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Thứ sáu, ngày 05 tháng 12 năm 2014, 

 

Ông Phua Chai Dow – in Viet, 

Giám Đốc 

BMS ENGINEERING SOLUTIONS & TECHNOLOGIES PTE LTD 

32 Ang Mo Kio Industrial Park 2, 

 #03 – 07 Sing Industrial Complex, Singapore 569510 

 

Kính gửi Ông Phua Chai Dow – in Viet, 

 

Trong hơn 27 năm, Tập Đoàn Thông Tin DP đã tổ  chức Bảng xếp hạng SINGAPORE 1000. Cùng với 

Singapore SME 1000 và Singapore International 100, các công ty được nhắc đến trong danh sách này 

nằm trong số những công ty có hoạt động nổi bật nhất ở Singapore. 

 

Trong hoạt động công bố Bảng xếp hạng 2015 của chúng tôi vào tháng 1, chúng tôi hân hạnh được gửi lời 

chúc mừng đến BMS ENGINEERING SOLUTIONS & TECHNOLOGIES PTE LTD vì đã thể hiện 

như là một trong những tổ chức hàng đầu trong Bảng xếp hạng Singapore 1000 lần thứ 28 hằng năm và 

Bảng xếp hạng Singapore SME 1000 kết hợp với Bảng xếp hạng Singapore Quốc tế 100. 

 

Trong quá trình xét duyệt, chúng tôi nhận thấy rằng Quý công ty có đủ điều kiện để được xếp vào danh 

sách một phần trăm những tổ chức có ảnh hưởng nhất Singapore và SMEs. Bảng xếp hạng này dựa trên 

một quá trình xét duyệt có phạm vi rộng và chắc chắn cũng như dựa trên hơn 70,000 báo cáo tài chính 

hàng năm. Uy tín về những thành tựu của Quý công ty là một dấu hiệu của sự thành công nổi bật, gây 

tiếng vang về sự lãnh đạo, thành tích và sự ưu tú vượt trội. 

 

Lễ trao giải năm 2015 này sẽ là giải thưởng tập thể đầu tiên được trao tặng tại lễ kỷ niệm 50 năm tòa nhà 

quốc gia Singapore. Tương tự với Singapore 50 (SG50), tiệc gala Singapore 1000 hy vọng sẽ bắt đầu 

những hoạt động chào mừng năm mới sắp đến. Cộng đồng Singapore 1000  sẽ hòa hợp các doanh nhân và 

người dân với nhau để chào mừng những giá trị lâu dài được chia sẻ hay là những giá trị xây dựng nên 

nền kinh tế Singapore. 

Chúng tôi mong rằng Quý công ty sẽ tham gia dự tiệc gala và lễ trao giải tại The Grand Ballroom, The 

Ritz-Carlton, Millenia Singapore lúc 5 giờ 30 ngày thứ sáu 30 tháng 01 năm 2015. Giải thưởng này tôn 
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vinh những doanh nghiệp, tổ chức nổi bật của Singapore hay nói cách khác là một bằng chứng thật sự 

chứng minh đây là những công ty lâu đời và đáng giá nhất của quốc gia cũng như SMEs. 

 

Sự kiện này là một cơ hội kết nối duy nhất để chia sẻ những yếu tố làm nên thành công của Quý công ty 

với các nhà lãnh đạo kinh doanh đến từ những lĩnh vực khác nhau, bao gồm các nhà hoạch định chính 

sách đến từ  cơ quan chính phủ, các tổ chức thương mại cho đến các nhà ngoại giao nước ngoài. 

 

Hãy liên lạc với người phụ trách Bảng xếp hạng Singapore 1000 nếu cần thêm thông tin: 

Bà Tan Yi Mei Chloe 

ĐT: +65 6738 1900 Đường dây 284 

Email: yimei@dpgroup.com.sg 

 

Trân trọng, 
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