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HAPRO TỰ HÀO ĐƯỢC VINH DANH
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA LẦN THỨ 6 LIÊN TIẾP

 Lễ công bố “Thương hiệu quốc 
gia 2020” vừa được diễn ra tại Hà Nội, 
Tổng công ty Thương mại Hà Nội - 
CTCP (HAPRO) lần thứ 6 liên tiếp được 
vinh danh Thương hiệu Quốc gia 
(Vietnam Value).

 Chương trình Thương hiệu 
quốc gia được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt từ năm 2003. Giải thưởng 
nhằm khuyến khích các doanh nghiệp 
tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị 
của chương trình là “Chất lượng - Đổi 
mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong”, 
góp phần xây dựng và quảng bá hình 
ảnh Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, 
dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và 
nâng cao sức cạnh tranh cho các 
doanh nghiệp trên thị trường trong 
nước và quốc tê. Mặc dù gặp nhiều 
khó khăn do dịch Covid-19, kỳ xét 
chọn Thương hiệu quốc gia năm 2020 
vẫn thu hút được sự quan tâm tham 
gia của hơn 1.000 doanh nghiệp trong 
cả nước.

 Năm 2020 là một năm đặc biệt 
thành công của các thương hiệu 
thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BRG khi 4 
thương hiệu mạnh và uy tín đều tự 
hào được vinh danh Thương hiệu 
quốc gia gồm: BRG - SEABANK - 
HAPRO - SẢN PHẨM GỐM CỦA 
CÔNG TY CP GỐM CHU ĐẬU. 

Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG
nhận biểu trưng THQG năm 2020

Ông Vũ Thanh Sơn, TGĐ TCT Thương mại Hà Nội - CCTP
nhận biểu trưng THQG năm 2020

Ông Nguyễn Hữu Thức, TGĐ Công ty CP Gốm Chu Đậu
nhận biểu trưng THQG năm 2020

Đại diện Ngân hàng SeABank nhận biểu trưng THQG năm 2020



Đoàn đại biểu Hapro tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Điều Việt Nam

HAPRO THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM
30 NĂM THÀNH LẬP HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM

 Ngày 23/11/2020, tại TP Hồ 
Chí Minh, Hiệp hội Điều Việt Nam 
(Vinacas) đã tổ chức Kỷ niệm 30 
năm thành lập (23/11/1990 – 
23/11/2020) và đánh giá tình hình 
sản xuất, kinh doanh Điều năm 
2020. Đoàn công tác Hapro do 
Tổng Giám đốc Vũ Thanh Sơn làm 
trưởng đoàn đã tham dự lễ Kỷ niệm. 
 Trong 30 năm qua, bằng 
những hoạt động thiết thực hiệu 
quả Vinacas đã ghị những dấu ấn 
đậm nét trong sự nghiệp phát triển 
mạnh mẽ của ngành Điều Việt 
Nam: thông tin thị trường kịp thời; 
phổ biến kiến thức, kiến nghị tháo 
gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp; 
xúc tiến thương mại; phát triển thị 
trường; quảng bá thương hiệu Điều 
Việt Nam ra thị trường thế giới,…Với 
những thành tựu đạt được, tại Hội 
nghị, Vinacas đã vinh dự được đón 
nhận Huân chương Lao động hạng 
Nhất của Chủ tịch Nước và Cờ thi 
đua Chính Phủ.
 Tổng Công ty Thương mại Hà 
Nội (Hapro) là một hội viên tích cực 
của Hiệp hội và đã góp một phần 
công sức vào thành công chung 
của Hiệp hội trong quá trình chế 
biến và xuất khẩu hạt điều Việt 
Nam. Hapro vinh dự và tự hào nằm 
trong TOP 5 Doanh nghiệp xuất 
khẩu Điều lớn nhất của Việt Nam. 

 Ngày 23/11/2020, tại TP Hồ 
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(Vinacas) đã tổ chức Kỷ niệm 30 
năm thành lập (23/11/1990 – 
23/11/2020) và đánh giá tình hình 
sản xuất, kinh doanh Điều năm 
2020. Đoàn công tác Hapro do 
Tổng Giám đốc Vũ Thanh Sơn làm 
trưởng đoàn đã tham dự lễ Kỷ niệm. 
 Trong 30 năm qua, bằng 
những hoạt động thiết thực hiệu 
quả Vinacas đã ghị những dấu ấn 
đậm nét trong sự nghiệp phát triển 
mạnh mẽ của ngành Điều Việt 
Nam: thông tin thị trường kịp thời; 
phổ biến kiến thức, kiến nghị tháo 
gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp; 
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HAPRO ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2020

