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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 Ngày 25/04/2019, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 
của Tổng công ty đã tổ chức thành công tại tầng 16 tòa nhà Hapro, số 
11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
 Đại hội cổ đông thường niên đã thống nhất đánh giá kết quả đạt 
được của Tổng công ty trong năm 2018: Sau cổ phần hóa, Tổng công ty 
đã chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần không có 
vốn nhà nước, tuy nhiên được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Cổ đông, đặc biệt 
là sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực, trách nhiệm, tâm huyết và nguồn lực hỗ trợ 
tài chính lớn, công nghệ quản lý, điều hành hiện đại của Tập đoàn BRG – 
nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty, Tổng công ty đã có nguồn lực rất 
lớn để tập trung củng cố, phát triển sản xuất kinh doanh và đã đạt được 
những kết quả khá tốt ngay sau 06 tháng đầu tiên hoạt động theo mô hình 
Tổng công ty cổ phần, cụ thể như sau:
 Về kinh doanh xuất khẩu: 
Sau cổ phần hóa, Tổng công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu 
là then chốt trong hoạt động SXKD. Tổng kim ngạch XK cả năm 2018 đạt 
53.860 tấn hàng hóa các loại tương ứng với 5.278 cont 20,. Ba trong tổng 
số năm mặt hàng chủ lực của Tổng công ty là hạt tiêu, hạt điều, gạo, cà 
phê, thực phẩm chế biến tiếp tục nằm trong Top đầu cả nước, cụ thể
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 - Đứng thứ 5/19 Doanh nghiệp Xuất khẩu uy 
tín với mặt hàng Hạt Điều
 - Đứng thứ 11/14 Doanh nghiệp Xuất khẩu uy 
tín đối với mặt hàng Hạt Tiêu
 - Đứng thứ 18/24 Doanh nghiệp Xuất khẩu uy 
tín đối với mặt hàng Gạo
 Về kinh doanh nội địa:
 Tận dụng vị thế là đơn vị trong Tập đoàn 
BRG, Công tác phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh thương mại nội địa đã được Tổng 
công ty tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh. Các giải pháp 
ban đầu để chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả kinh 
doanh chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích đã được triển 
khai bài bản.
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 Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất kế hoạch trọng tâm năm 2019, Tổng công ty đã hoàn tất toàn 
bộ quá trình cổ phần hóa cần tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tốc đẩy mạnh 
phát triển để hiện thực hóa những mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong Phương án cổ phần hóa Tổng công ty.
 Năm 2019, hoạt động SXKD của Tổng công ty tiếp tục được đẩy mạnh, Kết quả sản xuất kinh doanh 
của Tổng công ty 4 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau:
- Tổng Doanh thu: 780 Tỷ đồng
- Kim ngạch Xuất khẩu: 24 Triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 Tỷ đồng
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 Cuối tháng 6/2018, Hapro đã tổ chức thành 
công Đại hội cổ đông lần đầu, chính thức hoạt động 
theo mô hình Công ty cổ phần và đến nay là doanh 
nghiệp thành viên của Tập đoàn BRG. Với định 
hướng được Chủ tịch Tập đoàn BRG kiêm Chủ tịch 
HĐQT Tổng công ty CP Hapro Madame Nguyễn Thị 
Nga nêu sau CPH sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển 
Hapro là một Tổng công ty 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, góp phần thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội. 
 “Thương hiệu Mạnh Việt Nam” là giải thưởng 
do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức thường niên từ 
năm 2001 đến nay. Ngày 6/4/2019, Chương trình Lễ 
công bố & vinh danh TOP 100 Doanh nghiệp Rồng 
Vàng & Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2018 đã được tổ 
chức long trọng tại Khách sạn J.W Marriot (Hà Nội) 
và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài 
truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo điện tử VnE-
conomy. Chương trình năm nay vinh danh 60 Doanh 
nghiệp Rồng Vàng và 100 Doanh nghiệp Thương 
hiệu Mạnh. Để có được kết quả này, Ban tổ chức đã 
khảo sát, bình chọn và sàng lọc những Doanh nghiệp 
FDI và Doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực 
đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và nỗ lưc vì sự phát 
triển của cộng đồng. 
