
Thành lập vào năm 2017, hành trình Khởi  
nghiệp - Chuyển mình - Phát triển lớn mạnh  
trong 5 năm đầu của Tập đoàn BB GROUP có 
thể được hình dung như quá trình vượt qua thử 
thách, sóng gió để bước tới giai  đoạn tăng 
trưởng và phát triển như hiện nay. Chúng tôi 
hiểu rằng, việc thiết lập  chiến lược phát triển 
Tập đoàn ở giai đoạn  khởi đầu là  sự cần thiết  
để hình  thành  một thương hiệu toàn cầu trong 
tương lai. Bằng sự kiên định với chiến lược, 
mục tiêu và chung chí hướng phát triển của cả 
Tập  đoàn, BB GROUP đã thành công vượt qua  
giai đoạn khởi đầu, mở ra một chương mới  với 
đầy hoài bão, khát vọng và tiếp tục phát triển 
trên sự thành công đã được tạo dựng.

Tiên phong và bền bỉ bám đuổi mục tiêu  trong 
tầm nhìn chiến lược dài hạn, trên tất cả những 
lĩnh vực BB GROUP đầu tư và nghiên cứu phát 
triển đều hướng tới những dự án mang tính 
cách mạng - đổi mới, tạo nên những giá trị 
khác biệt, bền vững cho  cộng đồng. Tính đến 
nay, BB GROUP là một trong những doanh 
nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng, 
biến những vùng đất hoang sơ thành những 
công trình mang tính biểu tượng,

mang lại làn gió mới và tạo động lực phát triển 
kinh tế, an sinh xã hội cho địa phương và kinh 
tế Việt Nam  trên con đường phát triển và hội 
nhập. Bên cạnh lĩnh vực Năng lượng, các lĩnh 
vực Bất động sản, Công nghiệp khí, Khai 
khoáng, Hàng tiêu dùng đã đạt được những 
thành công và có tiềm năng phát triển lớn 
mạnh là minh chứng rõ nét khẳng định quá 
trình chinh phục những đỉnh cao không ngừng  
được tiếp nối.

Với  phương châm kiến tạo nên những dự án 
khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên  
trường Khu vực và Thế giới, bằng sự quyết  
tâm, bản lĩnh tiên phong và một chiến lược  đã 
được định vị rõ ràng là tiền đề vững chắc  để 
Tập đoàn kinh tế đa ngành BB GROUP  tiếp 
tục kiến thiết những dự án mang tính  biểu 
tượng trong một giai đoạn mới, một  trật tự 
mới của nền kinh tế Thế giới.

Tiên phong trong công cuộc phát triển bền 

vững thông  qua các dự án có tính cách mạng - 

đổi mới, hướng đến sự hoàn hảo với  các tiêu  

chuẩn và chuẩn mực quốc tế cao nhất – Đó 

chính là mục tiêu của chúng tôi trên bước 

đường phát triển BB GROUP trở thành tập 

đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu trong Khu vực.
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