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*Phối cảnh một phân khu trên đại lộ Vinh – Cửa Lò

TẬP ĐOÀN BRG QUY 
HOẠCH ĐẠI LỘ VINH - 
CỬA LÒ THÀNH ĐẠI 
LỘ ĐẶC BIỆT NHẤT 
VIỆT NAM

Ngày 8/9, Madame Nguyễn Thị Nga đã 
tham dự hội nghị triển khai các nội dung thông 
báo số 55-TB/TW ngày 20/04/2019 của Bộ 
Chính trị về phát triển thành phố Vinh. Phát 
biểu tại hội nghị Madame Nga khẳng định Trục 
đại lộ Vinh - Cửa Lò được đánh giá là một “Đại 
lộ đặc biệt nhất Việt Nam” bởi quy hoạch 
này sẽ đem đến cho Nghệ An những giá trị 
thực tiễn và phi vật thể vô cùng quý giá. 

Madame Nga chia sẻ: “Đại lộ Vinh - Cửa Lò 
được chia thành 5 khu vực tạo nên trục động 
lực phát triển kinh tế quan trọng, liên kết các tổ 
hợp hệ thống từ Trung tâm hành chính; Trung 
tâm nghiên cứu và phát triển; Trung tâm giáo 
dục và đời sống; Trung thâm thể thao và Trung 
tâm du lịch giải trí. Trở thành không gian trọng 
yếu nối kết giữa trung tâm hành chính thành 
phố và trung tâm du lịch biển. Nơi tạo lập các 
trung tâm dịch vụ công cộng của thành phố 
gắn kết với các không gian mở của khu vực Bắc 
Trung bộ và đất nước.” 

Với chiều dài 11,2 km, tổng diện tích khu vực 
lập quy hoạch 1.750 ha, quy mô dân số khoảng 
46.000 người. Trục Vinh - Cửa Lò quy hoạch các 
cơ quan hành chính của thành phố Vinh, của 
tỉnh và các công trình, dự án quan trọng.

Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An cũng đã trao kỷ niệm chương cho Chủ tịch Tập 
đoàn BRG về những đóng góp xuất sắc trong việc tài trợ lập quy hoạch xây 
dựng hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Quy hoạch đại lộ Vinh - Cửa lò mà Tập đoàn 
BRG phát triển cho Nghệ An còn mang ý nghĩa đặc biệt khi năm 2019 đất nước 
ta kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, một người con của xứ Nghệ. 

*Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG
nhận kỷ niệm chương từ Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An

Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển Thành phố Vinh trở thành trung 
tâm khu vực Bắc Trung bộ của Bộ Chính Trị, Tập đoàn BRG đem đến cho 
Nghệ An quy hoạch trục đại lộ Vinh - Cửa Lò, một động lực quan trọng giúp 
Thành phố Vinh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại, đẳng cấp, 
tương xứng với vị thế của địa phương. 
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Hoạt động ngoại giao
của Madame trong Tháng 9

MADAME  NGUYỄN THỊ NGA THAM DỰ
ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN IX

*Lãnh đạo nước Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại
Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam lần thứ IX
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ĐĨA GỐM 1.000 CHỮ 
LONG VIẾT BẰNG THƯ 
PHÁP CỦA GỐM CHU 
ĐẬU” ĐƯỢC VINH 
DANH KỶ LỤC 
GUINESS THẾ GIỚI

Chiếc đĩa có đường kính là 1,2m với hai 
màu chủ đạo là màu men hanh vàng và các 
màu lam của các hoa văn họa tiết. Nét đặc 
sắc nhất của chiếc đĩa là 1.000 chữ “Long” 
được viết trực tiếp trên đĩa chính là 1.000 
bức tranh ký họa về chân dung con người 
như anh bộ đội cầm súng bảo vệ Tổ quốc, 
anh lính hải quân với thuyền và biển, cô gái 
Hà Nội, con rồng bay lượn, con chim, con 
cá, con tôm, cây đàn, bông hoa. Trên chiếc 
đĩa còn có các hoa văn truyền thống như 
hoa cúc, hoa dây là những nét đặc trưng 
của gốm Chu Đậu.

