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HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ
Chính trị (Khóa XII) và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019
của Thành uỷ Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP đã
sát sao chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở khẩn trương triển
khai tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ
Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP lần thứ IV, nhiệm kỳ
2020-2025. Tính đến thời điểm tháng 4/2020, toàn Đảng bộ
Tổng công ty đã tổ chức Đại hội xong tại 63 Chi trực thuộc
Đảng bộ cơ sở. Đặc biệt, trong giai đoạn diễn biến phức tạp
của dịch bệnh Covid 19, Đại hội điểm Đảng bộ Công ty CP
Gốm Chu Đậu đã được tổ chức thành công bằng hình thức
truyền hình trực tuyến qua các điểm cầu, kịp thời tổ chức để
rút kinh nghiệm chung cho các đơn vị trong quá trình tổ chức.
Để hoàn thành kế hoạch Đại hội của toàn Đảng bộ Tổng công
ty đã đặt ra, cấp ủy các cơ sở hiện đang tập trung chuẩn bị cho
công tác tổ chức Đại hội, phấn đấu hoàn thành tổ chức Đại hội
tại 21 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong tháng 5/2020 và tổ chức
thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thương
mại Hà Nội lần thứ IV vào tháng 6/2020.

Đoàn công tác thành ủy và đại diện Thường trực DU TCT tặng hoa chúc mừng
BCH Đảng bộ Công ty CP Gốm Chu Đậu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Gốm Chu Đậu
tiến hành bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 4 - TGĐ VŨ THANH SƠN

HAPRO PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU UY TÍN
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG KHU VỰC

Khách hàng mua sắm tại siêu thị HaproMart C13 Thành Công

Hapro đóng gói xuất khẩu gạo

Với lĩnh vực kinh doanh đa ngành lấy hoạt động xuất
nhập khẩu làm mũi nhọn, nhiều năm qua Tổng công ty Thương
mại Hà Nội (Hapro) thuộc Tập đoàn BRG đã và đang khẳng định
thương hiệu mạnh tại gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế
giới, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, hàng năm đạt
xấp xỉ 70% tổng doanh thu. Mặt khác, sau khi tiến hành cổ phần
hóa và trở thành thành viên Tập đoàn BRG, Hapro tiếp tục khẳng
định thương hiệu và phát huy vai trò là một doanh nghiệp kinh
tế, thương mại dịch vụ lớn của Thủ đô Hà Nội.
Tính đến nay, Hapro đã nhiều lần được xướng tên tại các
lễ trao giải toàn quốc như 05 lần liêp tiếp đạt Thương hiệu Quốc
gia; 14 năm liên tiếp đạt giải thưởng Thương hiệu mạnh; 14 năm
liền đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”, nhiều năm
liền nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hay đạt
nhiều giải thưởng uy tín khác như Sao vàng đất Việt, Doanh
nghiệp bán lẻ uy tín 2018, Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ
tiêu biểu,….
Hiểu được giá trị khi đạt được các giải thưởng quý giá này,
tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Hapro luôn tự nâng cao ý thức
trách nhiệm về mọi mặt để cùng gìn giữ và phấn đấu đưa
thương hiệu Hapro trở thành thương hiệu uy tín và phát triển
bền vững hơn nữa trong thời kỳ mới.
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Khai trương 10 cửa hàng Hapro Food trong chuỗi bán lẻ BRGMart

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về việc giao hệ thống các
siêu thị trên địa bàn dự trữ nguồn thực phẩm, nhu yếu phẩm cung ứng đủ
dùng cho người dân Hà Nội trong mọi tình huống của dịch bệnh Covid-19
với mức giá ổn định; từ 17h00 ngày 31 tháng 3 năm 2020, Tập đoàn BRG
đã chính thức mở thêm 10 cửa hàng bán lẻ Hapro Food trong chuỗi BRGMart tại các địa điểm trung tâm để giúp người tiêu dùng Thủ đô thuận tiện
trong việc mua sắm hàng hóa thiết yếu khi diễn biến dịch Covid-19 vẫn
đang phức tạp.

Người tiêu dùng Thủ đô mua sắm hàng hóa thiết yếu trong cửa hàng Hapro Food

Trong dịp mở thêm 10 cửa hàng bán lẻ Hapro Food lần này, khi đến
mua hàng tại hệ thống BRGMART khách hàng sẽ nhận được nhiều chương
trình khuyến mại hấp dẫn như giảm giá từ 5% đến 30%, ưu tiên tập trung
nhóm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo Hapro Đồng Tháp, khẩu
trang vải kháng khuấn Hafasco, nước tinh khiết Pha lê – Thủy Tạ, mỳ ăn
liền, dầu ăn, sữa hộp…; bên cạnh đó các cửa hàng/Siêu thị của Tập đoàn
BRG sẽ giao hàng miễn phí cho khách hàng trong bán kính 5km đối với các
đơn hàng có giá trị trên 500.000 đồng.

HOẠT ĐỘNG XTTM, ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC

Trước tình hình khan hiếm khẩu trang y tế do dịch bệnh Covid-19 đang
diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương về việc
thúc đẩy sản xuất, phân phối khẩu trang vải phòng chống dịch Covid-19, tập
đoàn BRG đã chỉ đạo Công ty CP Thương mại dịch vụ Thời trang Hà Nội
(Hafasco) tập trung sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm khẩu trang hai
lớp vải kháng khuẩn chất lượng cao với giá cả hợp lý, được phân phối qua hệ
thống chuỗi cửa hàng BRGMart và hệ thống nhà thuốc Hapharco, đáp ứng
đủ nhu cầu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng tại Hà Nội.
Bên cạnh hoạt động phân phối tại thị trường nội địa, dưới sự chỉ đạo
của Tập đoàn BRG, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) – đơn vị
thương mại, kinh tế lớn có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xuất
nhập khẩu cũng đang đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản
phẩm khẩu trang hai lớp kháng khuẩn chất lượng cao của Hafasco tới các
Đại sứ, tham tán, cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài cũng như các
Thương vụ, Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt nam nhằm tận
dụng thời cơ xuất khẩu sản phẩm Made in Vietnam chất lượng cao tới một số
khách hàng tại các khu vực trọng điểm đang bị dịch Covid -19 trên toàn thế
giới.

Hình ảnh trưng bày và bán khẩu trang tại một số siêu thị Hapromart

HAPRO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thể hiện tinh thần “Tương thân
tương ái”, đoàn kết của dân tộc; được sự nhất trí của Lãnh đạo Tổng công ty
Thương mại Hà Nội, Quỹ Từ thiện và Phát triển cộng đồng TCT đã kêu gọi
toàn thể CBNV Tổng công ty Thương mại Hà Nội chung tay hưởng ứng và
tham gia đóng góp ủng hộ chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Trong thời gian ngắn, cùng với sự đồng hành của Công đoàn, Đoàn
thanh niên TCT, chương trình đã nhận được sự quan tâm, tham gia của Lãnh
đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, công ty thành viên và cán
bộ công nhân viên TCT với tổng số tiền ủng hộ quyên góp được là hơn 40
triệu đồng.
Sáng ngày 09/4/2020, tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Hà
Nội, đại diện Quỹ Từ thiện & Phát triển cộng đồng, Công đoàn, Đoàn thanh
niên TCT Thương mại Hà Nội đã trao tặng số tiền quyên góp, ủng hộ trên
cho Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội,
góp phần cùng toàn dân chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Khu CNTP Hapro trao tặng quà ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Sáng
ngày
17/04/2020, cũng trong
khuôn khổ chương trình
kêu gọi ủng hộ của Ủy
ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam về toàn
dân chung tay ngăn chặn
dịch bệnh Covid-19, Ban
quản lý Cụm CNTP
Hapro tại Lệ Chi, Gia Lâm
đã thay mặt các cơ quan,
doanh nghiệp trên địa
bàn trao tặng 3.500.000
đồng (tiền mặt), 2500
chiếc khẩu trang y tế và
600kg Gạo Hapro Đồng
Tháp tới UBND và Hội
chữ thập đỏ của huyện
Gia Lâm để ủng hộ
chương trình.

1000
khẩu
trang kháng khuẩn do
Công ty Hafasco sản
xuất cũng đã được
Hapro phối hợp cùng
với Ban Biên tập báo
Kinh tế & Đô thị trao
tặng đội ngũ y bác sĩ,
nhân viên các bệnh
viện; cán bộ quân
đội, công an, hải
quan, nhà báo, tình
nguyện viên phục vụ
tại các khu vực cách
ly, Trung tâm y tế các
quận, huyện đang
ngày đêm đi đầu
trong công tác phòng
chống dịch.
Đại diện Quỹ Từ thiện Hapro trao ủng hộ tại buổi tiếp nhận

Hapro cùng báo Kinh tế & Đô thị ủng hộ khẩu trang kháng khuẩn Hafasco
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