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HAPRO TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM TẠI LỄ SƠ KẾT 6 THÁNG BRG GROUP

TRI ÂN THƯƠNG BINH VÀ CÁC GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHÂN NGÀY 27/7

THĂM HỎI VÀ TRAO TẶNG QUÀ TẠI 02 TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH NHÂN DỊP KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

LỄ TRAO THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG NĂM HỌC 2018-2019

CƠ QUAN XUẤT BẢN BẢN TIN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0243.8267984
Fax: 0243.8267983
Email: banthuonghieu@ haprogroup.vn
Web: www.haprogroup.vn

THIẾT KẾ 
Ban Thương Hiệu - Marketing



 Theo chủ trương của Tập 
đoàn thông qua chương trình hợp 
tác toàn diện với Sumitomo để đẩy 
mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, từ 
ngày 8/7 đến ngày 10/7/2019 Công 
ty Sumisho Foods – Công ty 
chuyên về thực phẩm xuất nhập 
khẩu hàng lương thực của Tập 
đoàn Sumitomo - đã sang khảo sát 
tìm hiểu về BRG HAPRO và các 
mặt hàng tiềm năng có thể xúc tiến 
hợp tác XNK trong thời gian tới.
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HAPRO XÚC TIẾN HỢP TÁC XUẤT NHẬP KHẨU 
VỚI ĐỐI TÁC NHẬT BẢN 

Lãnh đạo Hapro làm việc với Công ty Sumisho Foods tại Đồng Tháp

Đại diện Công ty Sumisho Foods thăm nhà máy Điều tại Bình Phước

Đại diện Công ty Sumisho Foods thăm nhà máy Gạo Hapro tại Đồng Tháp



HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC 

Tổng Giám Đốc tiếp trưởng đại diện Văn phòng Jetro tại Hà Nội

Tổng Giám Đốc làm việc với Công ty Sumitomo Foods Nhật Bản tại Hà Nội

Giám Đốc Điều Hành Nguyễn Thị Thu Hiền tiếp đoàn Doanh nhân Nhật Bản tại Hà Nội



HAPRO TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG
TẠI LỄ SƠ KẾT 6 THÁNG BRG GROUP Nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh sản phẩm tới các Công ty thành viên Tập đoàn BRG, tại Lễ sơ 

kết 06 tháng đầu năm Tập đoàn BRG, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã triển khai trưng bày các 
sản phẩm đặc trưng của năm đơn vị bao gồm: Vang Thăng Long, Gốm Chu Đậu, Gạo Đồng Tháp, Bánh 
Trung thu Thủy Tạ và Rượu của Trung tâm kinh doanh hàng Miễn Thuế.

 Nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh sản phẩm tới các Công ty thành viên Tập đoàn BRG, tại Lễ sơ 
kết 06 tháng đầu năm Tập đoàn BRG, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã triển khai trưng bày các 
sản phẩm đặc trưng của năm đơn vị bao gồm: Vang Thăng Long, Gốm Chu Đậu, Gạo Đồng Tháp, Bánh 
Trung thu Thủy Tạ và Rượu của Trung tâm kinh doanh hàng Miễn Thuế.

Sản phẩm Rượu của Trung Tâm Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế

Sản phẩm Bánh Trung Thu của Công ty CP Thủy Tạ

Sản phẩm Gạo của Chi nhánh Tổng công ty Thương Mại Hà Nội - CTCP

tại Tỉnh Đồng Tháp

Sản phẩm Gốm của Công ty CP Gốm Chu Đậu

Sản phẩm Rượu Vang của Công ty CP Vang Thăng Long

Khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của năm đơn vị



 Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh 
liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 25/7/2019 
Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP đã tổ 
chức buổi gặp mặt các CBNV là Thương binh, thân 
nhân Liệt sỹ. Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn 
Tiến Vượng – Phó Bí thư ĐU, PTGĐ Thường trực 
TCT; Bà Nguyễn Thị Hải Thanh – Phó Bí thư ĐU, 
Chủ tịch Công đoàn, PTGĐ TCT; đại diện Quỹ Từ 
thiện và Phát triển cộng đồng, Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên TCT; Công đoàn, Đoàn TN, Ban Giám 
đốc các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công 
ty và đặc biệt có các CBNV là thân nhân Liệt sỹ 
thuộc Công ty mẹ - TCT.
 Đây một trong những truyền thống tốt đẹp, 
một chương trình được tổ chức thường xuyên để ghi 
nhớ và tôn vinh công lao tcủa các anh hùng liệt sĩ, 
thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước 
trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo 
vệ tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống 
"Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong 
CBCNV của Tổng công ty.  
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 Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 
27/7, với mong muốn thể hiện trách nhiệm cộng 
đồng được chăm sóc và đóng góp một phần công 
sức nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có 
công với cách mạng; ngày 16/7/201, Quỹ Từ thiện 
và Phát triển cộng đồng (CDF) đã phối hợp với Hội 
chữ thập đỏ Quận Ba Đình và Công đoàn Tổng 
công ty Thương mại Hà Nội – CTCP tổ chức thăm 
hỏi và trao tặng quà các thương bệnh binh tại Trung 
tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh và Trung tâm điều dưỡng thương binh 
Duy Tiên,Tỉnh Hà Nam.
 Đây là 2 Trung tâm nuôi dưỡng, điều trị 
thương bệnh binh nặng với số lượng thương bệnh 
binh tập trung đông nhất, thương tật nặng nhất của 
cả nước. Qua hơn 50 năm tồn tại và phát 
triển,Trung tâm đã trở thành mái nhà lớn ấm áp tình 
thương yêu, giúp các thương bệnh binh vui sống với 
niềm tin Tàn nhưng không phế.
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LỄ TRAO THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH 
TRONG NĂM HỌC 2018-2019

 Sáng ngày 27/7/2019, tại Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội - CTCP, Công đoàn Công ty Mẹ 
- Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã tổ chức lễ 
trao quà cho học sinh đạt thành tích trong năm học 
2018 - 2019. 
 Trong không khí phấn khởi kết thúc năm học 
2018-2019, các con được nghỉ ngơi sau một năm 
miệt mài học tập, Công đoàn Công ty Mẹ  - Tổng 
công ty tưng bừng tổ chức lễ tuyên dương cho 62 
cháu học sinh là con CBNV đã đạt thành tích trong 
năm học trong năm học 2018-2019, đây là hoạt 
động thường niên rất ý nghĩa để ghi nhận, cổ vũ sự 
nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của các cháu 
em học sinh có thành tích tiêu biểu trong năm học 
vừa qua.
 Các lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn TCT, 
Công đoàn Công ty Mẹ TCT đã tham dự chương 
trình và chúc mừng các thành tích học tập mà các 
cháu đạt được trong năm học vừa qua. Thành tích 
học tập của các cháu chính là nguồn động viên, 
động lực để bố mẹ an tâm công tác, hoàn thành 
công việc, đóng góp cho sự phát triển chung cho 
Tổng công ty. Mong các cháu tiếp tục phát huy 
những thành tích đã đạt được và phấn đấu giành 
nhiều thành tích hơn nữa trong các năm học tiếp 
theo, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi.
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