Đĩa 1000 chữ “Long” được 10 nghệ 
nhân gốm Chu Đậu cùng nghệ nhân 
thư pháp Lê Thiên Lý làm thủ công 
qua nhiều công đoạn trong vòng hơn 
200 ngày. Nguyên liệu để làm nên tác 
phẩm chiếc đĩa 1000 chữ “Long” được 
tuyển chọn rất kỹ lưỡng: Đất sét trắng 
tại vùng Trúc Thôn, Chí Linh - Vùng đất 
địa linh nhân kiệt. Cao lanh được khai 

Vào 9 giờ 9 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2019, Công ty CP gốm Chu Đậu 
– Thành viên Tập đoàn BRG đã vinh dự được Hội kỷ lục gia Việt Nam - Tổ 
Chức kỷ lục Việt Nam trao và vinh danh Kỷ lục Guiness thế giới cho tác 
phẩm: Đĩa gốm 1.000 chữ “Long” viết bằng thư pháp - một kiệt tác mang 
nét văn hóa truyền thống Việt Nam.

thác từ vùng núi phía Bắc -  Đất tổ 
Vua Hùng, hợp với nguồn nước phù 
sa sông Kinh Thầy từ Lục Đầu Giang 
đổ về (được gọi là Lục thủy tứ chấn) 
hòa quyện vào đất tạo nên chất hồ 
mang đậm bản sắc, linh khí của dân 
tộc Việt. Sau khi vẽ hoàn chỉnh, sản 
phẩm được phủ lên một lớp men tự 
nhiên được chiết xuất từ tro trấu - 
dòng men đã được xác lập độc bản 
kỷ lục Việt Nam. 

Gốm Chu Đậu thuộc dòng gốm 
cổ cao cấp của Việt Nam, là một biểu 
tượng cho văn hóa Việt, được lựa 
chọn làm quà tặng trong các dịp 
ngoại giao quan trọng cũng như 
những sự kiện đối ngoại lớn của đất 
nước như tuần lễ cấp cao APEC 2017 
tại Đà Nẵng, cuộc họp thượng đỉnh vì 
hòa bình tại Hà Nội… 

Hiện các tác phẩm gốm Chu Đậu 
đã được trân trọng bảo quản và 
trưng bày tại 46 viện bảo tàng nổi 
tiếng ở 32 quốc gia trên toàn thế giới. 
Gốm Chu Đậu đã được xuất khẩu tới 
khoảng 30 nước và vùng lãnh thổ 
trên toàn thế giới.
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Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2016, giải 
BRG Hà Nội Golf Festival đang trở thành sự kiện 
thường niên được đông đảo Golf thủ quốc tế chờ 
đợi. “Tiếng lành đồn xa”, BRG Golf Hà Nội Festival 
đang thu hút ngày càng nhiều Golf thủ quốc tế 
nhờ chất lượng của giải đấu. 

Gôn thủ đến từ Anh Quốc, ông Stephan Hurn 
tỏ ra đặc biệt thích thú với vô số thử thách đến từ 
những đường fairway uốn lượn, bẫy cát cùng 
cảnh quan thiên nhiên đẹp của những sân Golf 
trong lần tham gia BRG Golf Hà Nội Festival. Ông 
đánh giá các sân Golf tại Việt Nam tốt hơn nhiều 
so với ở khu vực và Việt Nam cần quảng bá hơn 
nữa du lịch Golf tới đông đảo du khách quốc tế.

Hào hứng mùa giải mới BRG Golf Hà Nội Festival 
2019

Là năm thứ 4 liên tiếp được tổ chức, giải BRG 
Golf Hà Nội Festival năm nay sẽ tiếp tục làm 
những người yêu Golf hào hứng khi được tổ chức 
tại 2 sân Golf chuẩn quốc tế đẳng cấp nhất tại Hà 
Nội, đó là sân Kings Course tại BRG Kings Island 
Golf Resort và sân BRG Legend Hill Golf Resort 
vào ngày 12 và 13/10/2019.

BRG Golf Hà Nội Festival 2019 sẽ áp dụng luật 
Royal & Ancient, đảm bảo tính công bằng và điều 
kiện cho phép người chơi có thể nhận được nhiều 
giải thưởng có giá trị trong mỗi ngày thi đấu. Nhà 
vô địch bảng đấu và chung cuộc sẽ được vinh 
danh và nhận phần thưởng giá trị trong Gala 
Dinner tại BRG Legend Hill Golf Resort.