 Tối 30/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc “Tháng khuyến mại 
Hà Nội” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt” năm 2020. Hapro – thành viên Tập đoàn 
BRG vinh dự tiếp tục là Nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình.
 Hưởng ứng tháng khuyến mại Hà Nội 2020, hệ thống 52 siêu thị và minimart 
BRGMart/ Haprofood – BRGMart đã triển khai đồng loạt nhiều chương trình khuyến mại 
hấp dẫn nhằm kích cầu mua sắm đồng thời gia tăng các lợi ích cho khách hàng. 
 Trong khuôn khổ các chương trình sự kiện “Tháng khuyến mại Hà Nội 2020”, Sở 
công thương chủ trì phối hợp với UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cũng đã tổ 
chức chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020. 
Chương trình lựa chọn sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Việt để người tiêu dùng 
bình chọn; Giúp tôn vinh các sản phẩm của doanh nghiệp đồng thời giúp người tiêu 
dùng nhận biết được các sản phẩm Việt Nam tốt, uy tín, chất lượng, phù hợp với thị hiếu. 
Sản phẩm “Kem chanh bạc hà” của Công ty CP Thủy Tạ và “Gạo Đồng vàng đặc biệt” của 
CN TCT TM Hà Nội tại Đồng Tháp đã vinh dự được người tiêu dùng bình chọn là một trong 
những sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích năm 2020. Hapro - Thành viên Tập đoàn BRG đồng hành hỗ trợ kinh phí

Tháng khuyến mại Hà Nội 2020

Sản phẩm kem Chanh Bạc Hà Thủy Tạ đạt top 2
Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 

Sản phẩm Gạo Đồng Vàng Đặc Biệt (Hapro) đạt top 2
Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 



 Thực hiện Kế hoạch của Thành đoàn Hà Nội 
về thành lập các đoàn kiểm tra công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi các cơ sở Đoàn trực 
thuộc năm 2020, chiều ngày 11/11/2020, tại Văn 
phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Đoàn công 
tác số 2- Thành đoàn Hà Nội do Đồng chí Lý Duy 
Xuân - Phó Bí thư Thành đoàn, Trưởng đoàn công 
tác số 2 đã làm việc với Đoàn thanh niên Tổng công 
ty.
 Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Đoàn 
thanh niên TCT, Đoàn công tác số 2 đã trao đổi, 
thảo luận trực tiếp với Ban Thường vụ, Ban chấp 
hành Đoàn TCT và một số Bí thư cơ sở Đoàn trực 
thuộc Đoàn thanh niên TCT. Đồng chí Lý Duy Xuân 
- Trưởng đoàn công tác đã kết luận: Ghi nhận, đánh 
giá tổ chức Đoàn thanh niên TCT Thương mại Hà 
Nội với đặc thù là đơn vị kinh doanh thương mại, 
dịch vụ trong Khối CNVC đã luôn tích cực triển khai 
các hoạt động chung, luôn bám sát nhiệm vụ 
chuyên môn cũng như những chỉ đạo của Thành 
đoàn Hà Nội. Tuy nhiên, Đoàn thanh niên Hapro 
phải khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời xác 
định một số nhiệm vụ chính trong giai đoạn tới như: 
cần chủ động tham mưu với cấp ủy về phương 
hướng, hoạt động của Đoàn TN; Đề xuất xây dựng 
và triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho phù hợp với 
đặc điểm chuyên môn của đơn vị nhưng vẫn mang 
màu sắc của tổ chức Đoàn; Bám sát tham gia các 
hoạt động chung của Ban CNVC - Thành đoàn Hà 
Nội triển khai; Sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức 
cán bộ Đoàn các cấp, đảm bảo các tiêu chí và tình 
hình thực tiễn tại đơn vị.

 Thực hiện Kế hoạch của Thành đoàn Hà Nội 
về thành lập các đoàn kiểm tra công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi các cơ sở Đoàn trực 
thuộc năm 2020, chiều ngày 11/11/2020, tại Văn 
phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Đoàn công 
tác số 2- Thành đoàn Hà Nội do Đồng chí Lý Duy 
Xuân - Phó Bí thư Thành đoàn, Trưởng đoàn công 
tác số 2 đã làm việc với Đoàn thanh niên Tổng công 
ty.
 Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Đoàn 
thanh niên TCT, Đoàn công tác số 2 đã trao đổi, 
thảo luận trực tiếp với Ban Thường vụ, Ban chấp 
hành Đoàn TCT và một số Bí thư cơ sở Đoàn trực 
thuộc Đoàn thanh niên TCT. Đồng chí Lý Duy Xuân 
- Trưởng đoàn công tác đã kết luận: Ghi nhận, đánh 
giá tổ chức Đoàn thanh niên TCT Thương mại Hà 
Nội với đặc thù là đơn vị kinh doanh thương mại, 
dịch vụ trong Khối CNVC đã luôn tích cực triển khai 
các hoạt động chung, luôn bám sát nhiệm vụ 
chuyên môn cũng như những chỉ đạo của Thành 
đoàn Hà Nội. Tuy nhiên, Đoàn thanh niên Hapro 
phải khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời xác 
định một số nhiệm vụ chính trong giai đoạn tới như: 
cần chủ động tham mưu với cấp ủy về phương 
hướng, hoạt động của Đoàn TN; Đề xuất xây dựng 
và triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho phù hợp với 
đặc điểm chuyên môn của đơn vị nhưng vẫn mang 
màu sắc của tổ chức Đoàn; Bám sát tham gia các 
hoạt động chung của Ban CNVC - Thành đoàn Hà 
Nội triển khai; Sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức 
cán bộ Đoàn các cấp, đảm bảo các tiêu chí và tình 
hình thực tiễn tại đơn vị.