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 Qua 15 năm hình thành và phát triển, thương 
hiệu Hapro của Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã 
khẳng định được vị thế của thương hiệu không chỉ 
trong nước mà còn trên thị trường quốc tế, tạo được 
lòng tin cho người tiêu dùng. Thương hiệu Hapro 
cũng đã gặt hái được nhiều danh hiệu giải thưởng lớn 
như Thương hiệu Quốc gia, Top 500 DN lớn nhất Việt 
Nam, Sao Vàng đất Việt, Doanh nghiệp Thương mại 
– Dịch vụ tiêu biểu, Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín,… 
Năm 2019, là năm thứ 14 liên tiếp, Hapro nằm trong 
top những doanh nghiệp được vinh danh “Thương 
hiệu Mạnh Việt Nam”. 
 Việc liên tiếp nằm trong top những doanh 
nghiệp “Thương hiệu mạnh Việt Nam” đã khẳng định 
những nỗ lực không ngừng của Hapro trong việc xây 
dựng và phát triển thương hiệu trong thời kỳ hội nhập, 
đồng thời cũng là sự ghi nhận cho những đóng góp 
của Hapro – thành viên Tập đoàn BRG trong quá 
trình phát triển chung của đất nước./.
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 Từ đầu tháng 4, hệ thống thương mại nội địa 
của Tổng công ty thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) 
đã tổ chức và triển khai thực hiện nhiều chương trình 
khuyến mại với ưu đãi hấp dẫn hướng đến kỷ niệm 44 
năm ngày Giải Phóng Miền Nam thống nhất đất nước 
(30/4/1975 – 30/4/2019) và Chào mừng Quốc tế lao 
động 1/5.

 Chương trình khuyến mại giá, mua hàng tặng 
hàng,…tại hệ thống siêu thị Hapromart, Haprofood, 
Seika mart
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QUỸ TỪ THIỆN TCT MANG XUÂN ĐẾN VỚI NHỮNG CON NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

 Ngày 23/4, tại Văn phòng Tổng công ty 
(Hapro), Giám đốc điều hành Nguyễn Thị Thu Hiền 
đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp 
Singapore do Cục phát triển Doanh nghiệp quốc tế 
Singapore giới thiệu. Các Doanh nghiệp Singapore 
tham dự buổi làm việc chuyên về nhiều lĩnh vực trong 
ngành hàng thực phẩm như: cung cấp thực phẩm 
chức năng, thực phẩm chế biến như xúc xích, thịt 
nguội, thịt đóng hộp, mì gói, trà và cà phê hòa tan, 
thực phẩm ăn liền…. Tại buổi làm việc, hai bên đã 
trao đổi, tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong thời gian 
tới, đại diện các doanh nghiệp Singapore đã chào 
bán và giới thiệu một số sản phẩm như trà, nước 
ngọt, mì gói,… và mong muốn phía Hapro hỗ trợ các 
công tác nghiên cứu, khảo sát nhu cầu tại thị trường 
Việt Nam. Kết thúc cuộc làm việc hai bên đã trao đổi 
thông tin để tiếp tục giao dịch và làm việc trong thời 
gian tới.
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 Ngày 24/4, Giám đốc điều hành Nguyễn Thị 
Thu Hiền đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Phòng 
thương mại và Công nghiệp Chi nhánh tỉnh AlDakh-
ilyah - Vương quốc Oman do Đại sứ quán Vương 
quốc  Oman tại Hà Nội giới thiệu. Tại buổi làm việc, 
hai bên đã trao đổi về nhu cầu xuất và nhập khẩu 
hàng hóa của 2 nước. Đại diện doanh nghiệp Ô man 
quan tâm đến một số sản phẩm nông sản thực phẩm 
chế biến xuất khẩu của Hapro và đã yêu cầu chào 
giá để nghiên cứu, tham khảo. Kết thúc cuộc làm 
việc hai bên đã gửi thông tin để tiếp tục giao dịch 
trong thời gian tới.

 Ngày 24/4, Giám đốc điều hành Nguyễn Thị 
Thu Hiền đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Phòng 
thương mại và Công nghiệp Chi nhánh tỉnh AlDakh-
ilyah - Vương quốc Oman do Đại sứ quán Vương 
quốc  Oman tại Hà Nội giới thiệu. Tại buổi làm việc, 
hai bên đã trao đổi về nhu cầu xuất và nhập khẩu 
hàng hóa của 2 nước. Đại diện doanh nghiệp Ô man 
quan tâm đến một số sản phẩm nông sản thực phẩm 
chế biến xuất khẩu của Hapro và đã yêu cầu chào 
giá để nghiên cứu, tham khảo. Kết thúc cuộc làm 
việc hai bên đã gửi thông tin để tiếp tục giao dịch 
trong thời gian tới.

 Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 
29 (VIETNAM EXPO 2019) với chủ đề “Vietnam 
Expo – Gắn kết, chia sẽ cùng thành công” diễn ra từ 
ngày 10/4/2019 đến ngày 13/4/2019 tại Trung tâm 
Triển lãm Quốc tế Hà Nôi (I.C.E) 91 Trần Hưng Đạo, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội thu hút sự tham gia của 500 
doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với 
quy mô 600 gian hàng. Với vị thế là doanh nghiệp 05 
lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia, Hapro vinh dự 
được giới thiệu hình ảnh tại Khu gian hàng nhà A1 
dành cho các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc 
gia 2018.
 Tham dự Vietnam Expo 2019, Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội – thành viên của Tập đoàn BRG 
trưng bày các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như: các 
mặt hàng nông sản (hạt tiêu, hạt điều, gạo, lạc nhân); 
các mặt hàng dược liệu, gia vị (quế, hồi); thực phẩm 
chế biến. Đặc biệt với mong muốn góp phần quảng 
bá tinh hoa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế tại 
gian hàng Hapro còn trưng bày và giới thiệu sản 
phẩm Gốm Chu Đậu – dòng gốm cổ cao cấp của Việt 
Nam, là biểu tượng của “Nền văn minh lúa nước” đã 
bị thất truyền gần 500 năm.
 Thông qua Vietnam Expo 2019, Hapro mong 
muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các đối 
tác nhằm nâng cao vị thế thương hiệu của sản phẩm, 
thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm mới đến các thị trường 
trong và ngoài khu vực. Sau Cổ phần hóa, là một 
thành viên của Tập đoàn BRG, thời gian tới, Hapro sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đẩy 
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mạnh xuất khẩu, tham gia các hội chợ trong và ngoài 
nước,…qua đó, xây dựng chương trình quảng bá 
thương hiệu BRG gắn liền với xuất khẩu (BRG 
Export), thông qua quảng bá hoạt động của công ty 
thành viên chuyên doanh mảng xuất khẩu (Hapro 
Export).
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 Công đoàn TCT:
 Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và 
người lao động luôn được Công đoàn Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội – CTCP quan tâm và ưu tiên 
hàng đầu. Ngày 06/4, Công đoàn TCT cùng BCH 
CĐCS đã đến thăm và trao tặng tiền, quà cho đoàn 
viên công đoàn Phạm Văn Đông mắc bệnh ung thư. 
Sự động viên về tinh thần cũng như vật chất của 
Công đoàn Hapro hy vọng góp một phần giúp anh 
Đông và gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn, 
ổn định tư tưởng để chữa bệnh và tiếp tục làm việc. 
 Quỹ Từ thiện TCT:
 Phối hợp thực hiện Chương trình “ Đồng hành 
cùng ngư dân” tại Huyện đảo Cô Tô, Tỉnh Quảng 
Ninh. 
 Trong 03 ngày 19, 20,21/3/2019, với tinh thần 
hướng về biển đảo quê hương, Quỹ Từ thiện & Phát 
triển cộng đồng TCT phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh 
sát biển cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình 
thăm và trao quà tặng dành cho ngư dân tại Huyện 
đảo Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh. 
 Tại đây, Đoàn đã tới viếng và trang trọng thắp 
hương tại nghĩa trang liệt sỹ để tưởng nhớ, tỏ lòng 
biết ơn những hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh. 
Tiếp đó, Đoàn đã tới thăm hỏi và tặng quà, khám 
bệnh, cấp thuốc miễn phí các gia đình chính sách, 
ngư dân nghèo, học sinh nghèo vượt khó, bao gồm: 
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230 bát ăn cơm, 84 đĩa gốm, 30 bộ ấm chén mang 
thương hiệu Gốm Chu Đậu; 110 gối trẻ em; 09 đèn 
bão cùng 100 suất gồm các loại thuốc thiết yếu dùng 
trong gia đình.Đồng thời, Công ty CP Gốm Chu Đậu 
- nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình đã trao 
tặng UBND Huyện đảo Cô Tô và Bộ Tư lệnh vùng 1 
Hải quân 02 Bình gốm Phượng Hoàng. 
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 Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quỹ 
Từ thiện & Phát triển cộng đồng TCT đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Quận Ba Đình tổ chức hoạt động thăm 
hỏi, trao tặng quà cho các cháu trẻ em khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thành phố Hà Nội. 
Cùng với những phần quà ý nghĩa của các nhà hảo tâm tại chương trình, Quỹ đã trao 30 thùng sữa chua; 10 
đôi giày mới và 03 cặp sách dành cho các em, chung tay đóng góp một phần để giúp các em có thêm động 
lực vươn lên trong học tập. 
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