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 Vào ngày 6/10, Liên doanh BRG - Sumitomo đã chính thức công bố dự 
án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội nằm trong quy hoạch hai bên 
tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài. Vinh dự đến tham dự sự kiện quan 
trọng này có Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 
Chính phủ Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo các Bộ Ngành TW, địa 
phương cũng như lãnh đạo, quan chức Chính phủ Nhật Bản. 
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CHÍNH THỨC ĐỘNG 
THỔ & CÔNG BỐ DỰ 
ÁN SMART CITY – 
THÀNH PHỐ THÔNG 
MINH CỦA THẾ HỆ 
TƯƠNG LAI

Để triển khai được dự án trọng 
điểm của đất nước như dự án thành 
phố Thông minh, nhiều năm qua, 
Madame Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch 
Tập đoàn BRG – đã luôn tâm huyết tìm 
mọi cách phải vượt qua các khó khăn, 
thách thức khi triển khai dự án.

 
Ngay từ tháng 5/2009, với tầm nhìn 

xa của mình, Madame Nga đã nhận 
thấy sự cần thiết phải có một đô thị 
thông minh hàng đầu khu vực ở Hà 
Nội: “Thành phố Thông minh chính là 
thành phố của các thế hệ tương lai. 
Việc ngày hôm nay, chúng ta cùng xây 
dựng thành phố thông minh không 
phải là dành cho thế hệ chúng ta mà 
quan trọng hơn chính là xây dựng một 
nền tảng vững chắc cho sự phát triển 
của nhiều thế hệ người Việt sau này. 
Tại đây, năng lực của người Việt sẽ 
thực sự được kích hoạt và phát huy 
một cách tối đa; từ đó tạo đà thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội một cách 
nhanh chóng.” 

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự 
án Thành phố Thông minh Bắc Hà 

Nội sẽ được hoàn thiện sau 2 năm 
kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng 
sạch; đồng thời dự kiến toàn bộ dự 
án cũng sẽ được hoàn thành vào 
năm 2028. Việc liên doanh BRG - 
Sumitomo chính thức động thổ và 
công bố dự án Thành phố Thông 

Madame Nga trân trọng tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
bình gốm Chu Đậu đặc biệt có hình vẽ phối cảnh Thành phố Thông minh, Bắc Hà Nội  

minh được đánh giá như một dấu ấn 
đậm nét minh chứng cho tình hữu 
nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật 
Bản, cũng như quyết tâm sớm đưa Hà 
Nội có thể sánh ngang với các thành 
phố hiện đại bậc nhất trên thế giới. 
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Liên doanh BRG – Sumitomo 
vinh dự được Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc trao 
quà tặng nhân sự kiện Động thổ 
và công bố dự án

Đặc biệt, Madame Nga vinh dự 
được Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc tặng riêng 
bức tranh Sợi Bạc Hoa Mai, biểu 
tượng cho sức sống của mùa 
xuân với ý nghĩa lời chúc viên 
mãn, thịnh vượng và hạnh phúc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Madame Nguyễn Thị Nga,
Ông Masayuki Hyodo - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành toàn cầu Sumitomo Corporation, lãnh đạo các 

Bộ Ngành cùng ấn nút chính thức Động thổ và Công bố dự án thành phố Thông minh, Bắc Hà Nội
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MADAME NGUYỄN THỊ 
NGA ĐƯỢC VINH 
DANH “DOANH NHÂN 
VIỆT NAM TIÊU BIỂU”
- CÚP THÁNH GIÓNG 
2019

Nằm trong số 100 doanh nhân 
được tôn vinh trong hàng nghìn 
doanh nhân tiêu biểu trên cả nước, 
Madame Nguyễn Thị Nga đã vinh dự 
được ông Vũ Hồng Thanh, Chủ 
nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội và 
ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI trao 
tặng Danh hiệu cao quý này. Đây 
được xem là sự ghi nhận hoàn toàn 
xứng đáng về những đóng góp to lớn 
cũng như tầm ảnh hưởng sâu rộng, 
tích cực của Madame Nga vào sự 
phát triển của cộng đồng doanh 
nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam. 

