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Sáng ngày 04/05/2020, Tập 
đoàn Bamboo Capital (BCG) 
đã tổ chức Lễ Khai trương 
Tòa nhà Bamboo Capital 
Group, tọa lạc tại 27C Quốc 
Hương, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Tòa nhà Tập đoàn BCG được 
thiết kế theo mô hình “Open 
Working Space” với 6 tầng 
riêng biệt: tầng trệt bao gồm 
khu vực lễ tân, sale gallery 
giới thiệu các dự án bất 
động sản của Công ty BCG 
Land và quán cà phê 
Dr. Nam; tầng một bao gồm 
1 phòng họp lớn, 2 phòng họp nhỏ có thể kết hợp thành một không gian hội trường, 
phục vụ các sự kiện của Tập đoàn; tầng hai là khu vực làm việc của Công ty Bamboo 
Capital và khu vực pantry; tầng ba là khu vực làm việc của Công ty BCG Energy và các 
công ty trực thuộc trong mảng Năng lượng tái tạo; tầng bốn và tầng năm là khu vực 
làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Công ty Helios.

Mô hình làm việc mới với tiêu chí 
“tạo không gian sáng tạo – kết 
nối – chia sẻ thành công” sẽ tạo 
điều kiện tốt nhất cho mỗi cá 
nhân phát triển, bộc lộ tối đa khả 
năng, nâng cao năng suất và 
hiệu quả làm việc.

Tòa nhà Bamboo Capital Group 
từ đây sẽ là nơi hội tụ của mọi 
thành viên trong Tập đoàn với 
các hoạt động giao lưu, sự kiện 
nội bộ nhằm kết nối, giúp giảm 
áp lực và nâng cao tinh thần 
đoàn kết, hợp tác cho cán bộ 
nhân viên.

KHAI TRƯƠNG
TÒA NHÀ BAMBOO CAPITAL GROUP



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN
Năm 2020, Hội đồng quản trị Tập đoàn một lần nữa tái cấu trúc và cải tiến mô hình quản 
trị nhằm quản lý tập trung và tinh gọn hóa bộ máy, đảm bảo tập trung nguồn lực cao 
nhất cho các mục tiêu hoạt động ngắn – trung và dài hạn. Mô hình này cũng tăng 
cường tính giám sát, tính thống nhất và tính toàn vẹn trong việc hoạch định và triển khai 
chiến lược kinh doanh, đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt trong công tác điều hành, sẵn 
sàng ứng phó với các thay đổi của môi trường kinh doanh, gia tăng sức mạnh cạnh 
tranh tổng thể của Tập đoàn.

Các anh chị vui lòng xem thêm tại Quyết định số 33/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG ngày 
06/04/2020 về điều chỉnh cơ cấu tổ chức các Hội đồng, Ủy ban, Ban và Quyết định số 
45/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG ngày 04/05/2020 về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động 
các Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban thuộc Tập đoàn Bamboo Capital.

2



GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CẤP BẬC CÔNG VIỆC
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Nhằm xác định cấp bậc công việc, cấu trúc vị trí công việc của CBNV thuộc Tập đoàn 
BCG  theo một nguyên tắc nhất quán. Đồng thời, giúp nhận định rõ cấp bậc của từng 
vị trí trong Tập đoàn phù hợp với vai trò, phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực, làm 
cơ sở để xây dựng các chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp và định hướng phát 
triển nghề nghiệp cho mỗi cá nhân tại Tập đoàn.

Căn cứ Quyết định số 41/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG ngày 24/04/2020 về việc Ban hành Hệ thống 
cấp bậc của Tập đoàn Bamboo Capital.



CHUỖI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ GẦN 3000 PHẦN QUÀ 
CHIA SẺ KHÓ KHĂN COVID-19 

CỦA TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
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Với định hướng phát triển hoạt động kinh doanh song song với phát triển cộng đồng, đi 
đến mục tiêu phát triển bền vững, chuỗi hoạt động “BCG chia sẻ khó khăn Covid-19” 
lần này là chương trình thứ hai trong nỗ lực chia sẻ khó khăn, góp phần phòng chống 
dịch và các tác động tiêu cực do ảnh hưởng của Covid-19 của BCG.