*Ông Stephan Hurn, Golf thủ đến Anh Quốc

Không chỉ là dịp phô diễn các kỹ năng trong môn thể 
thao Golf, BRG Golf Hà Nội Festival còn là dịp lý tưởng để 
khách du lịch quốc tế khám phá Việt Nam qua Golf và tận 
hưởng tiết trời thu Hà Nội đẹp nhất trong năm. 

GIẢI BRG GOLF HÀ NỘI FESTIVAL
2019 THÚC ĐẨY DU LỊCH
GOLF VIỆT NAM



*Đêm hội trăng rằm của đại gia đình Tập đoàn BRGBRG FAMILY DAY 2019 
RỘN RÃ ĐÊM HỘI 
TRĂNG RẰM CỦA ĐẠI 
GIA ĐÌNH BRG

Cứ vào đêm rằm tháng 8 hàng năm, ánh 
sao sáng ngời lại chiếu sáng rực rỡ tại đêm hội 
trăng rằm của đại gia đình BRG. Đêm hội trăng 
rằm là một trong những hoạt động được các 
CBNV và gia đình đón chờ nhất trong năm.

Ở khu ngoài trời, các trò chơi dân gian sống 
động thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia như  bịt 
mắt bắt vịt, đập niêu, kéo co, ném vòng cổ chai, 
nhà hơi nước, súng phun nước, câu cá.

Các bạn nhỏ tuổi hơn lại bị thu hút vào 
không gian vui chơi trong nhà với nhiều trò thú 
vị như nhà bóng, xúc mường, tranh cát, vẽ mặt 
nạ, làm đèn ông sao. Các bạn nhỏ khi đến đêm 
hội đều được nhận các món quà đáng yêu 
ngay cửa check in và nhận phiếu bốc thăm 
may mắn với phần thưởng tổng giá trị lên đến 
10 triệu đồng.
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“Tùng ring ring tùng tùng ring ring
Dưới ánh sao vui, ánh sao sáng ngời
Tùng ring ring ring ring tùng ring ring 
Ánh sao sáng ngời tỏa sáng muôn nơi ! ”
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Các gian hàng thành viên của 
Hapro, Intimex, Vietbook cũng 
được các bạn nhỏ và bố mẹ hào 
hứng ủng hộ. Đặc biệt, năm nay 
Tập Đoàn BRG tổ chức gian hàng từ 
thiện quyên góp quần áo, sách vở 
nhằm gây quỹ từ thiện.

Xuyên suốt chương trình, các chú 
hề xiếc hài vui nhộn đã khiến các bạn 
nhỏ cười vui không dứt. Điểm nhấn 
đặc biệt của đêm hội năm nay là cuộc 
thi tìm kiếm tài năng nhí BRG Family’s 
Got Talent với những màn trình diễn 
tài năng độc đáo và rất ý nghĩa, nhân 
văn. 

Phát biểu khai mạc, Ông Lê Văn 
Tần - Cố vấn Cao cấp của Tập đoàn 
đã chia sẻ niềm vui và tự hào về sự 
gắn bó, đoàn kết của đại gia đình 
BRG cũng như hạnh phúc khi đã 
mang đến cho các con cùng gia 
đình nhiều kỷ niệm tuổi thơ tuyệt 
đẹp.
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Lần đầu tham dự nhưng đã gây ấn 
tượng mạnh mẽ và đoạt giải nhất chung 
cuộc chính là màn biểu diễn thời trang 
của liên quân BRG Hotels, BRG Retail và 
Chứng khoán Asean. Từng bộ trang 
phục tự thiết kế đại diện cho các ngành 
hàng của liên quân như thực phẩm, phi 
thực thẩm, chuỗi khách sạn BRG, tài 
chính chứng khoán và cả bộ trang phục 
tuyên truyền chống rác thải nhựa. Màn 
trình diễn chuyên nghiệp kèm lời trình 
bày thuyết phục, sinh động đã khiến 
cho giải nhất hoàn toàn thuyết phục. 

