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 Ngày 23/12, Tổng công ty 
thương mại Hà Nội (Hapro) – Công 
ty thành viên của Tập đoàn BRG 
vinh dự là một trong các đơn vị đại 
diện cho cộng đồng doanh nghiệp 
tham dự diễn đàn Hội nghị Thủ 
tướng Chính phủ với doanh nghiệp 
với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ 
doanh nghiệp - Hội nhập, hiệu quả, 
bền vững”. Tham dự Hội nghị có 
trên 2.000 đại biểu là lãnh đạo các 
bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 
lãnh đạo các cơ quan của Đảng, 
Quốc hội, các địa phương, tổ chức, 
hiệp hội doanh nghiệp… và đại diện 
của cộng đồng hơn 700.000 doanh 
nghiệp.
 Tại Hội nghị, gian hàng trưng 
bày các sản phẩm gốm Chu Đậu 
và gạo Hapro Đồng Tháp của 
Hapro đã vinh dự được đón tiếp 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các 
Phó Thủ tướng và đoàn lãnh đạo 
các bộ ngành của Việt Nam tới 
thăm và chỉ đạo, động viên.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó thủ tướng và đoàn lãnh đạo cấp cao thăm gian hàng của Hapro tại Hội nghị

Gian hàng Hapro tại “Hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp”
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LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ GẮN BIỂN ĐIỂM DU LỊCH
LÀNG NGHỀ GỐM CHU ĐẬU

 Ngày 17/12/2019, UBND huyện Nam Sách phối 
hợp với Công ty CP Gốm Chu Đậu tổ chức “Lễ công bố 
quyết định và gắn biển điểm du lịch làng nghề Gốm Chu 
Đậu”  tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
 Được công nhận là “Điểm du lịch làng nghề gốm 
Chu Đậu” là nguồn động viên to lớn ghi nhận những 
đóng góp của Công ty CP Gốm Chu Đậu, Tổng công ty 
thương mại Hà Nội (Hapro) – Tập đoàn BRG trong việc 
phục hưng dòng gốm cổ, xây dựng làng nghề gốm Chu 
Đậu; đồng thời cũng thu hút thêm sự quan tâm của 
khách du lịch, đẩy mạnh sự quan tâm đầu tư của các tổ 
chức, cá nhân vào hoạt động du lịch của Gốm Chu Đậu 
nói riêng và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nói 
chung. 
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khách du lịch, đẩy mạnh sự quan tâm đầu tư của các tổ 
chức, cá nhân vào hoạt động du lịch của Gốm Chu Đậu 
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Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại Lễ công bố

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định công nhận điểm du lịch làng nghề Gốm Chu Đậu 

cho lãnh đạo huyện Nam Sách và Công ty CP Gốm Chu Đậu. Ảnh Chí Cường
Các nghệ nhân vẽ tại xưởng sản xuất Gốm Chu Đậu. Ảnh Chí Cường



HAPRO TỔ CHỨC SỰ KIỆN
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 Ngày 6/12, Tổng Công ty thương mại Hà Nội 
– CTCP (Hapro) phối hợp Sở Công thương tỉnh 
Yên Bái đã tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu hàng 
nông sản tỉnh Yên Bái năm 2019” tại siêu thị 
Hapromart C13 Thành Công, Hà Nội
 Thông qua sự kiện này, Hapro đã góp phần 
đẩy mạnh chương trình liên kết đưa các đặc sản 
vùng miền vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị, cửa 
hàng tiện ích Hapromart – Haprofood – Intimex. 
Đồng thời, hỗ trợ quảng bá sản phẩm hàng hóa, 
nông sản an toàn Yên Bái tới người tiêu dùng; giới 
thiệu những địa chỉ cung cấp có chất lượng, tạo thị 
trường tiêu thụ tiềm năng cho các mặt hàng nông 
sản Yên Bái tại thị trường Hà Nội.
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sản Yên Bái tại thị trường Hà Nội.