               
Dưới sự dẫn dắt của Madame 

Nga – một nhà lãnh đạo được đánh 
giá có tầm nhìn xa, tư duy chiến lược, 
phong cách làm việc hết sức quyết 
liệt cùng tấm lòng tận tụy cống hiến, 
trong nhiều năm qua, Công ty Cổ 
phần Tập đoàn BRG đã có những 
bước tăng trưởng vững chắc và ổn 
định với đội ngũ nhân sự tinh nhuệ 
lên đến gần 22.000 cán bộ công 
nhân viên trên cả nước. Trong mọi 
lĩnh vực hoạt động, Madame Nga đã 
luôn thể hiện tinh thần “Dám nghĩ 

Vào ngày 13/10, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt 
Nam ngài Nguyễn Xuân Phúc, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt 
Nam VCCI đã long trọng tổ chức trao tặng danh hiệu “Doanh nhân 
Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” nhằm kỷ niệm ngày Doanh 
nhân Việt Nam. Giải thưởng được bình xét và trao tặng cho 100 
Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc 03 năm/lần
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dám làm” với nhiều công trình và sự 
kiện để lại dấu ấn đáng tự hào.
  

Danh hiệu “Doanh nhân Việt 
Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” là 
hình thức khen thưởng, tôn vinh các 
doanh nhân có thành tích xuất sắc 
đóng góp vào sự phát triển của cộng 
đồng doanh nhân và nền kinh tế đất 
nước; đồng thời hỗ trợ các doanh 

nghiệp nâng cao hình ảnh thương 
hiệu trong quá trình hội nhập, đẩy 
mạnh các hoạt động xúc tiến thương 
mại, đầu tư của cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam. Giải thưởng căn cứ 
trên các tiêu chí về quy mô và hiệu 
quả như: nộp ngân sách, tăng 
trưởng, tạo công ăn việc làm cho 
người lao động, thực hiện tốt trách 
nhiệm xã hội.
 

* Madame Nga được vinh danh trong Top 20 doanh nhân tiêu biểu nhất năm 2019

Top 20 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu được tôn vinh năm 2019
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LỄ SƠ KẾT TẬP ĐOÀN 
BRG 9 THÁNG ĐẦU 
NĂM  ĐỀ CAO TINH 
THẦN TRÁCH NHIỆM 
VÀ TUÂN THỦ
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Bà Dương Vân Anh, Giám đốc Khối Nhân sự báo cáo kết quả triển khai
chính sách trả lương theo hiệu quả công việc 

Vào ngày 22/10 vừa qua, Tập 
đoàn BRG đã tổ chức thành công Lễ 
Sơ kết 9 tháng đầu năm 2019. Phát 
biểu khai mạc, Ông Trần Anh Tuấn - 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã 
cùng điểm lại những thành tựu nổi 
bật như việc chính thức động thổ và 
công bố dự án Thành phố Thông 
Minh Bắc Hà Nội đầu tháng 10 đã 
nhận được rất nhiều sự quan tâm 
của Chính phủ Việt Nam - Nhật Bản 
cũng như các cơ quan thông tấn báo 
chí, người dân cả nước. Bên cạnh đó, 
trong tháng 10 liên tiếp các giải 
thưởng danh giá đều xướng tên 
Madame Nga và Tập đoàn BRG như: 
Giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu 
2019 dành cho Madame Nga, Top 
10 Nhãn hiệu nổi tiếng nhất VN 
2019 cho Tập đoàn BRG, Ngân hàng 
SeABank được xếp hạng tín nhiệm 
B1 và Top 10 doanh nghiệp uy tín 
nhất trong ngành bán lẻ dành cho 
Công ty Hapro. 