Đoạt giải nhì là các tài năng nhí 
đến từ 2 đội chơi Hành Chính Nhân 
Sự và Khối Thiết Kế. Tiếp tục phát huy 
sở trường với phong cách trẻ trung, 
Liên quân hành chính nhân sự năm 
nay đã mang đến màn nhảy Bắc Kim 
Thang được remix vô cùng sôi động, 
khuấy đảo của khán phòng. 
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Cũng như mọi năm, các bạn nhỏ 
có thành tích học tập tốt đã được 
trao các phần thưởng ý nghĩa, như 1 
lời động viên khích lệ các con tiếp tục 
cố gắng chăm ngoan học giỏi, là niềm 
tự hào của đại gia đình BRG.

Tiết mục Đếm sao và chiếc đèn ông sao được 2 bạn nhỏ 4 
tuổi và 5 tuổi của khối Thiết Kế trình bày rất dễ thương nhưng 
không kém phần chuyên nghiệp.

 Với điểm số rất suýt sao, ba đội được giải ba lần lượt là 
Tập thể khối Tài Chính và Khối Kế Toán kiểm soát; Khối Xây 
Dựng và Khối PTKD Golf. Với bài hát múa Cây đa quán dốc, 
Khối Tài Chính - Kế Toán Kiểm soát đã mang đến một không 
gian cổ tích vui nhộn cho các con.

Khối PTKD Golf lại gây ấn tượng với 
phần trình diễn của 3 thiên thần áo 
trắng tí hon thể hiện bài hát Phép lạ 
hàng ngày.

Đặc biệt, là 1 trong những phần 
trình diễn độc đáo nhất của cuộc thi, 
màn biểu diễn yoga nghệ thuật của bé 
Lã Vân Nga 12 tuổi đã khiến cả khán 
phòng phải trầm trồ và ngưỡng mộ về 
tài năng của con.

Dù có thời gian chuẩn bị rất ngắn 
nhưng với tinh thần vui vẻ, luôn cố 
gắng cháy hết mình,  Ban Kinh Doanh 
Bất Động Sản với phần trình diễn Liên 
khúc 3 miền đã đoạt giải thưởng Triển 
Vọng của cuộc thi năm nay. 



THẾ HỆ TRẺ BRG
& SEABANK SAY MÊ 
TRẢI NGHIỆM GỐM 
CHU ĐẬU

Ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ 5 đến 
15 tuổi, các cháu nhỏ đã vô cùng hứng thú 
khi được tham quan các xưởng làm gốm 
thủ công, gồm nhiều công đoạn như làm 
khuôn, làm đất nguyên liệu, đổ mộc, 
chuốt, vẽ hoa văn họa tiết và nung đốt. 
Qua bàn tay của các nghệ nhân, những 
bức tranh khung cảnh thiên nhiên và cuộc 
sống của nông dân đã trở nên vô cùng 
sống động.

Bên cạnh đó, các con đã được khám 
phá kiến thức lịch sử gốm Chu Đậu - dòng 
gốm cổ đặc biệt kết nối quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Tại nhà truyền thống Gốm 
Chu Đậu, các cháu nhỏ đã được ngắm 
hàng trăm các sản phẩm đặc sắc, mang 
dấu ấn của các nghệ nhân và các họa tiết 
hoa văn thuần Việt.

Mỗi thành viên tham gia buổi trải 
nghiệm cũng nhận được món quà gốm từ 
chương trình, đó chính là sản phẩm mình 
tự tay làm. Món quà này vừa là kỷ niệm 
cho buổi học trải nghiệm thú vị, bổ ích, 
vừa là một động lực để các con luôn nỗ lực 
trong học tập, say mê và nhiệt huyết trong 
cuộc sống, giống như những người thợ 
gốm chăm chút làm ra sản phẩm tinh hoa 
mỗi ngày.
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*Các thành viên nhí con CBNV Tập đoàn BRG và Ngân hàng
SeABank tham gia chương trình Trải nghiệm Gốm Chu Đậu
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Tháng 9, Tập thể CBNV đã chính thức gia nhập 
cộng đồng 4.0 Facebook BRG GROUP với hàng loạt 
cuộc thi hấp dẫn.

Sau cuộc thi BRG Family’s Got Talent, Ban Tổ Chức 
đã triển khai cuộc thi bình chọn online dành cho các 
đội chơi. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
tình của tập thể CBNV Tập đoàn . Ngoài ra, cuộc thi 
Check in Online cũng nhận được hàng chục lượt tham 
dự và hàng trăm lượt bình chọn. Đây là cơ hội tuyệt 
vời để CBNV có thể hiểu hơn về đồng nghiệp của 
mình, từ đó thêm phần gắn kết và yêu Tập đoàn BRG 
nhiều hơn nữa.