Ông Phạm Trung Lân - PGĐ Sở CT gửi lời cảm ơn TP. Hà Nội và Hapro đã tạo điều kiện thuận lợi 

để Yên Bái tổ chức thành công Tuần lễ giới thiệu hàng nông sản Yên Bái năm 2019

Bà  Trần Thị Phương Lan - PGĐ Sở CT HN  biểu dương Tập đoàn BRG và Hapro 

đã tích cực đồng hành liên kết thương mại với các tỉnh, thành trong cả nước thời gian qua
Các sản phẩm đặc sản Yên Bái



CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI CÁC NƯỚC
 NHIỆM KỲ 2019 - 2020
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 Ngày 24/12, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) phối 
hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình làm việc và gặp gỡ các 
đồng chí Đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2019 - 2020 
tại Văn phòng Tổng công ty. 
 Tham dự cuộc làm việc về phía Bộ Ngoại giao có Đ/c Nguyễn 
Minh Vũ – Thứ trưởng Bộ ngoại giao, cùng các Đ/c Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền nước CHXNCN Việt Nam tại các nước như: Hàn 
Quốc, Brunei, Séc, Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nauy, Thụy 
Điển, Maroc, Braxin, Agrentina, Angeri, Nigeria, Nam Phi, Ven-
ezuela... Chương trình làm việc, gặp gỡ và giao lưu đã diễn ra trong 
không khí cởi mở, thân tình. Thay mặt lãnh đạo TCT, Tổng giám đốc 
Vũ Thanh Sơn đã cảm ơn các đồng chí Đại sứ tham dự chương trình 
và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, 
các đồng chí Đại sứ để Hapro có thể  quảng bá thương hiệu, hình 
ảnh ra thế giới đồng thời kết nối giới thiệu các đối tác nước ngoài 
tiềm năng để trao đổi hợp tác trong lĩnh vực XNK, đầu tư.
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Điển, Maroc, Braxin, Agrentina, Angeri, Nigeria, Nam Phi, Ven-
ezuela... Chương trình làm việc, gặp gỡ và giao lưu đã diễn ra trong 
không khí cởi mở, thân tình. Thay mặt lãnh đạo TCT, Tổng giám đốc 
Vũ Thanh Sơn đã cảm ơn các đồng chí Đại sứ tham dự chương trình 
và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, 
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ảnh ra thế giới đồng thời kết nối giới thiệu các đối tác nước ngoài 
tiềm năng để trao đổi hợp tác trong lĩnh vực XNK, đầu tư.Tổng Giám Đốc Vũ Thanh Sơn phát biểu tại chương trình gặp mặt

với đoàn đại sứ Việt Nam tại các nước nhiệm kỳ 2019 - 2022

Tổng Giám Đốc Vũ Thanh Sơn giới thiệu Gốm Chu Đậu 

với đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Lãnh đạo Tổng công ty chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại sứ 
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 Dịp cuối năm và các ngày Lễ, Tết là 
thời điểm sôi động nhất trong năm của 
mảng kinh doanh nội địa. Đây là cơ hội để 
tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh 
doanh nên Hapro đã sớm xây dựng kế 
hoạch triển khai chương trình kinh doanh 
phục vụ Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết 
Nguyên Đán Canh Tý 2020 một cách đồng 
bộ với mong muốn sau cổ phần hoá Hapro 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hoạt 
động kinh doanh thương mại nội địa bên 
cạnh việc thúc đẩy phát triển mảng kinh 
doanh xuất khẩu.
 Tổng lượng hàng hóa dự trữ phục vụ 
thị trường Tết của Hapro ước đạt 768 tỷ 
đồng. Trong đó lượng hàng hóa các đơn vị 
tham gia chương trình Bình ổn thị trường với 
11 mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành 
phố Hà Nội trong dịp Tết vào khoảng 250 tỷ 
đồng.
 Chỉ tiêu tổng doanh thu bán hàng Tết 
năm 2020 của toàn hệ thống Hapro là 355 
tỷ đồng, tăng 15% so với doanh thu thực 
hiện dịp Tết năm 2019.
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HAPRO KINH DOANH PHỤC VỤ 
TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020 

Mua sắm tại chợ Tết Ứng Hòa 2019

gian hàng Hapro tại Hội chợ Xuân 2019

gian hàng Hapro tại Hội chợ Xuân 2019

gian hàng Hapro tại Tòa nhà Hapro 2020