Bên cạnh các báo cáo kết quả 
tài chính và kinh doanh của các đơn 

vị thành viên, một điểm nhấn trong 
buổi họp sơ kết 9 tháng chính là báo 
cáo tổng kết quá trình triển khai 
chính sách trả lương theo hiệu quả 
công việc của Khối Nhân Sự. Tuy mới 
áp dụng trong quý 3 nhưng chính 
sách này đã thể hiện rõ tính hiệu 
quả cao khi giúp khích lệ tinh thần 
làm việc của cán bộ nhân viên, đồng 
thời giúp mỗi cán bộ nhân viên trở 
thành phiên bản tốt nhất của chính 
mình tại nơi làm việc.

 Đặc biệt, trong buổi họp sơ kết 
9 tháng đầu năm, chủ đề “Trách 
nhiệm và Tuân thủ” đã được lựa 
chọn để phát động nhằm nâng cao 
tinh thần trách nhiệm, tính tuân thủ 
của mỗi cá nhân. Đó chính là tinh 
thần hết việc chứ không hết giờ để 
hoàn thành xuất sắc các công việc 
được giao, luôn tự tìm ra những cách 
mới để hoàn thành công việc tốt 
nhất; nâng cao chất lượng và hiệu 
quả công việc mỗi ngày.
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THÀNH CÔNG GIẢI 
ĐẤU THƯỜNG NIÊN 
BRG GOLF HÀ NỘI 
FESTIVAL 2019

Vào ngày 13/10, Ngày hội gôn 
thường niên BRG Golf Hà Nội Festi-
val vừa khép lại mùa giải thứ 4 trong 
sự hân hoan của đông đảo gôn thủ. 

 
Sau hai ngày tranh tài, gôn thủ 

Hoàng Ngọc Thủy đã giành giải Gross 
Champion với điểm tổng 147 và nhận 

Vào ngày 13/10, Ngày hội gôn thường niên BRG Golf Hà Nội Festival 
vừa khép lại mùa giải thứ 4 trong sự hân hoan của đông đảo gôn thủ. 
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* Các gôn thủ đứng đầu Bảng A tại BRG Golf Hà Nội Festival 2019

Gôn thủ Hoàng Ngọc Thủy
tâm đắc với chiếc cúp vô địch độc đáo

làm từ Gốm Chu Đậu

được chiếc cúp vô địch được làm từ 
Gốm Chu Đậu, một tặng phẩm cấp 
quốc gia - sản phẩm tinh hoa văn hóa 
Việt Nam, cùng phần thưởng giành 
cho người xuất sắc nhất. 

 Nhà vô địch Hoàng Ngọc Thủy là 
gôn thủ người Việt Nam đầu tiên 
giành giải cao nhất sau 4 năm liên tiếp 
giải đấu BRG Golf Hà Nội Festival được 
tổ chức. Ngay sau lễ trao giải, gôn thủ 
Hoàng Ngọc Thủy vui mừng chia sẻ: 
“Một cảm giác thật tuyệt vời. Giải đấu 
rất ấn tượng. Các sân gôn của Tập 
đoàn BRG đều rất đẹp và thách thức. 
Chất lượng cỏ tuyệt vời giúp tôi thăng 
hoa hơn khi chinh phục các hố gôn. 

Chắc chắn, tôi sẽ quay trở lại để trải 
nghiệm nhiều hơn các sân gôn của 
Tập đoàn BRG”.

Trong không gian âm nhạc đầy 
màu sắc cùng bữa tiệc ẩm thực tuyệt 
vời được phục vụ bởi các đầu bếp 
khách sạn 5 sao, nhiều gôn thủ đã có 
những phản hồi tích cực với cách thức 
tổ chức chuyên nghiệp của giải đấu, 
đem đến những trải nghiệm mang 
đậm tính chất du lịch và nghỉ dưỡng 
gôn. Đây cũng là lý do BRG Golf Hà Nội 
Festival đã trở thành một điểm hẹn 
hấp dẫn của nhiều gôn thủ trong và 
ngoài nước, góp phần tích cực vào du 
lịch gôn Việt Nam.

