quản lý Xây dựng - Thiết kế Hạ tầng Kỹ thuật
Cấp bậc công việc: 1C

Gia nhập ngày 07/05/2020

CTCP SKYLAR: 



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


