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Kính gửi ông  Steven Phua 

 

LẾ TRAO GIẢI LẦN THỨ 29 - SINGAPORE 1000 

Thứ 6, 26/ 02 /2016 

Hiệp Hội Thông Tin DP xin chúc mừng Công ty BMS ENGINEERING SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 

PTE. LTD với thành tựu là 1 trong top những công ty được bầu chọn trong lần thứ 29 của giải “Singapore 

1000 & SME 1000 incorporating Singapore International 100”. Điều này mang đến cho BMS nằm trong 

bảng xếp hạng 3 năm liên tiếp 2014, 2015 và 2016. 

Trong ba thập niên gần đây, Hiệp hội nghiên cứu 1000 doanh nghiệp của Singapore tiến hành đo lường kết quả hoạt 

động của các công ty thành lập trong nước và ghi nhận thành tựu của họ. Bảng xếp hạng là sự nổ lực trong thời gian 

dài và là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm ngặt và chuyên sâu về tài chính và được kiểm duyệt  từ hơn 70.000 

nhân viên kiểm toán từ Cơ quan Ủy quyền Kiểm toán của Singapore (ACRA) và các công ty kiểm duyệt. Theo thời 

gian, Singapore 1000, SME 1000 và SI 100 là tiêu chuẩn giúp cho nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại Singapore  chuẩn 

bị kỹ về tài chính của họ để có thể cạnh tranh với các đối thủ trong ngành công nghiệp. 

Vinh dự này thể hiện BMS ENGINEERING SOLUTIONS & TECHNOLOGIES PTE. LTD đã giành được vị trí 

là một trong những doanh nghiệp thuộc top 1%  của các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu của Singapore -  biểu 

tượng đặc trưng về thành tích chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất trong cả nước. Được nằm 

trong danh sách xếp hạng, công ty và đội ngũ nhân sự đã đạt mốc cao nhất trong việc quản lý về định lượng. Đây là 

bước ngoặc quan trọng thể hiện khả năng lãnh đạo tài tình và đội ngũ nhân sự vượt bật trên thị trường.  

Để đánh dấu sự thành công nổi trôi của công ty, chúng tôi mong muốn nhận được sự hiện diện vinh dự của bạn 

ngày  tại lễ trao giải và buổi tiệc tại The East Ballroom, Resorts World Convention Centre Singapore vào lúc 

5:30PM, Thứ 6, ngày 26/02/2016. Buổi lễ tôn vinh các tổ chức và doanh nghiệp nổi bật của Singapore đã đạt được 

thắng lợi vẻ vang theo các mốc thời gian.  
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Một kênh giao lưu và gặp gỡ của các nhà lãnh đạo kinh doanh từ các lĩnh vực khác nhau, các nhà hoạch định chính 

sách chủ chốt của các cơ quan Chính phủ và các nhà ngoại giao nước ngoài đến từ các nước phát triển đang chào 

đón sự tham gia quý giá của ngài. Chúng tôi vinh dự mời bạn tham gia sự kiện vinh danh này và có cơ hội là người 

đầu tiên nắm trong tay sự hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế kinh doanh của Singapore. 

Đây là sự kiện phối hợp giữa Hiệp hội Kinh doanh Singapore, Singapore, SPRING Singapore, ACRA và IDA 

Singapore. 

Xin cám ơn, 

Để tham dự, vui lòng lien hệ:  

Bernard Wong 

Account Manager  

DDI: +65 65072339 

Email: Bernard@dpgroup.com.sg 

 

Yours Sincerely 

 

 

Lincoln TEO 

Chief Operating Office 
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