Theo ông Mark Reeves, Giám đốc 
khối Golf Tập đoàn BRG, sự hưởng 
ứng tích cực từ gôn thủ nhiều quốc gia 
trên thế giới đã cho thấy vai trò của 
giải đấu cùng nhà tổ chức là Tập đoàn 
BRG trong việc phát triển môn thể 
thao gôn Việt. Đồng thời, cho thấy 
BRG Golf Hà Nội Festival là một điểm 
hẹn hấp dẫn đối với gôn thủ quốc tế, 
đóng góp tích cực cho sự phát triển 
của du lịch gôn Việt Nam.
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VCCI TỔ CHỨC GIẢI
SWING FOR
BUSSINESS 
TẠI BRG ĐÀ NẴNG 
GOLF RESORT
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Giải đấu thu hút được sự tham 
gia của hơn 100 gôn thủ, là các 
doanh nhân lãnh đạo doanh 
nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Đà 
Nẵng, Huế, Hà Nội và nhiều tỉnh 
thành khác… Không chỉ tổ chức 
nhằm chào mừng ngày Doanh 
nhân Việt Nam mà đây còn là một 
hoạt động xúc tiến thương mại, 
đầu tư kết hợp giao lưu, tăng 
cường sự kết nối giữa các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, đồng 
thời mở ra các cơ hội đầu tư phát 
triển.

Kết thúc giải đấu, các gôn thủ 
đều có những phản hồi rất tích 
cực về chất lượng sân cũng như 
công tác chuẩn bị tốt của BRG Đà 
Nẵng Golf Resort và hào hứng sẽ 
tiếp tục gắn bó tại các sân gôn 
thuộc tập đoàn BRG.

Giải đấu được tổ chức theo thể 
thức Stroke Play. Các gôn thủ 
tham gia được chia bảng đấu dựa 
trên Handicap ngày. 



SEABANK
ĐƯỢC MOODY’S
XẾP HẠNG TÍN
NHIỆM B1

Đây là lần đầu tiên Moody’s xếp 
hạng tín nhiệm SeABank, qua đó 
phản ánh năng lực tài chính tốt và cơ 
hội phát triển của Ngân hàng.

 
Theo công bố của Moody’s, 

SeABank được xếp hạng tín nhiệm 
dài hạn mức B1 ở các hạng mục: 
Tiền gửi ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn 
và dài hạn; Nhà phát hành ngoại tệ 
và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; Rủi ro 
đối tác ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn 
và dài hạn; Rủi ro đối tác ngắn hạn 
và dài hạn; và hạng mục Tín dụng cơ 
sở đạt mức B2. Các yếu tố như vốn 
chủ sở hữu, lợi nhuận, khả năng 
thanh toán nợ, chất lượng tài sản, 
nguồn vốn, thanh khoản... góp phần 
quan trọng mang đến kết quả đánh 
giá tích cực cho SeABank lần này.

  
Hiện nay, SeABank có 165 điểm 

giao dịch trên khắp 3 miền đất nước. 
Thương hiệu SeABank được biết đến 
là một trong những ngân hàng tiên 
phong trong việc không ngừng đổi 

mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ 
nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá 
nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho 
khách hàng. SeABank đang phục vụ 

  Moody's – một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất 
thế giới đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 cho 
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
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hơn 1 triệu khách hàng cá nhân và 
doanh nghiệp với nhiều sản phẩm 
dịch vụ tài chính đa dạng, tiện ích và 
hiện đại.
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SEABANK HOÀN 
THÀNH TĂNG 
VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 
9.369 TỶ VNĐ

Với vốn điều lệ mới, SeABank 
nằm trong nhóm 15 ngân hàng có 
vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
 

Việc tăng vốn điều lệ này nằm 
trong kế hoạch phát triển của 
SeABank đã được Đại hội đồng cổ 
đông Ngân hàng thông qua tại Đại 
hội cổ đông thường niên SeABank 
năm 2019 nhằm hướng tới mục 
tiêu đưa SeABank trở thành ngân 
hàng bán lẻ được yêu thích nhất. 
Bên cạnh đó, vốn điều lệ mới sẽ 
giúp SeABank tăng năng lực tài 
chính và tạo điều kiện thuận lợi 
trong việc mở rộng mạng lưới hoạt 
động, đầu tư cơ sở vật chất, công 
nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm 
dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa 
nhu cầu của khách hàng trên toàn 
quốc.

