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Thân gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn 
Bamboo Capital (BCG)!

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của truyền thông nội bộ trong việc 
phát triển văn hóa và xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp, với 
mong muốn cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của 
Tập đoàn và tăng cường giao lưu kết nối giữa cán bộ công nhân 
viên, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã “đặt hàng” Ban Truyền thông 
Tập đoàn thực hiện “Bản tin nội bộ BCG hằng tháng” với ấn phẩm 
đầu tiên được ra mắt trong tháng 10/2019.

Trong tháng 10 có một ngày rất đặc biệt đó là ngày Phụ nữ Việt 
Nam (20/10), thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới chị em phụ nữ 
trong Tập đoàn tình cảm thân thương, quý mến cùng với những lời 

chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Năm 2018, BCG đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ khi chuyển đổi mô hình 
quản trị thành mô hình tập đoàn, tập trung vào 4 lĩnh vực chủ chốt như: Sản xuất- Nông 

nghiệp; Xây dựng -Thương mại; Cơ sở hạ tầng- Bất động sản và Năng lượng tái tạo. Với 
những thành tựu về quy mô hoạt động và định hình với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đầy tiềm năng, về những giá trị đóng góp 
cho cộng đồng xã hội, có thể nói BCG có quyền tự hào về chặng đường hình thành và phát triển này. Bên cạnh đó, BCG cần 
phải tăng tốc để chủ động tận dụng các cơ hội cũng như đối mặt với thách thức đang đặt ra từ các ngành nghề hoạt động để 
đạt được kế hoạch.

Tôi mong rằng với “Bản tin nội bộ BCG hằng tháng” sẽ kiến tạo những nét văn hóa đẹp trong doanh nghiệp và tôi mong sẽ 
nhận được sự chung tay ủng hộ nhiệt tình, xây dựng BCG trở thành nơi làm việc tốt nhất cho mọi người.

Thân ái,
Chủ tịch Tập đoàn
Nguyễn Hồ Nam



BCG’s TEAM BUILDING 2019
“Move Fast, Vast Success”

Từ 4-6/10/2019, Bamboo Capital Group đã tổ chức hoạt động ‘BCG’s Team Building 
2019’ cho toàn thể cán bộ công nhân viên tại resort Casa Marina (Quy Nhơn). Với 
slogan “Move Fast, Vast Success”, Ban Lãnh đạo mong muốn nâng cao tinh thần đoàn 
kết, gắn kết từng thành viên của Tập đoàn, thông qua đó truyền đạt thông điệp về một 
hành trình tăng tốc, nắm bắt thời cơ để vươn đến những tầm cao vì mục tiêu phát triển 
chung của Tập đoàn.

Với thông điệp “Love Earth, Go Green”, BCG 
tổ chức chương trình nhặt rác vì môi trường 
tại làng chài cuối cùng của Quy Nhơn trên 
khu vực bãi biển Ghềnh Ráng nhằm lan tỏa 
thông điệp tình yêu và trách nhiệm với môi 
trường và cộng đồng xung quanh, kêu gọi 
toàn xã hội hãy gìn giữ vì một môi trường  
xanh – sạch – đẹp. Trong đêm Gala Dinner, 
Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã tri ân các cán bộ 
có thâm niên cống hiến và đồng hành từ 
những năm đầu tiên. Chương trình đã kết 
thúc thành công và để lại nhiều cảm xúc cho 
mọi người. 



BCG THAM GIA 
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
VIỆT NAM 2019

Triển lãm quốc tế Năng lượng Mặt trời tại Việt Nam – Solar Power Expo 2019 – được tổ chức trong 2 ngày 25-26/09/2019 tại 
Hà Nội. Chủ đề hội thảo nổi bật tại sự kiện này mang tên “Từ góc nhìn của người chơi trong ngành công nghiệp chính – Cơ hội và 
thách thức cho phát triển năng lượng mặt trời ở Việt Nam” với sự tham gia của các diễn giả uy tín từ các nhà phát triển năng lượng 
tái tạo hàng đầu như: ông Nguyễn Hồ Nam- Chủ tịch Tập đoàn BCG; ông Jormsup Lochaya- Chủ tịch công ty Super Energy (Thái Lan); 
và ông Thomas Jakobsen- Giám đốc công ty Indochina Energy Partners,… Tại hội thảo, các diễn giả chia sẻ những vấn đề trong việc 
phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam cũng như chính sách giá điện mặt trời mới; sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính cho 
các dự án…

TAPIOTEK XUẤT KHẨU 
CÁC ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN

Tháng 10/2019, Công ty Cổ phần Tapiotek đã xuất 
khẩu đợt sản phẩm đầu tiên đến với các thị trường tiêu 
thụ lớn như Trung Quốc và đặc biệt là Châu Âu; sắp tới sẽ 
là Hàn Quốc và Philippines. Tổng sản lượng xuất khẩu 
trong tháng đạt hơn 100 tấn tinh bột khoai mì biến tính. 
Tuy giá trị chưa cao nhưng đây cũng là cột mốc đánh dấu 
bước khởi đầu trong sự phát triển hoạt động sản xuất 
kinh doanh của công ty.
Để mở rộng thị trường và nâng cao uy tín, Tapiotek đã 
đạt các chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm cần 
thiết cũng như Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Giấy chứng nhận Halal 
đảm bảo sản phẩm có thể xuất khẩu vào các quốc gia 
Hồi giáo. Trong tương lai, công ty sẽ gia tăng sản lượng 
xuất khẩu và mở rộng phạm vi tới các thị trường quốc tế 
tiềm năng khác.



Bamboo Capital Group, 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

https://www.facebook.com/BambooCapitalGroup/

https://www.youtube.com/channel/UCkF09FL2lmoK4QGXyHd1d8g

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 Thiên Hương: huong.npt@bamboocap.com.vn
Bà Hồ Nguyễn Hải My: my.hnh@bamboocap.com.vn

Ban Truyền thông

Cảm ơn chị Huỳnh Thị Kim Tuyến - Trưởng Ban Nguồn vốn 
Công ty Tracodi đã đóng góp những bức ảnh thật đẹp của 
Casa Marina Resort cho Bản tin nội bộ BCG Số đầu tiên! 

LỜI NGỎ CỦA

BAN BIÊN TẬP

CASA MARINA RESORT
Quy Nhơn, Bình Định
06.10.2019