*Kết quả chung cuộc, Liên quân BRG Hotels - Retail - Chứng khoán Asean tiếp tục xuất sắc đoạt giải nhất với số 
lượng tương tác thích và bình luận cao nhất

*Về nhì với kết quả suýt sao là liên quân Ban Hành Chính - 
Khối Nhân Sự.

*Các đơn vị Khối PT Golf, Khối Thiết kế và Khối Tài Chính - Kế toán 
kiểm soát cũng nhận được nhiều sự ủng hộ khi đoạt giải ba. 

CỘNG ĐỒNG 4.0 FACEBOOK BRG GROUP
VỚI HÀNG LOẠT CUỘC THI

HÀO HỨNG GIA NHẬP



*Ông Nguyễn Tuấn Cường – Phó TGĐ Ngân hàng SeABank nhận giải thưởng

NGÂN HÀNG SEABANK 
VINH DỰ NHẬN GIẢI 
THƯỞNG CHUYỂN ĐỔI 
SỐ VIỆT NAM

Ngày 6/9, tại Hà Nội, SeABank vinh 
dự nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt 
Nam (Vietnam Digital Awards 2019) 
dành cho giải pháp “Chuyển đổi số quy 
trình tín dụng và các quy trình nghiệp 
vụ của ngân hàng”. SeABank là một 
trong 14 đơn vị được nhận giải thưởng 
trao cho hạng mục Doanh nghiệp 
chuyển đổi số xuất sắc năm nay. Qua 
quá trình thẩm định công tâm, khách 
quan, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 50 
đơn vị với các giải pháp xuất sắc nhất 
để trao giải thưởng, đồng thời đánh giá 
cao về tính ứng dụng, tiện dụng cũng 
như hỗ trợ gia tăng năng suất và hiệu 
quả làm việc. 

Bên cạnh đó, bà Lê Thu Thủy - Tổng 
giám đốc ngân hàng SeABank cũng 
được Tổng liên đoàn Lao động Việt 
Nam trao tặng Bằng khen “Đã có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công 
đoàn vững mạnh năm 2018”, ghi nhận 
sự đóng góp thiết thực của bà Thủy cho 
sự phát triển ổn định của SeABank 
cũng như xây dựng tổ chức công đoàn 
SeABank, chăm lo tới đời sống, chế độ 

chính sách của CBNV. Bà Thủy là 1 trong 2 cá nhân tiêu biểu của khối 
ngân hàng TMCP tư nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen 
lần này.

*Bà Lê Thu Thủy - Tổng giám đốc ngân hàng SeABank

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là giải thưởng uy tín do Hội 
Truyền thông số Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và 
Truyền thông, VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Hợp tác 
Phát triển ICT.
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SIÊU TIỆN LỢI CHO 
DOANH NGHIỆP KHI SỬ 
DỤNG THẺ SEABANK 
VISA CORPORATE

Thẻ tín dụng SeABank Visa Corporate 
là công cụ giúp doanh nghiệp quản lý 
nguồn vốn hiệu quả. Tận dụng nguồn vốn 
lưu động có sẵn từ hạn mức tín dụng thẻ 
cho SeABank cấp, doanh nghiệp có thể chi 
tiêu trước thanh toán sau với thời gian 
miễn lãi lên đến 55 ngày, đồng thời giảm 
thiểu tối đa rủi ro lưu thông tiền mặt.

 
Mặt khác, chiếc thẻ này còn giúp 

doanh nghiệp tách bạch giữa chi tiêu cá 
nhân và chi tiêu công. Khi thanh toán 
trong nước và quốc tế, doanh nghiệp 
không phải lo ngại việc quy đổi ngoại tệ và 
tạm ứng công tác phí cho những chuyến 
công tác nước ngoài.

Với thẻ SeABank Visa Corporate, 
doanh nghiệp có thể thực hiện các giao 
dịch thẻ như: rút tiền, thanh toán tại POS, 
thanh toán trực tuyến… tại hàng triệu 
điểm chấp nhận thẻ có biểu tượng VISA 
trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, khi khách 
hàng thực hiện các giao dịch thanh toán 
hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thành công, 
khách hàng sẽ được tích lũy điểm thưởng 
và hoàn tiền 0,15% giá trị giao dịch.  