Với những nỗ lực không ngừng, 
SeABank được nhiều tổ chức trong 
nước và quốc tế đánh giá cao bằng 
nhiều giải thưởng ý nghĩa, đặc biệt 
là được xếp hạng trong Top 500 

ngân hàng lớn và mạnh nhất châu 
Á - Thái Bình Dương 2019 do Tạp 
chí The Asian Banker (Singapore) – 
tạp chí uy tín hàng đầu chuyên 
ngành tài chính - ngân hàng bình 
chọn độc lập dựa trên các tiêu chí 

 Được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy 
Ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 9/2019 SeABank đã hoàn 
thành đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 7.688 tỷ đồng 
lên 9.369 tỷ đồng

về quy mô tài sản, bảng cân đối 
kế toán và được xếp hạng 
128/500 Doanh nghiệp lợi nhuận 
tốt nhất Việt Nam  trong bảng 
xếp hạng Profit 500 do Vietnam 
Report công bố…
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HAPRO ĐƯỢC VINH DANH 
TRONG TOP 10 CÔNG TY UY TÍN 
NGÀNH BÁN LẺ NĂM 2019

Ngày 10/10, Vietnam Report 
phối hợp cùng báo Vietnamnet đã 
công bố danh sách TOP 10 Công ty 
uy tín ngành Bán lẻ năm 2019. 
Tổng công ty Thương mại Hà Nội 
Hapro lần thứ 2 liên tiếp vinh dự 
trong TOP 10 Công ty uy tín ngành 
bán lẻ ngành hàng tiêu dùng 
nhanh và siêu thị với thương hiệu 
Hapromart. Việc nằm trong TOP 10 
Công ty uy tín ngành bán lẻ năm 
2019 một lần nữa khẳng định định 

HAPRO KÝ HỢP ĐỒNG XUẤT 
KHẨU TRỊ GIÁ $600,000 TẠI HỘI 
CHỢ ANUGA

Từ ngày 03-10/10, Hội chợ Quốc 
tế Công nghiệp thực phẩm Anuga 
2019 lần thứ 100 đã diễn ra tại 
COLOGNE, CHLB Đức. Với sự tham 
gia của hơn 7.500 doanh nghiệp đến 
từ 106 quốc gia, đây là sự kiện 
chuyên ngành thực phẩm có quy 
mô toàn cầu, đồng thời là hội chợ 
lớn và quan trọng đối với các doanh 
nghiệp có định hướng xuất khẩu 
hàng nông sản, thực phẩm ra thị 
trường thế giới đặc biệt là thị trường 
Châu Âu, Mỹ và Trung Đông. 

hướng phát triển đúng đắn của 
Hapro trong lĩnh vực kinh doanh 
bán lẻ sau Cổ phần hóa và trở 
thành thành viên Tập đoàn BRG.

