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HAPRO THAM DỰ HỘI NGHỊ 
HẠT VÀ QUẢ KHÔ THẾ GIỚI (INC)
 Từ ngày 23 đến ngày 25/5/2019 ông Vũ Thanh Sơn – Tổng giám 
đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) làm trưởng đoàn 
cùng một số đơn vị XNK của TCT đã tham dự Hội nghị hạt và quả khô 
(INC) 2019 tại Boca Raton. Đây là sự kiện thường niên, quan trọng do Hội 
đồng hạt quả khô quốc tế INC tổ chức. Hầu hết các khách hàng lớn của 
Hapro trên thế giới đều là thành viên của Hiệp hội INC và tham dự thường 
xuyên sự kiện này. 
 Năm nay Hapro đăng ký tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu 
sản phẩm: tiêu, điều, gạo, cà phê, cơm dừa, tinh bột sắn và gia vị các loại 
tại Hội nghị. Gian hàng của HAPRO được thiết kế đẹp mắt và nằm ở vị trí 
trung tâm Hội nghị nên đã thu hút được rất nhiều khách hàng đến thăm 
quan và trao đổi danh thiếp hợp tác.
 Tham gia Hội nghị Hạt và quả khô thế giới (INC) 2019 là một cơ 
hội tốt để quảng bá, xúc tiến các sản phẩm nông sản dạng hạt nói chung 
của Việt Nam và mặt hàng điều nói riêng đồng thời thúc đẩy, mở rộng gặp 
gỡ, kết nối với các nhà quản lý, khách hàng và đối tác lớn là thành viên 
của INC “INC Online Members Directory”.  Bên cạnh đó, Hapro và các 
thành viên còn cập nhật được những thông tin, chính sách, thị trường, chất 
lượng mới nhất về ngành hạt quả khô trên thế giới trong đó có mặt hàng 
Điều  để có những chính sách phù hợp, trong giai đoạn thị trường hạt nói 
chung và mặt hàng Điều nói riêng đang có những diễn biến phức tạp. 
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 Ngày 24/5/2019, tại khách sạn Intercontinen-
tal tại Hanoi Westlake, Tập đoàn BRG đã tổ chức Hội 
nghị nhà cung cấp để công bố chiến lược mua tập 
trung và chính sách hợp tác với các nhà cung cấp.  
Gần 300 nhà cung cấp trong và ngoài nước đã được 
mời tham dự sự kiện và thực hiện ký kết hợp tác..
 Nhằm phục vụ chiến lược mua tập trung, hỗ 
trợ các nhà cung cấp trong việc phân phối sản phẩm 
hàng hóa, Tập đoàn BRG sẽ giao trách nhiệm cho 
Công ty BRG Retail là đầu mối duy nhất mua hàng 
hóa từ các nhà cung cấp để phục vụ nhu cầu của các 
công ty thành viên trong Tập đoàn như: chuỗi hơn 
100 siêu thị (Intimex, FujiMart, Hapro Mart, Seika 
Mart), hệ thống 7 sân gôn đẳng cấp thế giới, chuỗi 
các khách sạn thương hiệu quốc tế (Hilton, InterCon-
tinental Hanoi Westlake, Four Seasons, Sheraton 
Grand Đà Nẵng Resort...), các công ty thành viên 
khác của Tập đoàn BRG. Ngoài ra, hàng hóa nông 
sản Việt như gạo, hạt tiêu, điều, cà phê… và hàng thủ 
công mỹ nghệ chất lượng cao sẽ được mua nhiều hơn 
theo chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu của BRG. Tổng 
giá trị mua hàng của BRG Retail khoảng 15.000 tỷ 
đồng/năm với mức tăng trưởng dự kiến 20%/năm. 
 Chiến lược mua tập trung của tập đoàn BRG 
bên cạnh ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế còn có ý 
nghĩa xã hội trong việc góp phần nâng cao chất lượng 
và tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt 
Nam, khuyến khích người Việt dùng hàng Việt, hỗ trợ 
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doanh nghiệp Việt xuất khẩu hàng hóa. Qua một 
trung tâm mua tập trung, Tập đoàn BRG sẽ có điều 
kiện để hỗ trợ người nông dân nhiều hơn, ngoài việc 
hướng dẫn về kỹ thuật, thông tin thị trường… còn giúp 
tiêu thụ các mặt hàng nông sản có tính thời vụ góp 
phần thúc đẩy sản xuất để phục vụ tiêu dùng trong 
nước, mang những sản phẩm nông sản tốt nhất của 
Việt Nam đến với thị trường quốc tế. Công ty bán lẻ 
BRG cũng hướng đến các đối tượng khác hàng, nhà 
cung cấp là các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, 
nhất là các hợp tác xã nông nghiệp trong danh sách 
Chương trình mỗi xã/phường một sản phẩm (OCOP) 
trên cả nước để đưa các sản phẩm nội địa, đặc biệt là 
các sản phẩm đặc sản vùng miền vào hệ thống các 
siêu thị của BRG, góp phần quan trọng vào Cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
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 Ngày 3/5, Công đoàn Tổng công ty Thương 
mại Hà Nội – CTCP (Hapro) tổ chức lễ phát động Hội 
thi Sáng tác mẫu và sản phẩm mới 2019 tại Công 
đoàn cơ sở Công ty CP Gốm Chu Đậu, hưởng ứng 
“Tháng công nhân”; “Tháng hành động về an toàn vệ 
sinh lao động” hướng tới các hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam. 
 Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hải Thanh – 
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã nêu những nội 
dung tổ chức phát động trong Tháng công nhân năm 
2019 như sau:
- Công đoàn TCT phát động tổ chức Tháng Công 
nhân với chủ đề "Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích 
đoàn viên". Mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn 
các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi phù 
hợp với đặc điểm, lợi thế và tình hình kinh doanh của 
đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong 
CNVCLĐ; phối hợp với chuyên môn tuyên tuyền tổ 
chức tuyên truyền sâu rộng các hoạt động trong 
“Tháng công nhân” trên các phương tiện thông tin.
- Tổ chức các phong trào, hoạt động trong Tháng 
Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ 
từ ngày 01/5/2019 đến 31/5/2019.  Phát động sâu 
rộng phong trào người lao động ở các cấp, hoạt động 
sản xuất kinh doanh tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ 
ngành hàng (Công ty CP Thủy tạ, Công ty CP Vang 
Thăng Long, Công ty CP SXKD Gia súc gia cầm, 
Công ty CP Sự kiện và Ẩm thực Hapro, Công ty CP 
Gốm Chu Đậu, Công ty CP TMDV Thời Trang….)  
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- Phát động Đợt thi đua cao điểm 90 ngày trong cán 
bộ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong Tổng công 
ty chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công 
đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Tập trung đẩy 
mạnh Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” 
với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, 
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất 
kinh doanh của đơn vị. Qua đó, góp phần ổn định sản 
xuất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại 
đơn vị và kết hợp với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao 
động…
 Cùng ngày, Công ty CP Gốm Chu đậu đã tổ 
chức Cuộc thi sáng tác mẫu và sản phẩm của 22 thí 
sinh là các nghệ nhân trong công ty với thâm niên 
công tác khác nhau. Qua hội thi, các nghệ nhận được 
thể hiện tài năng, ý tưởng sáng tạo mẫu của mình. 
Các tác phẩm tham gia với nhiều chủ đề đã tạo ra kiệt 
tác mới để sản phẩm gốm Chu đậu ngày càng đa 
dạng, phong phú và nâng tầm thương hiệu Gốm Chu 
Đậu trên thị trường trong và ngoài nước.
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tác mới để sản phẩm gốm Chu đậu ngày càng đa 
dạng, phong phú và nâng tầm thương hiệu Gốm Chu 
Đậu trên thị trường trong và ngoài nước.
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QUỸ TỪ THIỆN TCT MANG XUÂN ĐẾN VỚI NHỮNG CON NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