Chuỗi hoạt động bắt đầu từ ngày 
09/04/2020 và diễn ra đến hết tháng 
4/2020, địa điểm trao quà tại các văn 
phòng chính của Tập đoàn cũng như các 
công ty thành viên và tại các địa phương 
có các dự án bất động sản, năng lượng tái 
tạo, sản xuất của BCG. Cụ thể, Tập đoàn 
cùng các công ty thành viên và liên kết đã 
ủng hộ 2.200 phần quà, mỗi phần quà bao 
gồm 5kg gạo, 1 thùng mì gói và 10 khẩu 
trang y tế, được trao tận tay cho các hộ 
dân nghèo trên địa bàn TP. HCM, Tp. Tây 
Ninh, tỉnh Long An, tỉnh Quảng Nam, tỉnh 
Vĩnh Long và ngoài ra là 680 phần quà, mỗi 
phần trị giá 500.000 đồng tại tỉnh An Giang.

Thông qua các chương trình xã hội, BCG 
mong muốn phần nào chia sẻ bớt gánh 
nặng với bà con, giảm đi khó khăn mùa 
dịch, đồng thời phát huy tinh thần tương 
thân tương ái, quan tâm và chăm lo đến 
cộng đồng.
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TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG 
TẬP THỂ - CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

Theo Quyết định số 42/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG ngày 27/04/2020 của Hội đồng quản trị về 
việc tuyên dương cho các tập thể, cá nhân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong 
công tác di chuyển Văn phòng làm việc Tập đoàn:

     Tập thể xuất sắc:
 - Tiểu ban Đào tạo, Khen thưởng, Kỷ luật, Thể thao, Văn hóa và Đời sống 
Tập đoàn Bamboo Capital.

    Cá nhân xuất sắc:

    Cá nhân đóng góp đặc biệt:

 - Ông Vương Văn Mạnh – Trưởng phòng 
Công nghệ Thông tin CTCP Bamboo Capital.

 - Bà Bùi Thị Anh Vi – Trưởng phòng Cảnh quan và Hoàn thiện Dự án thuộc 
Phòng Quản lý Dự án CTCP BCG Land
 - Bà Trần Thị Kiều Tiên – Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh CTCP Bamboo 
Capital
 - Bà Đinh Đoan Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư CTCP 
Bamboo Capital
 - Bà Trần Thị Tường Vân – Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh CTCP BCG Land
 - Ông Nguyễn Hòa Huy – Chuyên viên Phòng Công nghệ Thông tin CTCP 
Bamboo Capital
 - Bà Nguyễn Ngọc Thùy Linh – Nhân viên Hành chính CTCP Đầu tư và Dịch 
vụ Helios
 - Ông Nguyễn Ngọc Bảnh – Nhân viên Kỹ thuật CTCP Đầu tư và Dịch vụ 
Helios.
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GIỚI THIỆU NHÂN SỰ MỚI 
VÀ NHÂN SỰ ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Bà Lê Trí Hoàng Uyên

Phó phòng Kế toán
Cấp bậc công việc: 2A
Bổ nhiệm ngày 01/05/2020
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Ông Tạ Lê Sơn Hà

Trưởng phòng Xây dựng Công nghiệp
Cấp bậc công việc: 2A

Bổ nhiệm ngày 15/04/2020

Ông Lê Viết Viễn

Kỹ sư Giám sát Xây dựng
Cấp bậc công việc: 1B
Gia nhập ngày 06/04/2020

CTCP BAMBOO CAPITAL: 

CTCP TRACODI: 



Ông Nguyễn Thiên Vũ

Trưởng phòng Quản lý Chi phí – Hợp đồng
Cấp bậc công việc: 2A

Gia nhập ngày 23/04/2020
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Ông Nguyễn Phương Trình

Kỹ sư Giám sát Hiện trường
Cấp bậc công việc: 1B
Gia nhập ngày 04/05/2020

Ông Phạm Trường Kỳ

Chuyên viên cao cấp Phòng Kỹ thuật MEP
Cấp bậc công việc: 1C

Gia nhập ngày 04/05/2020
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Bà Nguyễn Thị Kim Sáng

Kế toán Thanh toán Dự án
Cấp bậc công việc: 1B

Gia nhập ngày 06/05/2020

Ông Lý Hữu Tuyên

Quản lý Thiết kế và Xây dựng MEP
Cấp bậc công việc: 1C

Gia nhập ngày 04/05/2020

Bà Lê Nguyễn Đông Trang

Quản lý Thi công: Kiến trúc, Hoàn thiện, Nội thất 
và Cảnh quan
Cấp bậc công việc: 1C
Gia nhập ngày 04/05/2020

CTCP BCG LAND: 
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Bà Lê Thị Hải Yến

Chuyên viên Kế toán
Cấp bậc công việc: 1B

Gia nhập ngày 06/05/2020

Ông Đỗ Đức Dũng

Quản lý Xây dựng
Cấp bậc công việc: 1C
Gia nhập ngày 04/05/2020

Ông Nguyễn Duy Kym

Trợ lý Điều hành của Tổng Giám đốc
Cấp bậc công việc: 3A
Gia nhập ngày 15/04/2020