Giải thưởng là sự ghi nhận 
những nỗ lực và đóng góp của 
Hapro trong việc mang đến các sản 
phẩm dịch vụ tốt nhằm phục vụ 
người tiêu dùng, tạo vị thế cạnh 
tranh trên thị trường. Sự kiện Lễ 
công bố TOP 10 Công ty uy tín 
ngành bán lẻ năm 2019 sẽ được tổ 
chức vào ngày 06/11 tới đây tại 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Với thiết kế không gian mở và ấn 
tượng, gian hàng Hapro trưng bày 
các sản phẩm xuất khẩu truyền 
thống của Tổng công ty như: cà phê, 
hạt điều, hạt tiêu, cơm dừa, gạo, 
quế, hồi… đã thu hút một lượng lớn 
khách hàng đến tham quan gian 
hàng, trong đó đa phần khách hàng 
đến từ: Đức, Pháp, Nga, Mỹ, Hà Lan, 
Thỗ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Tây Ban Nha, 
Anh…. Qua 5 ngày tham dự, ngay tại 
hội chợ, Hapro đã đàm phán thành 
công và ký kết được một số hợp đồng 
xuất khẩu mặt hàng điều nhân và quế 
vụn với giá trị đạt gần $600,000.
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Rộn ràng ngày 20/10
TẠI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN BRG 

INTIMEX MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Trong những năm qua, chị em phụ nữ Intimex đã 
luôn khẳng định được vai trò quan trọng đóng góp 
cho sự phát triển vững mạnh, toàn diện của công ty 
xứng danh: ''Giỏi việc công, đảm việc nhà''. Để tri ân 
những đóng góp đó, Intimex đã long trọng tổ chức 
buổi lễ chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam.

Buổi lễ cũng kết hợp với chương trình Camera 
Công Sở được tổ chức định kỳ chúc mừng cho các 
thành viên có sinh nhật tháng 10 cũng như các trò 
chơi, hoạt động Teambuilding đầy lý thú khác. 

“THE POWER OF 60%” – 20/10 RỰC 
RỠ CỦA PTF

Với quân số 60% là nữ giới, chị 
em các cấp lãnh đạo và nhân viên nữ 
của PTF đang đóng vai trò lớn trong 
quá trình phát triển công ty. Nhân 
dịp 20/10, thay lời cảm ơn đến phái 
đẹp, các bộ phận công đoàn, HR, 
MKT và toàn thể “đấng mày râu” PTF 
đã chuẩn bị những món quà hết sức 
dễ thương và bất ngờ.

Hơn 100 nhân sự PTF ở hai đầu 
Hà Nội và Hồ Chí Minh đã có những 
giây phút vui vẻ giao lưu và chụp 
hình. Đặc biệt, tại các gian hàng PTF 
Garage Sales, các nhân viên có thể 
tìm cho mình những món hàng vô 
cùng độc lạ, đáng yêu và giá trị.
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Dương Vân Anh
Lưu Quang Vũ
Triệu Hải Ninh
Hoàng Thùy My
Đỗ Khắc Duy
Nguyễn Ngọc Long
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Chiến Thắng
Vũ Duy Hùng
Dương Ngọc Minh
Nguyễn Khắc Duy
Phạm Gia Liêm
Trần Minh Trang
Lê Thiếu Hoàng
Lê Văn Trường
Dương Minh Ngọc
Nguyễn Thị Hương Quỳnh
Phạm Thanh Tùng
Trần Anh Dũng
Phạm Tuấn Nam
Trịnh Văn Cảnh
Ngô Hoài Việt

Khối Nhân sự
Ban QLDA
Ban QLDA
Khối Tài Chính
Ban QLDA
Ban Hành chính
Ban QLDA
Ban Hành chính
Trung tâm CNTT
Khối Tài Chính
Ban QLDA
Khối Kế toán Kiểm soát
Khối Nhân sự
Khối Tài Chính
Ban Đấu thầu
Khối Phát triển Kinh doanh
Khối Phát triển Kinh doanh Gôn
Khối DV TM và Bán lẻ
Ban QLDA
Khối Nhân sự
Nhân viên Lái xe
Ban IPO

21/10
13/10
28/10
02/10
28/10
14/10
20/10
27/10
25/10
16/10
18/10
17/10
24/10
20/10
30/10
28/10
22/10
20/10
10/10
18/10
11/10
11/10

Ông TRẦN ANH TUẤN - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG (02/10)
Bà KHÚC THỊ QUỲNH LÂM - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG (14/10)
Ông NGUYỄN ĐỊCH HÙNG HIỆP - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG (29/10)


