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Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 liên tục có những 
diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, dẫn đến mối lo ngại ngày càng lớn cho xã 
hội cũng như cho tất cả chúng ta – những thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital. Các 
doanh nghiệp trên toàn thế giới và ngay tại Việt Nam đều đang đối mặt với nhiều khó 
khăn dẫn đến nguy cơ phá sản, vì vậy những chính sách cắt giảm nhân sự, giảm lương 
được áp dụng như những biện pháp ứng phó nhằm tạm thời giải quyết tình hình trên.
Trước bối cảnh này, Hội đồng quản trị đã lên kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thực hiện 
nhằm tập trung phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã 
hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe cho toàn thể Cán bộ Nhân viên thuộc Tập đoàn 
Bamboo Capital như sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tập đoàn Bamboo Capital 
nhằm trực tiếp chỉ đạo và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo 
khuyến cáo của Bộ Y tế và chỉ thị của Chính phủ.
2. Chỉ đạo tuân thủ Phương án, kế hoạch ứng phó với tác động do Covid-19 gây ra 
đối với từng Phòng/Ban nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 
chống dịch theo quy định.
3. Tập đoàn không có chủ trương cắt giảm nhân sự và kêu gọi toàn thể CBNV đồng 
lòng tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành 
các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Vượt qua thời kỳ khó khăn chung mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn 
viết tiếp hành trình phát triển bền vững của Tập đoàn Bamboo Capital. Chính vì vậy, 
toàn thể Cán bộ lãnh đạo, Nhân viên trong toàn Tập đoàn cần phải có sự chuyển 
biến trong nhận thức tư tưởng, hành động, phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác 
với tinh thần ý thức trách nhiệm cao nhất, phấn đấu, nỗ lực 120% khả năng để thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.
4. Thực hiện Kế hoạch Làm việc tại nhà:  Cán bộ Nhân viên được phân thành 2 nhóm 
(nhóm 1 & nhóm 2), hai nhóm luân phiên hoán đổi lịch làm việc tại nhà; áp dụng cho 
toàn thể CBNV tại tất cả Công ty thành viên, bắt đầu từ ngày 30/03/2020 cho đến 
ngày 15/04/2020.
5. Thực hiện nghiêm túc các nội quy của Tập đoàn: toàn thể CBNV đang làm việc tại 
tòa nhà Bamboo Capital Group có nhiệm vụ tuân thủ đúng các nội quy, quy định của 
Tập đoàn Bamboo Capital về trang phục, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, văn hóa 
văn phòng cùng tác phong ứng xử theo Quyết định số 26/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG. 
Trong đó, ban lãnh đạo mỗi phòng ban có trách nhiệm theo dõi và đốc thúc CBNV ý 
thức tầm quan trọng của việc tuân thủ nội quy hơn nữa trong giai đoạn này.

Sự đồng lòng của toàn thể thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital là điều kiện tiên 
quyết giúp Tập đoàn chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau đại dịch, Tập đoàn 
Bamboo Capital sẽ có cơ hội nằm trong top 30-40% các doanh nghiệp sống sót, theo đó 
đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn trên con đường vững bước tiến lên.

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN BCG



“Tôi là Chủ tịch,
BCG là một team vô địch…
Anh Em cùng chung một mục đích!
Quyết tâm vượt qua đại dịch.”
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Chia theo nhóm luân phiên làm 
việc tại nhà cách ngày.

Chuyển 100% các cuộc họp với 
các đối tác sang hình thức họp 
trực tuyến.

Tiến hành các công tác xịt 
khuẩn các văn phòng.

Tuân thủ nghiêm túc việc đeo 
khẩu trang tại nơi làm việc, nơi 
công cộng theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ.

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt 
toàn thể CBNV 02 lần/ngày vào 
đầu giờ sáng và đầu giờ chiều.

Trang bị nước rửa tay/nước rửa tay 
khô tại các khu vực ra vào, phòng 
họp và các vị trí khu vực làm việc 
của Công ty.