Đoàn công tác số 2 - Thành đoàn Hà Nội làm việc với Đoàn Thanh niên TCT

Đồng chí Lý Duy Xuân - Phó Bí thư Thành đoàn, Trưởng đoàn công tác số 2
phát biểu tại buổi làm việc

ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 2 - THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI LÀM VIỆC TẠI 
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 



HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 Hội nghị công bố quyết định bổ sung BCH Công đoàn
 Sáng ngày 02/11/2020 Công đoàn TCT đã tổ chức Hội nghị 
công bố quyết định số 744/QĐ-LĐLĐ ngày 23/10/2020 của Liên đoàn 
lao động TP Hà Nội v/v công nhận kết quả bầu bổ sung BCH, Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công Đoàn 
Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 -2020.  
 Tới tham dự Hội nghị có đ/c Vũ Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy 
TCT, đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy TCT; Về phía 
Công đoàn TCT có các đ/c trong BCH Công đoàn TCT.
 Với đội ngũ cán bộ BCH Công đoàn TCT trẻ, năng động, sáng 
tạo, nhiệt huyết như hiện nay hy vọng trong thời gian tới tổ chức 
công đoàn ngày càng phát huy tốt vai trò của mình trong TCT đồng 
thời đẩy mạnh hơn nữa các phong trào công đoàn trong công đoàn 
viên TCT.
 
 Hội nghị bình xét thi đua các Công đoàn cơ sở
 Chiều ngày 23/11/2020, Công đoàn TCT Thương mại HN tổ 
chức Hội nghị BCH mở rộng tổng kết công tác công đoàn, bình xét 
thi đua công đoàn cơ sở năm 2020 và triển khai một số nội dung năm 
2021. 
 Tham dự Hội nghị có gần 40 đồng chí là các đ/c trong BCH, 
UBKT Công đoàn TCT; Chủ tịch , phó chủ tịch, kế toán các công đoàn 
cơ sở trực thuộc. Hội nghị đã nghe đ/c Đỗ Tuệ Tâm - Chủ tịch Công 
đoàn TCT báo cáo tình hoạt động của tổ chức công đoàn, đánh giá 
những kết quả đã đạt được và tiếp tục hoàn thiện một số nội dung từ 
nay cho đến hết năm 2020. Các đơn vị cũng tham gia đóng góp ý 
kiến và nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo của Công đoàn 
TCT. Hội nghị đã thống nhất đề nghị LĐLĐ TP HN khen thưởng: Tập 
thể Công đoàn Văn phòng TCT và 3 cá nhân tại các CĐCS TCT.
 Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Đỗ 
Tuệ Tâm đã triển khai các nội dung trọng tâm cho phù hợp với đặc 
điểm, tình hình của TCT trong giai đoạn các đơn vị đã chuyển toàn bộ 
hoạt động sang mô hình Công ty cổ phần. Đồng thời đ/c cũng lưu ý, 
bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, các đơn vị 
cần chú ý tham gia và tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng các 
ngày lễ lớn trong năm 2021 như : 92 năm thành lập tổ chức Công 
đoàn Việt Nam, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm… 

BCH Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Hội nghị bình xét thi đua các Công đoàn cơ sở
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 Ngày 14/11/2020, Quỹ từ thiện Hapro, Đội 9 PC46 – 
Công an TP Hà Nội và một số nhà hảo tâm đã đến thăm và 
tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã Nghĩa 
Yên, Nghĩa Mai, Nghĩa Lâm thuộc địa bàn huyện Nghĩa Đàn, 
Nghệ An. Đoàn từ thiện đã trao tặng hơn 300 phần quà, mỗi 
phần quà gồm: 10kg gạo, 1 chăn bông, 1 chậu nhựa, 1 áo 
khoác + bồ đồ trẻ em, 1 chai dầu 1 lít, 2 chai nước mắm, 2 gói 
gia vị, 1 gói mỳ chính cho các hộ gia đình. 
 Đây là một hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm 
chia sẻ của Quỹ từ thiện Hapro, Đội 9 PC46 – Công an TP Hà 
Nội và các nhà hảo tâm đối với các hoàn cảnh khó khăn trong 
xã hội. Các đồng chí trong đoàn từ thiện mong rằng trong thời 
gian tới các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên 
trong cuộc sống.