Đặc biệt, từ nay đến tháng 3/2020, SeABank triển khai chương trình ”Miễn 
phí thường niên, hoàn tiền giao dịch” khi Doanh nghiệp đăng ký phát hành thẻ 
SeABank Visa Corporate và thực hiện giao dịch thanh toán với tổng giá trị đạt 
từ 5 triệu đồng/thẻ trở lên sẽ được miễn phí thường niên và hoàn tiền 10% tối 
đa 1 triệu đồng trên từng thẻ.

Với mong muốn mang đến cho doanh nghiệp giải pháp quản lý chi 
phí thông minh và phong cách mua sắm hiện đại, SeABank đã cho ra 
mắt thẻ tín dụng SeABank Visa Corporate cùng nhiều tính năng ưu việt.
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SIÊU THỊ HAPROMART 
THÀNH CÔNG CHÍNH 
THỨC ĐI VÀO HOẠT 
ĐỘNG THEO MÔ 
HÌNH HOME & FOOD

Sáng ngày 10/9/2019, Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) đã 
chính thức khai trương siêu thị 
Hapromart tại C13 Thành Công, quận Ba 
Đình, Hà Nội. Đây là siêu thị đầu tiên của 
Hapro áp dụng mô hình Hapromart 
Home & Food.

Thực hiện chủ trương chuẩn hóa 
chuỗi bán lẻ của Tập đoàn BRG, đồng 
thời đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày 
càng cao của người dân; thời gian qua, 
Hapro đã tiến hành nâng cấp, chuẩn hóa 
chuỗi Siêu thị, cửa hàng tiện ích 
Hapromart của Hapro áp dụng mô hình 
Home & Food.

Phát biểu tại lễ khai trương, Ông Vũ 
Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Hapro cho 
biết: Với quy mô 2 tầng cùng diện tích 
được mở rộng lên tới hơn 1.000 m2, siêu 
thị Hapromart Thành Công sẽ gây ấn 
tượng tốt với khách hàng tham quan và 
mua sắm nhờ hệ thống các quầy hàng 
được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, quy 
hoạch hợp lý, hiện đại và bày bán đa 
dạng trên 10.000 mặt hàng phong phú 
chất lượng cao, trong đó tập trung vào 
các sản phẩm do các đơn vị thành viên 
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*Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng giám đốc Hapro phát biểu tại Lễ khai trương

*Lễ cắt băng khai trương Hapromart Thành Công - Mô hình Home& Food

thuộc Tập đoàn BRG trực tiếp nhập 
khẩu từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc; trên 
35% diện tích siêu thị bày bán các 
ngành hàng tươi sống và thực phẩm 
chế biến sẵn có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm, cân bằng dinh dưỡng… 

Cùng với đó, siêu thị Hapromart 
Thành Công cung cấp các dịch vụ 
tiện ích gia tăng như Thẻ KHTT với 
chiết khấu ưu đãi cao, gói quà, vận 
chuyển miễn phí và nhiều ưu đãi 
hàng tuần dành cho khách hàng… 

Thời gian tới, Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội - CTCP sẽ tiếp 
tục xây dựng kế hoạch triển khai 
nâng cấp, chuẩn hóa đồng bộ các 
cửa hàng trong hệ thống chuỗi 
siêu thị, cửa hàng tiện ích 
Hapromart của Hapro hoạt động 
theo mô hình Home & Food để 
phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của 
người tiêu dùng Thủ đô. 

HAPRO TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH 
“ÁNH TRĂNG 
TUỔI THƠ 2019”
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Tối ngày 10/09, nhân dịp Tết Trung thu 2019, hơn 150 em nhỏ cùng bố mẹ là 
CBCNV công tác tại Hapro đã tham dự chương trình “Ánh trăng tuổi thơ”. Đây là hoạt 
động thường niên vào mỗi dịp Trung thu của Hapro thể hiện sự quan tâm của Ban 
lãnh đạo Tổng Công ty trong công tác giáo dục, chăm lo và bảo vệ trẻ em.