 Thực hiện kế hoạch của Thành đoàn Hà Nội 
về việc tổ chức Ngày hội gia đình công nhân năm 
2019 ngày 02/6/2019, trong đó có hoạt động hỗ trợ 
quà tặng gia đình công nhân nhân dịp Tết thiếu nhi 
1/6; Đoàn thanh niên Tổng công ty cùng với Quỹ Từ 
thiện và Phát triển cộng đồng TCT đã hỗ trợ 30 suất 
quà tặng gồm bánh, kẹo, sữa dành tặng 30 con gia 
đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công 
nghiệp Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
 Bên cạnh đó, ngày hội được diễn ra sôi nổi 
với nhiều hoạt động khác như Tập huấn kỹ năng sử 
dụng điện an toàn và tiết kiệm, phòng chống cháy nổ 
và tai nạn thương tích cho thanh niên; Tổ chức khám, 
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tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 
thanh niên công nhân và 250 con công nhân; Tổ 
chức trại hè kỹ năng cho con công nhân: chương 
trình “Rung chuông vàng” với chủ đề về Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và công nhân….

 Cùng với những hoạt động, phần quà của 
Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị tham gia chương 
trình, những món quà thiết thực của Đoàn thanh niên 
Tổng công ty sẽ góp phần là nguồn động viên tinh 
thần để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn 
lên trong cuộc sống, học tập tốt, trở thành người có 
ích cho xã hội.
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* 21-23 HÀNG GAI - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

* 22 ĐÔNG CÁC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

* 268 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

* SỐ 2 BẠCH MAI - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

* 30 LÒ ĐÚC - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

* 144 THỤY KHUÊ - BA ĐÌNH - HÀ NỘI

* C15 THANH XUÂN BẮC - THANH XUÂN - HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GẠO HAPRO ĐỒNG THÁP