CTCP BCG ENERGY: 



Ông Tan Cheo Siah, Richard

Thư ký HĐQT
Cấp bậc công việc: 2A

Bổ nhiệm ngày 20/04/2020
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Bà Phạm Thị Hoa

Trưởng phòng nhân sự Công ty BCG Energy
Cấp bậc công việc: 2B
Gia nhập ngày 06/04/2020

Bà Đào Ngọc Thùy Dung

Chuyên viên Kế toán
Cấp bậc công việc: 1B

Gia nhập ngày 21/04/2020
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Ông Dương Định

Giám đốc Kỹ thuật và Quản lý Dự án
Cấp bậc công việc: 2B

Gia nhập ngày 04/05/2020

Ông Võ Phúc Nguyên

Giám đốc Nhà máy
Cấp bậc công việc: 2B
Gia nhập CTCP Năng lượng BCG – Băng Dương 
ngày 04/05/2020

Ông Nguyễn Tấn Đức

Giám đốc Cơ điện
Cấp bậc công việc: 2B

Gia nhập CTCP Phát triển Tầm nhìn 
Năng lượng sạch ngày 04/05/2020
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Bà Nguyễn Thị Phương Thủy

Trưởng phòng Quản lý Hồ sơ
Cấp bậc công việc: 2A

Gia nhập CTCP Phát triển Tầm nhìn 
Năng lượng sạch ngày 04/05/2020

Bà Phạm Huỳnh Trinh

Chuyên viên Kế toán
Cấp bậc công việc: 1B
Gia nhập CTCP Phát triển Tầm nhìn 
Năng lượng sạch ngày 04/05/2020



PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO 
THÁNG TUÂN THỦ NỘI QUY VÀ GIỜ LÀM VIỆC
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Tiểu ban Đào tạo, Khen thưởng, Kỷ luật, Thể thao, Văn hóa và Đời sống Tập đoàn 
Bamboo Capital trân trọng thông báo về việc Phát động tháng tuân thủ nội quy và giờ 
làm việc đến toàn thể CBNV các nội dung như sau:

Kính mong Toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn Bamboo Capital hưởng ứng tích cực thực 
hiện phong trào thi đua, chấp hành tốt nội quy, tác phong làm việc, phấn đấu nỗ lực 
hết khả năng của mình.

- Tiểu ban Đào tạo sẽ phối hợp cùng Phòng Hỗ trợ Kinh doanh các Công ty thuộc 
Tập đoàn Bamboo Capital để đánh giá khen thưởng, kỷ luật xét thi đua các cá 
nhân, tập thể tuân thủ đúng nội quy Công ty và giờ giấc làm việc theo Quyết định 
số 26/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG về việc Ban hành Nội quy Tập đoàn Bamboo Capital.
- Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 04/06/2020.
- Nếu các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt phong trào thi đua trong tháng sẽ được 
xét khen thưởng.
- Nếu cá nhân, tập thể chưa hoàn thành tốt nội quy thi đua sẽ phạt kỷ luật nêu 
gương.

RULES



QUÁN CÀ PHÊ DR. NAM
GIẢM GIÁ 20% NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG

Sau thời gian cách ly xã hội, đã bao lâu rồi bạn chưa tận hưởng một bữa sáng thảnh 
thơi, bên ly cà phê yêu thích, cùng những đồng nghiệp thân mến tại góc quen thuộc?

Từ 04/05 đến 30/05/2020, quán cà phê Dr. Nam tại tầng trệt tòa nhà BCG (27C Quốc 
Hương, Quận 2) đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% cho tất cả các loại 
thức uống. Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức từ các dòng cà phê truyền thống và hiện 
đại đến các loại thức uống healthy đầy đủ dưỡng chất cùng những món bánh thơm 
ngon theo tiêu chuẩn Pháp.
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Sài Gòn Ơi - Coconut Coffee

Sự kết hợp đơn giản thú vị giữa cà 
phê truyền thống và kem dừa. 
Hương vị độc đáo của một ly “Sài 
Gòn ơi” sẽ làm bạn “ghiền” một khi 
thử qua.

D-egg Coffee – Café trứng

Lấy cảm hứng từ món Café Trứng 
nổi tiếng của Hà Nội, D-egg Coffee 
của Dr. Nam có vị đậm đà từ cà 
phê, thơm ngậy của trứng và kem 

ngọt sẽ khiến bạn khó quên.
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Quán café Dr. Nam còn là nơi trưng bày các sản phẩm chủ lực như 
cà phê, trà, yến… của Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting 

- công ty thành viên trực thuộc của Tập đoàn.



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


