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ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020; XÁC ĐỊNH 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

 Thực hiện Chương trình công tác năm, 
sáng ngày 31/12/2020, Đảng bộ Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban 
chấp hành mở rộng Đảng bộ Tổng công ty 
tổng kết công tác Đảng năm 2020 và xác 
định Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

 Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ; 
Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở đã được nghe 
và thống nhất thông qua nội dung Báo cáo 
tổng kết năm 2020 của Đảng bộ Tổng công 
ty, từ đó nhìn nhận, đánh giá những kết quả 
tích cực đã đạt được của toàn Đảng bộ Tổng 
công ty, của các Ban Đảng thuộc Đảng ủy 
Tổng công ty trong năm 2020; đồng thời chỉ 
ra những hạn chế cần khắc phục trong năm 
2021 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, căn cứ 
kết quả đánh giá và thống nhất của Ban  
Thường vụ Đảng ủy TCT, Đảng ủy Tổng công 
ty đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Ban 
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty dành cho 
04 Tổ chức cơ sở Đảng và 27 cá nhân đạt 
danh hiệu xuất sắc tiêu biểu trong công tác 
xây dựng Đảng năm 2020 của toàn Đảng bộ 
Tổng công ty. 

 Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Bí thư 
Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty tiếp 
tục khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ 
Tổng công ty Thương mại Hà Nội giai đoạn 
sau cổ phần hóa hiện nay; xác định mục tiêu 
phấn đấu và kêu gọi toàn thể Đảng viên cùng 
các Ban Đảng của Đảng ủy Tổng công ty, 21 
Chi, Đảng bộ cơ sở cùng nêu cao tinh thần 
quyết tâm phấn đấu và hướng tới  sẽ đạt kết 
quả cao hơn trong năm 2021 của Đảng bộ 
Tổng công ty Thương mại Hà Nội trong hệ 
thống chính trị trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Lễ trao tặng Huy Hiệu Đảng 30, 45 năm tuổi Đảng

Ban tổ chức Đảng ủy TCT nhận kỷ niệm chương
vì công tác xây dựng Đảng năm 2020

Tuyên dương 4 TCCSĐ và 27 cá nhân xuất sắc năm 2020



Bà Đỗ Tuệ Tâm - Phó TGĐ Hapro phát biểu tại Hội nghị

HAPRO THAM DỰ HỘI NGHỊ THÔNG TIN BÁO CHÍ 

 Chiều 29/12, tại Hội nghị thông tin báo chí do Ban 
Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, lãnh đạo một số 
Sở, ngành, Đơn vị thương mại đã thông tin về công tác 
bảo đảm cung cầu hàng hóa, quản lý thị trường dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 Nhằm kích cầu sức mua của người tiêu dùng nhân 
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hapro đã phối hợp 
với Công ty BRG Retail xây dựng kế hoạch Marketing với 
những chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng kèm sản 
phẩm, chính sách giao hàng tại nhà… Bên cạnh hình thức 
mua bán trực tiếp tại các điểm bán, chuỗi minimart 
Haprofood/BRGMart và hệ thống siêu thị BRGMart còn 
tập trung đẩy mạnh mua sắm trực tuyến qua APP BRG 
Shopping, Fanpage, Hotline, thẻ khách hàng BRG 
Elite,… nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của 
người tiêu dùng. 
 Bà Đỗ Tuệ Tâm – Phó TGĐ Hapro cho biết ngoài 
12 nhóm mặt hàng đăng ký theo Chương trình bình ổn 
của thành phố, trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên 
đán Tân Sửu 2021, Hapro còn dự trữ thêm nhiều nhóm 
hàng là thế mạnh như gạo, rượu, hạt điều, các sản phẩm 
chế biến từ gia súc, gia cầm... với tổng lượng hàng hóa 
dự trữ ước đạt gần 1.000 tỷ đồng. Hapro đảm bảo nguồn 
hàng phục vụ nhân dân Thủ đô trong dịp Tết dương lịch 
và Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.
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HAPRO TỰ HÀO ĐƯỢC VINH DANH
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA LẦN THỨ 6 LIÊN TIẾP

 Ngày 10/12/2020 tại Hà Nội, Bộ Công 
thương đã tổ chức “Diễn đàn hợp tác thương 
mại với các đối tác khu vực Á – Âu”. Đây là sự 
kiện được tổ chức thường niên nhằm mục 
tiêu cập nhật cho cộng đồng doanh nghiệp 
thông tin về chính sách và thị trường các 
nước trong khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp 
tiếp tục tìm hiểu và mở rộng thị trường xuất 
khẩu, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có 
thế mạnh của Việt Nam sang khu vực Á – Âu, 
bao gồm các khu vực Đông Âu và khu vực 
Trung Á.

Diễn đàn được tổ chức dưới hình thức trực 
tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của 
đại diện lãnh đạo các địa phương, Sở Công 
thương, các Cơ quan xúc tiến thương mại và 
đầu tư của các tỉnh, thành phố khu vực phía 
bắc; các hiệp hội; doanh nghiệp trong lĩnh 
vực sản xuất, xuất nhập khẩu, phân phối, 
logistics và đầu tư của Việt Nam; các Đại sứ, 
đại diện các đoàn ngoại giao của các nước 
khu vực Á - Âu và tham tán thương 
mại/trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam phụ 
trách 27 nước trong khu vực.

Phó Tổng giám đốc Lê Anh Tuấn - đại diện 
Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) đã 
tham dự diễn đàn và cùng đại diện một số 
doanh nghiệp xuất khẩu, hiệp hội ngành 
hàng Việt Nam chia sẻ thông tin về tình hình 
thị trường xuất khẩu, kinh nghiệm phát triển 
và kinh doanh với các nước trong khu vực, 
cũng như các giải pháp để giúp các doanh 
nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức trong 
giai đoạn này. 

Phó TGĐ Lê Anh Tuấn thảo luận cùng các diễn giả tại Diễn đàn hợp tác Á - Âu 



Sản phẩm hạt điều rang Hapro và hình ảnh giỏ quà Tết

HAPRO TẬP TRUNG CHUẨN BỊ HÀNG HÓA KINH DOANH TẾT 2021

 Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thương mại nội địa 
sẵn sàng cho dịp kinh doanh cao điểm cuối năm, Tổng 
công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) thành viên Tập đoàn 
BRG đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai chương 
trình kinh doanh phục vụ Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 
và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 một cách đồng bộ từ 
rất sớm. 
 Ngoài 12 nhóm mặt hàng thiết yếu đăng ký theo 
chương trình Bình ổn giá của thành phố như gạo tẻ, thịt 
lợn, trứng gia cầm, thủy – hải sản, dầu ăn, thực phẩm chế 
biến, sữa, bánh mứt kẹo, trong dịp Tết Nguyên đán Tân 
Sửu 2021, Các Công ty thành viên và Đơn vị trực thuộc 
Hapro còn chuẩn bị bộ sản phẩm đặc trưng mang thương 
hiệu Hapro như Gạo Hapro Đồng Tháp; hạt điều rang 
HaproCashew; các sản phẩm rượu vang Thăng Long; bộ 
sản phẩm xúc xích, chân giò hun khói Hapro PTJ… và 
các sản phẩm kinh doanh theo chương trình khai thác 
đặc sản vùng miền như: Bưởi Diễn, miến dong, bún khô, 
mì gạo, mộc nhĩ, nấm hương của Sơn La, Yên Bái, Hà 
Giang… để phục vụ người dân đón Tết.
 Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu quà tặng dịp Tết cổ 
truyền dân tộc của các tập thể, doanh nghiệp, các đơn vị 
kinh doanh của Hapro đã chủ động thiết kế những hộp 
quà, túi quà, giỏ quà,… với mẫu mã đa dạng, bộ sản 
phẩm quà tặng phong phú để khách hàng lựa chọn theo 
nhu cầu với các mức giá phù hợp từ 400.000 – 500.000 
đ/phần quà.
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GẶP MẶT CÁC CỰU QUÂN NHÂN ĐANG LÀM VIỆC TẠI HAPRO
NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 Sáng ngày 21/12/2020, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tổng công ty thương mại Hà Nội 
(Hapro) đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu với các đồng chí quân nhân xuất ngũ hiện đang 
làm việc tại Hapro.
 Tại buổi gặp mặt, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó bí thư Đảng ủy Hapro đã cùng các 
đồng chí cựu quân nhân ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam 
trong suốt chặng đường 76 năm qua; ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các quân 
nhân trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị mình. Đồng thời, mong muốn 
các Quân nhân khi tham gia hoạt động tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy truyền 
thống Bộ đội Cụ Hồ trên tất cả các lĩnh vực công tác; tiếp tục lãnh đạo và cùng toàn bộ 
CBCNV trong TCT chung sức, chung lòng xây dựng Tổng công ty thương mại Hà Nội ngày 
càng phát triển vững mạnh.