Tại chương trình, Công đoàn và Quỹ Từ thiện và PTCĐ Hapro đã trao tặng 70 suất 
quà tặng cho các cháu là con CBCNV Tổng công ty có hoàn cảnh khó khăn, các cháu 
vượt khó học giỏi, các cháu con em gia đình chính sách và các cháu đạt thành tích cao 
trong học tập, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Việc nhập khẩu và phân phối 
Nước ép táo Nhật Bản, Táo Gala Mỹ 
tại Việt Nam nằm trong chiến lược 
mang những sản phẩm sạch, đảm 
bảo an toàn và nguồn gốc xuất xứ 
tới cho người tiêu dùng Việt Nam 
của Tập đoàn BRG và Intimex Việt 
Nam.

Nước ép Táo Aomori Apple 
Mate là nước táo Aomori nguyên 
chất 100%, không thêm nước, 
đường và không chất bảo quản 
được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật 
với các công dụng chống Oxy hóa, 
giảm cân, tốt cho tiêu hóa, điều trị 
thiếu máu, giảm Colesterol, ngăn 
ngừa viêm khớp.

INTIMEX NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP & PHÂN 
PHỐI TÁO GALA MỸ, NƯỚC ÉP TÁO NHẬT BẢN

Bên cạnh đó, sản phẩm Táo 
Gala được nhập khẩu trực tiếp từ 
Mỹ là dòng táo chứa nhiều vitamin 
A,C. Vỏ táo giàu chất xơ và có lợi cho 
hệ tiêu hóa, hơn 1 nửa lượng 
vitamin C của quả táo đều nằm ở 
vỏ.. 

Ngoài ra táo Gala còn thường 
dùng để làm salad và các món 
trộn... Các sản phẩm này hiện đang 
được phân phối tại các hệ thống của 
Intimex, Hapro và Seika. Sản phẩm 
Nước ép táo Nhật Bản có giá 
120,000đ / hộp và Táo Gala là 
92,900đ/kg. Đặc biệt vào các ngày 
cuối tuần, các siêu thị luôn có các 
chương trình ăn thử và khuyến mại 
với các dòng sản phẩm này dành 
cho khách hàng.



CHÚC MỪNG SINH NHẬT
CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN BRG THÁNG 9

Lê Thị Thanh Hương
Vũ Thị Quỳnh Trang
Nguyễn Xuân Độ
Hồ Khắc Thuần
Phạm Tuấn Linh
Nguyễn Thanh Tuyền
Đào Thị Thu Thủy
Trần Thị An Vi
Chu Tất Khang
Đoàn Minh Tuấn 
Nguyễn Ngọc Tuyên
Vũ Đức Hiệu
Nguyễn Minh Hiếu
Trần Huệ Linh
Phan Thị Thu Hiền
Trần Thị Mai Phương
Đỗ Thị Minh
Phạm Thúy Quỳnh
Nguyễn Thanh Phương
Mai Nhân Linh
Phạm Thị Huyền
Đoàn Thị Mai
Phạm Viết Lộc
Trần Thị Tân An
Đỗ Minh Tâm
Ngô Cẩm Tú
Nguyễn Thị Oanh

Khối Tài Chính
Khối Tài Chính
Ban Đấu thầu
Ban Hành chính
Khối Đổi mới Phát triển
Khối Kế toán Kiểm soát
Ban Hành chính
Khối Nhân sự
Khối Phát triển Kinh doanh
Ban Đấu thầu
Ban Hỗ trợ PT Dự án II
Ban Quản lý Chi phí
Khối Phát triển Kinh doanh Golf
Khối Kế toán Kiểm soát
Khối Đổi mới Phát triển
Ban Hợp đồng
Chi nhánh HCM
Ban Hành chính
Khối QLPT Kinh doanh KS
Ban Quản lý Chi phí
Khối Kế toán Kiểm soát
Khối Kế toán Kiểm soát
Trung tâm CNTT
Khối Nhân sự
Khối Kế toán Kiểm soát
Chi nhánh HCM
Khối Nhân sự

21/09
07/09
13/09
03/09
18/09
11/09
11/09
19/09
22/09
24/09
18/09
13/09
03/09
29/09
25/09
26/09
17/09
11/09
04/09
28/09
08/09
04/09
19/09
28/09
14/09
28/09
21/09


