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Hapro 13 năm liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng “VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”

HAPRO ĐƯỢC VINH DANH TRONG BẢNG XẾP HẠNG VNR500 -
TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 2019

 Theo Bảng xếp hạng VNR500 năm 2019, 
Tổng công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ 
phần (HAPRO)  tiếp tục được vinh danh trong 
danh sách Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam 2019 do Công ty cổ phần báo cáo đánh giá 
Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp với Báo Viet-
namNet tổ chức. Bảng xếp hạng VNR500 được xây 
dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá 
độc lập kết hợp phân tích trên các tiêu chí về 
doanh thu thực tế của doanh nghiệp, tổng tài sản, 
tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và các chỉ số 
khác như: chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín truyền 
thông của doanh nghiệp. 
 Đây là năm thứ 13 liên tiếp Hapro được 
vinh danh trong bảng xếp hạng “VNR500 – Top 
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”.



Hapro mang xuân đến mọi nhà

Điểm bán hàng phục vụ tết tại Tòa nhà Hapro

KINH DOANH PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Điểm bán hàng phục vụ tết tại Tòa nhà Hapro

 Để phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 Tổng công ty thương mại 
Hà Nội (Hapro) đã khẩn trương chuẩn bị hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo 
từ các nguồn chính: do Hapro trực tiếp sản xuất; các mặt hàng do Hapro là nhà phân phối, đại lý và 
hàng hóa từ các nhà cung cấp có uy tín và thương hiệu trên thị trường mà Hapro đang kinh doanh. 
Tổng lượng hàng hóa dự trữ với 19 nhóm mặt hàng chủ chốt phục vụ Tết như Gạo, Thịt lợn, Thịt gà, 
Thịt bò, Thủy hải sản, Thực phẩm chế biến, Quả các loại, Dầu ăn, Bánh mứt kẹo, Rượu, Bia, Nước giải 
khát, Mặt hàng điện máy và các mặt hàng tiêu dùng khác…. Mạng lưới các địa điểm kinh doanh bán lẻ 
phục vụ Tết Nguyên đán với gần 40 địa điểm theo các mô hình Siêu thị/CHTI Hapromart, Haprofood, 
Seikamart, các cửa hàng chuyên doanh thực phẩm, thời trang,….. 
 Tùy theo ngành nghề kinh doanh các cửa hàng, địa điểm kinh doanh của Tổng công ty sẽ mở 
cửa phục vụ muộn nhất đến 21h30 ngày 30 Tết. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống của Công ty CP Thủy 
Tạ mở cửa phục vụ nhu cầu của nhân dân qua giao thừa kéo dài đến sáng mồng 1 tại 03 địa điểm khu 
vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Đến ngày 04 Tết các địa điểm kinh doanh của Hapro đồng loạt mở cửa bán 
hàng bình thường.
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CHỢ TẾT 2020 TẠI HUYỆN ỨNG HÒA

 Thực hiện sự chỉ đạo định hướng của Thành phố đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương 
mại trên địa bàn thủ đô về phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020; Hapro đã chủ động 
xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình kinh doanh phục vụ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 nhằm 
phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô. Hapro tổ chức điểm bán hàng theo mô hình “Chợ 
Tết” tại Huyện Ứng Hòa từ ngày 16/1/2020 đến 18/1/2020 (tức ngày 22 đến hết ngày 24 Tháng 
Chạp). Tại Chợ Tết, Hapro sẽ phục vụ nhân dân địa phương với phương châm "Hàng hoá phong phú, 
chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp" với các mặt hàng thiết yếu trong chương trình dự trữ, bình ổn giá 
chung tham gia với Thành phố Hà Nội như: Gạo, dầu ăn, đường, thực phẩm chế biến,…
 Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) hy vọng mang tới nhân dân thủ đô cũng như nhân 
dân huyện Ứng Hòa một năm mới ấm áp, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.
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Lễ khai mạc điểm bán hàng “Chợ Tết” tại Huyện Ứng Hòa 

Bà Trần Thị Phương Lan - PGĐ Sở Công Thương Hà Nội thăm quan Chợ Tết

Bà con nhân dân Huyện Ứng Hòa mua sắm tại Chợ Tết



Gian hàng Hapro Hội chợ Xuân 2020

Gian hàng Hapro Hội chợ Xuân 2020 Gian hàng siêu thị HaproMart tại hội chợ Xuân 2020
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 Tối ngày 14/1/2020, Hội chợ Xuân Giảng Võ 2020 đã chính thức khai 
mạc tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế I.C.E – 91 Trần Hưng Đạo, Hà 
Nội. Hội chợ diễn ra từ ngày 14/01 đến ngày 21/01/2020. Hơn 20 năm qua, 
Hội chợ Xuân đã trở thành lễ hội truyền thống của người dân Thủ đô vào 
dịp Tết cổ truyền dân tộc, thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, 
mua sắm. 
 Hapro tham gia Hội chợ với 08 gian hàng, tập trung chủ yếu vào các 
sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, các sản phẩm truyền thống phục 
vụ Tết cổ truyền dân tộc như: Bánh mứt kẹo, bánh chưng, rượu vang 
Thăng Long, các sản phẩm thực phẩm chế biến, gia vị, đặc biệt là các sản 
phẩm do các Công ty thành viên của Hapro sản xuất và kinh doanh như: 
bún khô, mì gạo, gạo Hapro Đồng Tháp…. sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng của người dân Thủ đô vào dịp Tết. 
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HOẠT ĐỘNG QUỸ TỪ THIỆN 
VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HAPRO 

 Trên hành trình kết nối và sẻ chia cộng đồng 
trong những năm qua, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh 
Tý 2020, ngày 14/1/2020, Quỹ Từ thiện và Phát triển 
cộng đồng ( CDF) cùng những nhà hảo tâm đã tổ chức 
thăm hỏi và trao tặng quà cho các thầy cô và 130 em 
học sinh khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ 
khuyết tật Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
 Đến thăm các con nhân dịp Tết Nguyên đán 
2020, Đoàn thiện nguyện đã trao tặng 100 kg Gạo 
Hapro Đồng Tháp, 48 chai dầu ăn, 04 thùng bánh kẹo, 
1000 quần áo cùng 12 triệu đồng tiền mặt và 01 chiếc 
ti vi góp phần trang trải cơ sở vật chất của nhà trường 
và sinh hoạt hàng ngày của các con. Với những món 
quà ấm cúng mang nhiều tình thương cùng hương vị 
ngày Tết, hy vọng các con sẽ được hưởng một cái Tết 
ngọt ngào, tròn vẹn hơn. 
 Quỹ Từ thiện xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, 
ủng hộ của các tổ chức, các nhà hảo tâm đã đóng góp 
cho chương trình trong nhiều năm rất mong tiếp tục 
nhận được sự đồng hành và giúp đỡ của quý vị trong 
những hành trình tiếp theo của Quỹ. 
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