Lãnh đạo TCT chụp ảnh lưu niệm với các cựu quân nhân

Gặp mặt các cựu Quân nhân đang làm việc tại Hapro
nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó bí thư Đảng ủy Hapro biểu dương, ghi nhận
cố gắng của các cựu Quân nhân trong hoạt động SXKD của TCT 06
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 Sáng ngày 10/12/2020, Ban thường vụ Công đoàn TCT Thương mại Hà Nội đã làm việc với Ủy ban kiểm tra Công đoàn TCT (UBKT) về các công tác và hoạt 
động của UBKT trong năm 2020. 
 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cương Quyết - Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động công tác UBKT trong năm 2020. Ngay 
từ đầu năm, UBKT Công đoàn TCT đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc kiểm tra đồng cấp về công tác tài chính công đoàn; Kế hoạch kiểm tra việc giám sát chấp 
hành Điều lệ công đoàn Việt Nam;Việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn của các CĐCS. Đồng thời, UBKT Công đoàn 
TCT cũng đã thực hiện tốt việc kiểm tra đồng cấp về công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn theo quy định.
 Sau khi nghe báo cáo tổng kết của UBKT Công đoàn TCT, Ban Thường vụ Công đoàn TCT đã chỉ đạo UBKT cần phải tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác thu, 
phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; bổ sung hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam đồng thời vẫn đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, ưu tiên phục vụ tốt các hoạt động phong trào, chăm lo, bảo vệ đời sống cho người lao động. Ngoài 
ra công tác kiểm tra phải được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình trong tổ chức công đoàn để tiếp tục xây 
dựng công đoàn TCT vững mạnh về mọi mặt.

 Sáng ngày 10/12/2020, Ban thường vụ Công đoàn TCT Thương mại Hà Nội đã làm việc với Ủy ban kiểm tra Công đoàn TCT (UBKT) về các công tác và hoạt 
động của UBKT trong năm 2020. 
 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cương Quyết - Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động công tác UBKT trong năm 2020. Ngay 
từ đầu năm, UBKT Công đoàn TCT đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc kiểm tra đồng cấp về công tác tài chính công đoàn; Kế hoạch kiểm tra việc giám sát chấp 
hành Điều lệ công đoàn Việt Nam;Việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn của các CĐCS. Đồng thời, UBKT Công đoàn 
TCT cũng đã thực hiện tốt việc kiểm tra đồng cấp về công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn theo quy định.
 Sau khi nghe báo cáo tổng kết của UBKT Công đoàn TCT, Ban Thường vụ Công đoàn TCT đã chỉ đạo UBKT cần phải tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác thu, 
phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; bổ sung hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam đồng thời vẫn đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, ưu tiên phục vụ tốt các hoạt động phong trào, chăm lo, bảo vệ đời sống cho người lao động. Ngoài 
ra công tác kiểm tra phải được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình trong tổ chức công đoàn để tiếp tục xây 
dựng công đoàn TCT vững mạnh về mọi mặt.

Hội nghị Kiểm tra công đoàn Tổng công ty

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TCT
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI



CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TỔNG KẾT NĂM 2020

 Thực hiện chương trình công tác 
năm 2020 và được sự nhất trí của 
Lãnh đạo Tổng công ty thương mại Hà 
Nội, ngày 05/12/2020, Ban Thường vụ 
Công đoàn Tổng công ty Thương mại 
Hà Nội - CTCP tổ chức chương trình 
Tổng kết cuối năm 2020 và giao lưu 
giữa các Công đoàn cơ sở Tổng công 
ty tại Tam Chúc, Tỉnh Hà Nam. 
 Đây là hoạt động thường niên 
cuối năm của Công đoàn Tổng công ty 
nhằm đánh giá hoạt động công đoàn 
hàng năm và tăng cường sự gắn bó, 
đoàn kết trong hệ thống công đoàn 
Tổng công ty. Năm nay, chương trình 
vinh dự có sự hưởng ứng và tham dự 
của các đồng chí Nguyên Lãnh đạo 
Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty qua 
các thời kỳ; các đồng chí Ban chấp 
hành Công đoàn Tổng công ty và Chủ 
tịch, Kế toán các công đoàn cơ sở trực 
thuộc Công đoàn Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội. 
 Thành công của chương trình 
năm 2020 đã góp phần tạo mối liên 
kết chặt chẽ hơn nữa giữa các công 
đoàn cơ sở và khẳng định sức mạnh 
tập thể, vị trí và vai trò của Công đoàn 
TCT trong định hướng hoạt động của 
tổ chức Công đoàn tại mô hình doanh 
nghiệp Tổng công ty thương mại Hà 
Nội không có vốn Nhà nước; tiếp thêm 
năng lượng để mỗi công đoàn viên 
cùng đồng lòng, chung tay hoàn thành 
tốt nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty 
năm 2021 và những năm tiếp theo. Đoàn công đoàn TCT giao lưu tại Tam Chúc, Hà Nam
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 Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên năm 2020, ngày 13/12/2020, Đoàn thanh niên 
Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã phối hợp với 
Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động - Công an TP HN 
và một số đơn vị bạn trên địa bàn Hà Nội; Huyện Đoàn - Hội 
LHTN Huyện Gia Lâm, Cầu nối Thiện Tâm tổ chức Chương 
trình thiện nguyện “Nâng bước chân em tới trường năm 2020” 
tại khu vực Bến đò Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
 Với tâm nguyện hướng tới những gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn và quan tâm, hỗ trợ những em học sinh 
vượt khó hiện đang sinh sống lênh đênh tại bến đò, Đoàn 
thiện nguyện đã trao tặng 02 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng 
cho 02 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

 Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên năm 2020, ngày 13/12/2020, Đoàn thanh niên 
Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã phối hợp với 
Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động - Công an TP HN 
và một số đơn vị bạn trên địa bàn Hà Nội; Huyện Đoàn - Hội 
LHTN Huyện Gia Lâm, Cầu nối Thiện Tâm tổ chức Chương 
trình thiện nguyện “Nâng bước chân em tới trường năm 2020” 
tại khu vực Bến đò Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
 Với tâm nguyện hướng tới những gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn và quan tâm, hỗ trợ những em học sinh 
vượt khó hiện đang sinh sống lênh đênh tại bến đò, Đoàn 
thiện nguyện đã trao tặng 02 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng 
cho 02 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

trao tặng 01 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho Cụ Bà Nguyễn 
Thị Thơm - hộ người già neo đơn; tặng 16 chiếc xe đạp cùng 
16 thùng sữa chua uống cho 16 hộ gia đình và tặng 26 suất 
quà (mỗi suất gồm 300 nghìn đồng tiền mặt, 01 cặp sách, 20 
quyển vở, 01 chăn mùa đông, 01 áo khoác và 01 đèn học) 
cho 26 trẻ em đang sinh sống tại bến đò.
 Chương trình đã nhận được sự đón nhận trân trọng của 
Huyện đoàn, Hội LHTN Huyện Gia Lâm; của Cấp ủy, UBND 
Xã Văn Đức cùng các gia đình, đặc biệt là các em học sinh 
tại Bến đò Văn Đức, hy vọng chương trình sẽ tiếp thêm nhiều 
sức mạnh, niềm tin giúp các em vượt qua khó khăn để vươn 
lên trong học tập và cuộc sống. Thành công của hoạt động 
cũng góp phần tiếp thêm sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, xung 
kích của các đơn vị nói chung và của tuổi trẻ Hapro nói riêng 
trên hành trình “ Tình nguyện vì cộng đồng”. 

trao tặng 01 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho Cụ Bà Nguyễn 
Thị Thơm - hộ người già neo đơn; tặng 16 chiếc xe đạp cùng 
16 thùng sữa chua uống cho 16 hộ gia đình và tặng 26 suất 
quà (mỗi suất gồm 300 nghìn đồng tiền mặt, 01 cặp sách, 20 
quyển vở, 01 chăn mùa đông, 01 áo khoác và 01 đèn học) 
cho 26 trẻ em đang sinh sống tại bến đò.
 Chương trình đã nhận được sự đón nhận trân trọng của 
Huyện đoàn, Hội LHTN Huyện Gia Lâm; của Cấp ủy, UBND 
Xã Văn Đức cùng các gia đình, đặc biệt là các em học sinh 
tại Bến đò Văn Đức, hy vọng chương trình sẽ tiếp thêm nhiều 
sức mạnh, niềm tin giúp các em vượt qua khó khăn để vươn 
lên trong học tập và cuộc sống. Thành công của hoạt động 
cũng góp phần tiếp thêm sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, xung 
kích của các đơn vị nói chung và của tuổi trẻ Hapro nói riêng 
trên hành trình “ Tình nguyện vì cộng đồng”. 

Đoàn thanh niên Hapro trao tặng quà tới cụ Bà Nguyễn Thị Thơm

ĐOÀN THANH NIÊN HAPRO ĐỒNG HÀNH CHƯƠNG TRÌNH
THIỆN NGUYỆN “ NÂNG BƯỚC CHÂN EM TỚI TRƯỜNG NĂM 2020”

Đoàn thanh niên Hapro trao tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn