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH TRÊN HỆ THỐNG 
CÁC CÔNG TY TOÀN TẬP ĐOÀN BCG
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TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM
CHƯƠNG TRÌNH “BỮA TRƯA VUI VẺ” 

TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY BCG & TCD

Với mục đích phần nào hỗ trợ, chia sẻ với tập thể cán bộ nhân viên để vượt qua giai đoạn 
khó khăn này do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, đồng thời quan trọng hơn hết là đảm 
bảo yếu tố sức khỏe và an toàn của tập thể CBNV giữa tâm bão dịch bệnh, Ban Lãnh đạo 
Tập đoàn Bamboo Capital đã triển khai hoạt động "Bữa Trưa Vui Vẻ" diễn ra từ thứ 2 tới thứ 
6 hàng tuần. Trong đó, mỗi nhân viên đều được một suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hoàn 
toàn miễn phí. Hoạt động này cũng là một nỗ lực của tập đoàn trong việc góp phần đẩy 
lùi dịch bệnh, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho anh chị em nhân viên cũng như nâng cao 
năng suất hoạt động của Tập đoàn.

Bữa trưa tại văn phòng Tracodi:

4



Bữa trưa tại văn phòng BCG:
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CÂU CHUYỆN CHIA SẺ THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19 
CỦA BAN TRUYỀN THÔNG BCG
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CÂU CHUYỆN CHIA SẺ THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19 
CỦA BAN TRUYỀN THÔNG BCG

7



CÂU CHUYỆN CHIA SẺ THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19 
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CÂU CHUYỆN CHIA SẺ THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19 
CỦA BAN TRUYỀN THÔNG BCG
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CÂU CHUYỆN CHIA SẺ THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19 
CỦA BAN TRUYỀN THÔNG BCG
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TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG
TẬP THỂ - CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

Theo Quyết định Số 29/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG ngày 01/04/2020 của Hội đồng quản trị về 
việc tuyên dương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cơ cấu 
và thu xếp nguồn vốn cho Tập đoàn trong đại dịch Covid-19 có tên sau đây:

     Tập thể:
 - Phòng Kế toán CTCP Bamboo Capital
 - Phòng Kế toán CTCP Tracodi
 - Phòng Kế toán CTCP BCG Land

    Cá nhân:
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 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa – Thành viên Ban 
Hecate, Phó Phòng Kế Toán CTCP Tracodi
 - Bà Lê Trí Hoàng Uyên – Thành viên Ban 
Hecate, Chuyên viên Phòng Kế Toán CTCP BCG
 - Bà Trần Thị Khôi Nguyên – Chuyên viên Ban 
Nguồn vốn CTCP Tracodi

 - Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến – Thành viên Ủy ban Ngân sách và Nguồn vốn Tập 
đoàn BCG, Trưởng Ban Nguồn vốn CTCP Tracodi
 - Ông Lê Nông – Phó Chủ tịch Ủy ban Kế toán Tập đoàn BCG, Thành viên Ủy ban 
Ngân sách và Nguồn vốn Tập đoàn BCG
 - Ông Võ Mạnh Tín – Thành viên Ủy ban Ngân sách và Nguồn vốn Tập đoàn 
BCG, Giám đốc Tài trợ Dự án CTCP BCG
 - Bà Phạm Thị Ngọc Thanh – Thành viên Ủy ban Ngân sách và Nguồn vốn Tập 
đoàn BCG, Chuyên viên Ban Nguồn vốn CTCP Tracodi



GIỚI THIỆU NHÂN SỰ MỚI &
NHÂN SỰ ĐƯỢC BỔ NHIỆM TRONG THÁNG

Ông Nguyễn Phan Việt

Thành viên Ủy ban Ngân sách và Nguồn vốn Tập 
đoàn BCG

Ông Vương Quốc Vũ

Chuyên viên Công nghệ Thông tin

Gia nhập CTCP Bamboo Capital ngày 01/04/2020
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Gia nhập CTCP Bamboo Capital ngày 30/03/2020



Bà Bùi Thị Anh Vi

Trưởng phòng cảnh quan và hoàn thiện dự án tại 
Bộ phận Quản lý dự án CTCP BCG Land

Bổ nhiệm ngày 01.04.2020

Bà Hồ Nguyễn Hải My

Trưởng Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư CTCP 
Bamboo Capital

Bổ nhiệm ngày 01.04.2020

Bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương 
                             
Trưởng phòng cấp cao F&B and Hospitality 
CTCP BCG Land
Financial Controller CTCP BCG Energy

Bổ nhiệm ngày 01.04.2020

Chúc các Anh/Chị sức khỏe, hạnh phúc 
và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
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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. HCM         

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