 Ngày 14/11/2020, Quỹ từ thiện Hapro, Đội 9 PC46 – 
Công an TP Hà Nội và một số nhà hảo tâm đã đến thăm và 
tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã Nghĩa 
Yên, Nghĩa Mai, Nghĩa Lâm thuộc địa bàn huyện Nghĩa Đàn, 
Nghệ An. Đoàn từ thiện đã trao tặng hơn 300 phần quà, mỗi 
phần quà gồm: 10kg gạo, 1 chăn bông, 1 chậu nhựa, 1 áo 
khoác + bồ đồ trẻ em, 1 chai dầu 1 lít, 2 chai nước mắm, 2 gói 
gia vị, 1 gói mỳ chính cho các hộ gia đình. 
 Đây là một hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm 
chia sẻ của Quỹ từ thiện Hapro, Đội 9 PC46 – Công an TP Hà 
Nội và các nhà hảo tâm đối với các hoàn cảnh khó khăn trong 
xã hội. Các đồng chí trong đoàn từ thiện mong rằng trong thời 
gian tới các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên 
trong cuộc sống.

 Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11, Quỹ từ thiện và 
phát triển cộng đồng Hapro (Quỹ từ thiện Hapro) đã cùng một 
số cá nhân, tổ chức hảo tâm (Đội 9 PC46 - Công an TP Hà 
Nội, chị Loan - Quỹ Phúc sinh, …) đến thăm, tặng quà các 
thầy cô giáo cũng như các cháu thiếu nhi tại Trung tâm nuôi 
dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (Trung tâm).
 Bà Đỗ Tuệ Tâm - Giám đốc Quỹ từ thiện Hapro đại diện 
các nhà hảo tâm đã trao tặng Trung tâm các phần quà tặng 
thầy cô và một số vật dụng phục vụ học tập, sinh hoạt hàng 
ngày cho các cháu như: Dầu gội, Sữa tắm, Kem đánh răng, 
Vở viết, Bút chì, Tẩy rửa nhà vệ sinh, Truyện tranh thiếu nhi 
các loại,…   
 Đại diện lãnh đạo Trung tâm đã ghi nhận tấm lòng thiện 
nguyện của Quỹ từ thiện Hapro, các cá nhân đã quan tâm 
giúp đỡ và đem lại sự ấm áp cho các thầy cô cũng như các 
trẻ khuyệt tật tại Trung tâm.

 Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11, Quỹ từ thiện và 
phát triển cộng đồng Hapro (Quỹ từ thiện Hapro) đã cùng một 
số cá nhân, tổ chức hảo tâm (Đội 9 PC46 - Công an TP Hà 
Nội, chị Loan - Quỹ Phúc sinh, …) đến thăm, tặng quà các 
thầy cô giáo cũng như các cháu thiếu nhi tại Trung tâm nuôi 
dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (Trung tâm).
 Bà Đỗ Tuệ Tâm - Giám đốc Quỹ từ thiện Hapro đại diện 
các nhà hảo tâm đã trao tặng Trung tâm các phần quà tặng 
thầy cô và một số vật dụng phục vụ học tập, sinh hoạt hàng 
ngày cho các cháu như: Dầu gội, Sữa tắm, Kem đánh răng, 
Vở viết, Bút chì, Tẩy rửa nhà vệ sinh, Truyện tranh thiếu nhi 
các loại,…   
 Đại diện lãnh đạo Trung tâm đã ghi nhận tấm lòng thiện 
nguyện của Quỹ từ thiện Hapro, các cá nhân đã quan tâm 
giúp đỡ và đem lại sự ấm áp cho các thầy cô cũng như các 
trẻ khuyệt tật tại Trung tâm.

Các phần quà Quỹ từ thiện Hapro và PC 46 trao tặng các gia đình khó khăn
tại xã Nghĩa Mai, xã Nghĩa Yên

HOẠT ĐỘNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HAPRO 

Đại diện Quỹ từ thiện Hapro và các nhà hảo tâm thăm và tặng quà tại
Trung tâm trẻ khuyết tật Hà Nội, Thăm và tặng quà

các cháu đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm


