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TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP

HAFASCO - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BRG
KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY DỆT SEAMLESS 
VỚI THẾ HỆ MÁY HIỆN ĐẠI NHẤT 
CHUYÊN SẢN XUẤT ĐỒ LÓT LIỀN MẢNH CAO CẤP

 Ngày 26/3, tại Khu công nghiệp phố Nối A (huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội 
(Hafasco) – đơn vị thành viên của Tập đoàn BRG - đã tổ chức Lễ khánh 
thành Nhà máy Dệt Seamless chuyên sản xuất đồ lót liền mảnh cao cấp.

 Dự án Nhà máy Dệt Seamless của công ty Hafasco (Tập đoàn 
BRG) có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 40 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, nhà 
máy được lắp đặt 20 máy dệt Santoni Fast 2 của Italy và các thiết bị phụ 
trợ đồng bộ như máy giặt, máy sấy, máy may chuyên dụng cho sản phẩm 
seamless, dự kiến mỗi tháng sản xuất ra 150.000-250.000 sản phẩm, 
trong đó 70% sản phẩm được xuất sang nước ngoài để tiêu thụ ở thị 
trường châu Âu và Mỹ, 30% tiêu thụ trong nước.
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 BOX: Ngày 29/6/2018, Hapro chính thức hoạt 
động theo mô hình Công ty cổ phần. Ngay sau cổ 
phần hóa, Chủ tịch Tập đoàn BRG kiêm Chủ tịch 
HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ 
phần (Hapro) Madame Nguyễn Thị Nga đã quyết liệt 
chỉ đạo Hapro đẩy mạnh các hoạt động đầu tư phát 
triển để hiện thực hóa định hướng xây dựng Tổng 
công ty cổ phần tiếp tục phát triển trở thành một đơn 
vị xuất nhập khẩu và thương mại nội địa có năng lực 
cạnh tranh và phát triển bền vững, phát huy vai trò là 
một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn trên địa 
bàn Thủ đô Hà Nội. Thực tế một số Công ty thành 
viên của Hapro như Hafasco, Gốm Chu Đậu nay là 
Công ty thành viên của Tập đoàn BRG đã triển khai 
thành công những định hướng chiến lược đó với minh 
chứng cụ thể về việc Công ty HAFASCO khánh 
thành dây chuyền đồ lót liền mảnh ngày 26/3/2019.
 Bên cạnh đó, kết quả hoạt động SXKD năm 
2018 vừa qua của Hapro tiếp tục có sự tăng trưởng 
và phát triển trên cả hai mảng kinh doanh chính là 
xuất nhập khẩu và thương mại nội địa với Doanh thu 
năm 2018 đạt hơn 4.860 tỷ đồng bằng 105% so với 
2017; Kim ngạch XK đạt gần 108 triệu USD tăng 
11% so với 2017.
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 Đoàn công tác Tổng công ty thương mại Hà 
Nội - Hapro (thành viên Tập đoàn BRG) do Ông Vũ 
Thanh Sơn, Tổng giám đốc làm trưởng đoàn cùng 02 
Chi nhánh XNK Phía Bắc và TP HCM đã tham dự Hội 
nghị quốc tế ngành điều 2019 diễn ra tại TP.Huế, từ 
ngày 1 – 3/3/2019. Đây là một trong các sự kiện 
thường niên do Hiệp Hội Điều Việt Nam (Vinacas) tổ 
chức từ năm 2008 dưới sự bảo trợ của Bộ Công 
Thương và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 
với sự tham gia của khoảng 300 DN đến từ khắp nơi 
trên thế giới. Nội dung trọng tâm thảo luận trong 
khuôn khổ Hội nghị năm nay “Thúc đẩy công bằng 
trong chuỗi giá trị Điều toàn cầu”. 
 Chi nhánh XNK Phía Bắc đại diện cho Hapro 
– Thành viên tập đoàn BRG tham gia 1 gian hàng 
trưng bày sản phẩm tại Hội nghị. Hơn 100 đoàn 
khách kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng điều từ 
nhiều quốc gia trên thế giới đã đến thăm và có các 
hoạt động giao thương tại gian hàng Hapro trong thời 
gian diễn ra Hội nghị. 
 Tham gia Hội nghị Điều quốc tế là cơ hội 
quảng bá cho thương hiệu Hapro và tập đoàn BRG 
trong ngành điều Việt Nam đồng thời cũng là nơi gặp 
gỡ khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng 
cơ hội kinh doanh qua việc cập nhật các thông tin, 
thảo luận về tình hình thị trường Điều năm 2019 của 
Việt Nam và thế giới.
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HAPRO THAM DỰ HỘI NGHỊ NGÀNH ĐIỀU 2019THÁNG 3 HAPRO HỖ TRỢ TỈNH SƠN LA 
THÚC ĐẨY TIÊU THỤ HÀNG NÔNG SẢN

THÁNG 3

 Ngày 20/3/2019, Phó TGĐ Nguyễn Thị Hải 
Thanh đại diện cho Lãnh đạo Tổng công ty thương 
mại Hà Nội (Hapro) đã tiếp và làm việc với Đoàn 
công tác Tỉnh Sơn La do Ông Nguyễn Thành Công - 
Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông 
nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn. 
            Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về tình 
hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản 
của tỉnh Sơn La năm 2018, và kế hoạch SXKD, 
phương hướng của tỉnh năm 2019. Năm 2019, Tỉnh 
Sơn La đặc biệt quan tâm đến khâu sản xuất – tiêu 
thụ, xuất khẩu nông sản, đã mở rộng quy hoạch vùng 
trồng các sản phẩm hoa quả như xoài, nhãn, chanh 
leo .... để phục vụ xuất khẩu và người tiêu dùng các 
tỉnh thành quan tâm, ủng hộ.
 Năm 2018, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hapro 
tổ chức sự kiện giới thiệu quảng bá, trưng bày các 
sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La tại siêu thị 
Hapromart C13 Thành Công – một siêu thị trong hệ 
thống siêu thị thương mại nội địa của Hapro. Thông 
qua sự kiện này, các sản phẩm nông sản của tỉnh 
Sơn La đã được người tiêu dùng thủ đô Hà Nội biết 
đến và nhiệt tình ủng hộ. Tiếp nối sự thành công đó, 
Hapro sẽ tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp 
Sơn La trong khâu tiêu thụ, xuất khẩu nông sản thực 
phẩm tại thị trường Hà Nội. Đồng thời sẽ phối hợp với 
tỉnh Sơn La để tiếp tục tổ chức sự kiện tuần lễ giới 
thiệu quảng bá, trưng bày các sản phẩm của tỉnh Sơn 
La tại Hà Nội như xoài, mận, chanh leo, nhãn dự kiến 
vào tháng 7/2019. 
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HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, THIỆN NGUYỆN CUẢ TỔNG CÔNG TYTHÁNG 3 THÁNG 3

 

 

 

 

QUỸ TỪ THIỆN TCT MANG XUÂN ĐẾN VỚI NHỮNG CON NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

CHI NHÁNH KINH DOANH SIÊU THỊ HAPROMART
 Nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ của 
hệ thống siêu thị Hapromart làm một trong những 
mục tiêu hàng đầu cần thực hiện trong năm 209 đối 
với Chi nhánh siêu thị Hapromart – Đơn vị trực thuộc 
Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro).
 Công tác chỉnh sửa hình ảnh, thay đổi lại 
layout, sắp xếp trưng bày lại hàng hóa tại các siêu thị 
Hapromart đang được tiến hành đồng loạt. Song 
song với việc chỉnh sửa hình ảnh, đội ngũ nhân viên 
cửa hàng cũng được đào tạo thêm để có thể đáp ứng 
và phục vụ khách hàng tốt nhất. Những thay đổi này 
tại các siêu thị Hapromart đã nhận được nhiều phản 
hồi tích cực và thu hút thêm được nhiều khách hàng 
đến mua sắm tại hệ thống. 
 Chuẩn bị cho dịp Lễ thống nhất đất nước 30/4 
và Quốc tế lao động 1/5, Chi nhánh kinh doanh siêu 
thị Hapromart đã chuẩn bị lượng hàng hóa phong 
phú, đa dạng, xây dựng những chương trình khuyến 
mại hấp dẫn để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách 
hàng. Chương trình khuyến mại cuối tuần liên tục 
được thực hiện với nhiều sản phẩm nổi bật với 
khuyến mại hấp dẫn (mua hàng tặng hàng, khuyến 
mại giá lên đến 30% tùy mặt hàng và thời điểm…)
 Kính mời các Quý khách hàng đến thăm quan 
và mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị Hapromart, 
Haprofood của Chi nhánh siêu thị Hapromar hoặc có 
thể liện hệ các số đặt hàng hotline trên Fanpage 
Trung tâm kinh doanh siêu thị Hapromart.
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 Quỹ Từ thiện TCT:
 Những ngày đầu tháng 3, Quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng Hapro phối hợp với Báo Thương hiệu và 
pháp luật thực hiện chuyến thiện nguyện, trao quà, động viên học sinh và giáo viên tại điểm trường Huổi Hu, xã 
Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Đây là một trong trong 37 điểm trường của xã Chiềng Sơ, nằm trong núi, 
giao thông đi lại khó khăn. Đây là điểm bản đặc biệt, nơi cư trú của người dân tộc Xing Mun - tộc ít người nhuộm 
răng đen. Dân trí thấp lại gặp khó khăn vì sự chia cắt của địa hình đồi núi, người Xing Mun ở Huổi Hu quanh năm 
nghèo và đói. Các con ở điểm trường chủ yếu sống nhờ một phần từ nguồn lương thực hỗ trợ nhưng vẫn không 
đủ cho nhu cầu thực tế hàng ngày.
 Các suất quà tặng học sinh và thầy cô tại điểm trường Huổi Hu bao gồm: Gạo, dầu ăn, thực phẩm, sách, 
vở, quần áo ấm,…  Tuy giá trị các phần quà không lớn song đã góp một phần nhỏ bé chia sẻ những khó khăn với 
học sinh và thầy cô nơi đây. 
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TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 88 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

(26/3/1931 - 26/3/2019)

 Chào mừng 88 năm ngày thành lập đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

 Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019)Đoàn 
viên NGHIÊM ĐÌNH SƠN - UV BCH ĐTN TCT, Bí thư 
Đoàn Cty CP Gốm Chu Đậu đã vinh dự là 1 trong 88 
gương thanh niên tiêu biểu trong SXKD, khởi nghiệp, 
lập nghiệp, nghệ sỹ trẻ, tình nguyện vì cộng đồng tại 
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Năm 
2019.

 Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, triển khai chương trình “ 
Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hapro” năm 2019, ngày 
16/3/2019, đại diện BCH Đoàn Thanh niên TCT 
Thương mại Hà Nội - CTCP đã đến thăm và trao tặng 
quà tới 5 gia đình ĐVTN Hapro có hoàn cảnh khó 
khăn. Các bạn đều là những nhân viên bán hàng 
trong chuỗi siêu thị Hapromart (Cty CP TMĐT Long 
Biên) và công nhân may tại Xí nghiệp may Yên Mỹ - 
Hưng Yên (Cty CP TMDV Thời trang Hà Nội) với 
hoàn cảnh gia đình và cuộc sống còn nhiều vất vả. 
Tuy trị giá các món quà không lớn nhưng mỗi món 
quà đều mang theo rất nhiều những tình cảm chân 
thành của hơn 500 Đoàn viên Hapro - hy vọng sẽ tiếp 
thêm động lực để các bạn tiếp tục vươn lên và trưởng 
thành.
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thành của hơn 500 Đoàn viên Hapro - hy vọng sẽ tiếp 
thêm động lực để các bạn tiếp tục vươn lên và trưởng 
thành.

 Nhân ngày kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 
ngày 02/03/2019, Công đoàn Tổng công ty Thương 
mại Hà Nội đã tổ chức chương trình tham quan cho 
các đ/c phụ trách  là cán bộ nữ của các đơn vị tại 
Chùa Tam Chúc, đền Trần Trúc và Ngũ Động Thiên 
Sơn tại tỉnh Hà Nam - Hà Nội.

 Đ/c Nguyễn Thị Hải Thanh - Chủ tịch Công 
đoàn TCT đã gửi lời chúc mừng tới tất cả nữ 
CNVCLĐ, cán bộ công đoàn trực thuộc nhân ngày 
Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đ/c đánh giá cao và biểu dương 
sự cống hiến của các chị em trong việc góp phần vào 
sự phát triển chung của Tổng Công Ty Thương mại 
Hà Nội trong những năm qua và mong rằng trên 
cương vị công tác của mình, các nữ CNVCLĐ, đoàn 
viên công đoàn sẽ tiếp tục phấn đấu,  đoàn kết, hỗ trợ 
lẫn nhau,  luôn sáng tạo, nhiệt tình trong công việc để 
góp phần thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ 
được giao đặc biệt trong giai đoạn Tổng công ty 
chuyển sang hoạt động theo mô hình mới - Tổng 
công ty cổ phần. 
 Nhân dịp này, đ/c Chủ tịch đã kết hợp tuyên 
truyền kiến thức về giới tính, kỹ năng đại diện cho chị 
em trong việc tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ và trẻ em, 
kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia 
đình no ấm tiến bộ hạnh phúc. Chương trình tham 
quan là dịp để chị em gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh 
nghiệm công tác, đồng thời tạo mối gắn kết trong 
hoạt động của tổ chức Công đoàn Tổng công ty nói 
chung cũng như công tác nữ công nói riêng. 
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