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HAPRO VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU
“DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” 2019”

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT phê duyệt và công bố danh
sách 268 doanh nghiệp đạt “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019.

TGD Vũ Thanh Sơn làm việc với khách hàng tại Hội chợ Sial Paris 2018

Theo quyết định này, Tổng công ty
Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần, đơn vị
thành viên của Tập đoàn BRG tiếp tục được công
nhận là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm
2019. Trong đó, Hapro đứng thứ 5 trong danh
sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” đối với
mặt hàng hạt điều; đứng thứ 15 trong danh
sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” đối với
mặt hàng hạt tiêu; và đứng thứ 24 trong danh
sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” đối với
mặt hàng gạo.
Với thế mạnh xuất khẩu sẵn có cùng sự
chỉ đạo định hướng của Tập đoàn BRG, Hapro sẽ
tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu các mặt
hàng nông sản chủ lực của Việt Nam, các sản
phẩm thủ công mỹ nghệ,…đưa thương hiệu
xuất khẩu BRG Hapro trở thành một thương
hiệu lớn trong nước vươn tầm thương hiệu xuất
khẩu mạnh, uy tín trên trường quốc tế.
Các mặt hàng XK chủ lực của Hapro trong danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP

Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, được sự
chấp thuận của Tập đoàn BRG, ngày 03/08/2020, Hapro đã
tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Hội đồng quản trị
Tổng công ty thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) về việc bổ
nhiệm Ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc
Tổng công ty thương mại Hà Nội kiêm Giám đốc Chi nhánh
Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc - Lê Anh
Tuấn đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn
BRG, lãnh đạo Tổng công ty Hapro và tập thể cán bộ, nhân
viên trong TCT đã ủng hộ và tín nhiệm. Phó Tổng giám đốc
xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề
mà Tập đoàn BRG và Hapro giao; Ông khẳng định sẽ nỗ lực
hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ được Tập đoàn BRG và
TCT giao phó, đóng góp vào thành công chung của TCT
trong công tác kinh doanh XNK.

Phó Tổng Giám Đốc Lê Anh Tuấn phát biểu trong buổi trao quyết định bổ nhiệm

LÃNH ĐẠO HAPRO NHẬN DANH HIỆU CÁ NHÂN TIÊU BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn BRG, Tổng giám đốc Vũ
Thanh Sơn và Phó Tổng giám đốc Đỗ Tuệ Tâm của Hapro vinh dự được tuyên dương và
vinh danh danh hiệu CÁ NHÂN TIÊU BIỂU.

Tổng Giám Đốc Vũ Thanh Sơn tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn BRG

Tổng Giám Đốc Vũ Thanh Sơn được vinh danh danh hiệu CÁ NHÂN TIÊU BIỂU tại hội nghị

HOẠT ĐỘNG XTTM, ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HBA & VACOD cùng Ông Lê Anh Tuấn - Phó Tổng Giám Đốc (Hapro)
tiếp Bà Masriati Lita S.Pratama - Tham tán công sứ Indonesia tại Việt Nam

Ông Ibnu Hadi - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam trao đổi với chủ tịch hiệp hội dầu cọ Indonesia
về tiềm năng tiêu thụ mặt hàng Dầu cọ tại thị trường Việt Nam

Để thúc đẩy các hoạt động giao
thương giữa Indonexia và Việt Nam,
ngày 3/8/2020 tại Hà Nội, Ông Nguyễn
Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội phát triển
hàng tiêu dùng, Chủ tịch Hiệp hội DN
nhỏ và vừa TP HN, Phó chủ tịch Phòng
TM và CN Việt Nam đã chủ trì tổ chức
buổi tiếp và làm việc giữa Tham tán
công sứ Indonesia tại VN - Bà Masriati
Lita S.Pratama và đại diện Tổng công
ty thương mại Hà Nội - Phó TGĐ Lê
Anh Tuấn. Tại cuộc làm việc, các bên
đã trao đổi cơ hội hợp tác thương mại,
XNK hai chiều trong thời gian tới. Phía
Hapro mong muốn ĐSQ hỗ trợ, giới
thiệu các nhà cung cấp uy tín mặt hàng
điều thô để liên hệ giao dịch; đồng thời
mong ĐSQ xúc tiến hỗ trợ Hapro xuất
khẩu sang Indonesia một số mặt hàng
thế mạnh như hàng gia vị, gạo, hạt điều
chế biến,... Ngược lại, phía đại sứ quán
Indonesia sẽ giới thiệu một số nhà
cung cấp bánh bích quy, kẹo ... để
Hapro nghiên cứu nhập khẩu.
Ngày 13/8/2020, Hapro tiếp tục
tham dự buổi toạ đàm trực tuyến xúc
tiến thương mại, thúc đẩy giao thương
ngành dầu cọ giữa Indonesia và Việt
Nam. Buổi tọa đàm do ĐSQ Indonesia
tại Việt Nam hợp tác cùng Hiệp hội
Phát triển Hàng tiêu dùng VN (VACOD)
tổ chức.

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty
Thương mại Hà Nội – khóa IV (nhiệm kỳ
2020-2025) được tổ chức trong 02 ngày
26,27/6/2020 đã thành công tốt đẹp. BCH
Đảng bộ Tổng công ty đã họp phiên đầu
tiên bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư và UBKT
Đảng uỷ TCT khoá IV và đã nhanh chóng
thông qua nhiều nội dung quan trọng ngay
sau Đại hội: thông qua phân công BCH,
các chức danh của BCH và phân công
nhân sự các Ban Đảng; ban hành Quy chế
làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ
Tổng công ty khóa IV, XD dự thảo Quy chế
phối hợp giữa Đảng ủy và Hội đồng quản
trị, Ban Tổng giám đốc TCT; thông qua nội
dung chính của 06 Chương trình công tác
toàn khoá với nội dung các chương trình
đều là những nhiệm vụ then chốt quyết
định sự phát triển của Đảng bộ Tổng công
ty và đóng góp trực tiếp vào chiến lược
phát triển SXKD của Tổng công ty trong 5
năm tới.

BCH Đảng bộ khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) họp phiên đầu tiên

Đồng thời, BCH Đảng bộ Tổng công
ty khoá IV cũng đã xây dựng và ban hành
02 Nghị quyết về định hướng hoạt động
của tổ chức Công đoàn, Đoàn TN TCT
trong 5 năm tới, là cơ sở để tiếp tục phát
huy vai trò đồng bộ của hệ thống chính trị
tại TCT góp phần để TCT Thương mại
HN-CTCP tiếp tục phát triển bền vững,
hiệu quả sau CPH và hoạt động theo mô
hình mới.
Ra mắt BCH khóa IV tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025)
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