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HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 Ngày 23/7/2020 Tổng công ty Thương mại Hà Nội- 
CTCP đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2020 và đưa ra các giải pháp thực hiện mục 
tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TCT; Công đoàn, Đoàn 
thanh niên TCT; Lãnh đạo Phòng ban quản lý TCT; Ban Lãnh 
đạo các Công ty thành viên; Tổ đại diện vốn có vốn góp của 
TCT tại các công ty cổ phần. 

 Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của lãnh đạo các Công ty 
thành viên, Tổ đại diện vốn của TCT về kết quả sản xuất kinh 
doanh 6 tháng đầu năm 2020 và ý kiến phát biểu chỉ đạo của 
Ông Nguyễn Thái Dũng- Chủ tịch HĐQT TCT, Ông Vũ Thanh 
Sơn- Tổng Giám đốc TCT kết luận: 

 - Toàn Tổng công ty tập trung quyết tâm cao nhất thực 
hiện kế hoạch SXKD cả năm 2020 trên các chỉ tiêu doanh thu, 
lợi nhuận và kim ngạch xuất khẩu. Đồng thời, phải quan tâm, 
chú trọng đảm bảo thu nhập cho người lao động trong Tổng 
công ty. 

 - Tiếp tục phát huy, tăng cường vai trò tham mưu của 
các phòng ban quản lý, của Tổ đại diện vốn của TCT tại các 
công ty cổ phần để thực hiện chương trình tái cấu trúc TCT, 
thúc đẩy toàn diện mọi mặt công tác của Tổng công ty trong 
công tác kinh doanh xuất khẩu, quản lý, khai thác hệ thống 
mạng lưới địa điểm, đầu tư phát triển, đối ngoại, xúc tiến 
thương mại và đào tạo nguồn nhân sự có chất lượng trong 
những năm tiếp theo. 

 - Áp dụng phương pháp lãnh đạo toàn diện, phát huy 
vai trò, chức năng của các tổ chức đoàn thể trong Tổng công 
ty, góp phần tạo nên một Tổng công ty thống nhất, đoàn kết.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác ĐTN 6 tháng đầu năm 2020
và định hướng phát triển 6 tháng cuối năm 2020

Giám đốc Công ty CP Thủy Tạ báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020
và định hướng 6 tháng cuối năm 2020



Các chương trình trong Tháng khuyến mại tập trung 2020 tại hệ thống BRGMart

THÁNG KHUYẾN MẠI TẬP TRUNG QUỐC GIA 2020
 – VIETNAM GRAND SALE 2020

 Một trong những chương trình “đòn bẩy” nhằm kích cầu tiêu dùng, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh 
sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát do Bộ Công thương phát động, đã diễn ra từ ngày 1-7-2020 đến ngày 31-
7-2020 trên phạm vi toàn quốc. 
 Điểm mới của Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 là các doanh nghiệp có thể cung cấp mức khuyến 
mãi cho khách hàng lên tới 100% thay vì tối đa chỉ là 50% như theo quy định. Thậm chí, nếu có cả 3 nhà (nhà sản 
xuất, nhà phân phối và ngân hàng trung gian thanh toán) cùng tham gia giảm giá, khách hàng còn có thể “nhận 
được tiền” vào tài khoản sau khi mua sản phẩm khuyến mại 100% giá trị. Đáng lưu ý, khi tham gia chương trình 
này, doanh nghiệp không phải đăng ký tham gia chương trình khuyến mại như quy định về các hoạt động xúc tiến 
thương mại.
 Hapro vinh dự là Nhà tài trợ kinh phí cùng đồng hành với với BTC chương trình “Tháng khuyến mại tập trung 
quốc gia 2020 – Vietnam Grand Sale 2020”. Bên cạnh đó, Hapro cũng đã chủ động và tích cực phối hợp với BRG 
Retail – đơn vị quản lý chuỗi hệ thống siêu thị/Minimart thuộc Tập đoàn BRG - thực hiện nhiều hoạt động khuyến 
mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn trong hệ thống siêu thị/minimart BRGmart để thu hút người tiêu dùng đến thăm 
quan, mua sắm trong Tháng khuyến mại. 
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 Phát huy truyền thống, 
đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt 
Nam “Uống nước nhớ nguồn”, 
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đối 
với những gia đình có công với 
cách mạng, các thương bệnh 
binh, liệt sỹ đã hy sinh, cống 
hiến cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, ngày 
25/7/2020 Tổng công ty 
thương mại Hà Nội (Hapro) đã 
tổ chức một buổi gặp mặt thân 
mật với các đồng chí CBCNV 
trong TCT là thân nhân các gia 
đình thương binh, liệt sỹ. Đây là 
hoạt động thường niên của 
Hapro trong dịp kỷ niệm ngày 
Thương binh Liệt sỹ 27/7.
 Thay mặt lãnh đạo Tổng 
công ty, Phó Bí thư, Phó TGĐ 
thường trực TCT - Bà Đỗ Tuệ 
Tâm đã bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc với những hy sinh, mất mát 
của các gia đình CBCNV là thân 
nhân thương binh, liệt sỹ; 
đồng thời thăm hỏi và động 
viên các gia đình phát huy 
truyền thống cách mạng vươn 
lên trong cuộc sống để phát 
triển kinh tế và xây dựng đất 
nước. Gặp mặt các thân nhân, gia đình  thương binh,liệt sỹ đang công tác tại TCT,

Tặng quà tri ân các thân nhân, gia đình  thương binh,liệt sỹ đang công tác tại TCT



 Ngày 6/7 tại VP Tổng công ty, Tổng giám đốc Vũ Thanh Sơn đã chủ trì tiếp Ngài Miguel 
Rodriguez - Đại sứ Colombia tại VIệt Nam. Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi các cơ hội 
hợp tác XNK, thương mại hai chiều giữa Hapro và các doanh nghiệp Colombia trong thời gian 
tới.
 Cũng trong tháng 7, Hapro và một số Công ty thành viên đã tham dự Hội thảo trực tuyến 
và giao thương giữa Việt Nam – Hoa Kỳ do Cục XTTM phối hợp cùng Thương vụ VN tại Hoa 
Kỳ tổ chức. Hội nghị nhằm kết nối, giới thiệu về các doanh nghiệp của Hoa Kỳ kinh doanh 
trong lĩnh vực XK thịt bò, thực phẩm chế biến.
 Ngày 9/7 Tổng công ty Hapro và Công ty BRG Retail đã tham dự cuộc họp trực tuyến 
với chị Amy Wee - đối tác Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF). Tại cuộc 
làm việc hai bên đã trao đổi, đề xuất phía Singapore hỗ trợ tìm kiếm giới thiệu các DN thực 
phẩm Singapore để Hapro/BRG Retail liên hệ, giao dịch trao đổi với nhà cung cấp về nhu cầu 
nhập khẩu nguồn hàng nước ngoài tiêu thụ tại hệ thống siêu thị do tập đoàn BRG quản lý tại 
Hapromart, Haprofood, Intimex, Seika mart... và mong nhận được sự kết nối giới thiệu đối tác 
quan tâm NK hàng nông sản, thực phẩm chế biến, hàng TCMN từ Việt Nam
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Tổng giám đốc Vũ Thanh Sơn tặng quà lưu niệm
Ngài Miguel Rodriguez - Đại sứ Colombia tại VIệt Nam Hapro Chụp ảnh lưu niệm với Ngài Miguel Rodriguez - Đại sứ Colombia tại VIệt Nam

Tổng giám đốc Vũ Thanh Sơn đã chủ trì
tiếp Ngài Miguel Rodriguez - Đại sứ Colombia tại VIệt Nam

HOẠT ĐỘNG XTTM, ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC



HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TỪ THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
TỔNG CÔNG TY

 Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 
27/7/2020), sáng 24/7/2020, đoàn công tác TCT gồm Quỹ Từ thiện và Phát 
triển cộng đồng TCT do Bà Bùi Thị Bích Hà - Phó Giám đốc Quỹ làm Trưởng 
đoàn cùng đại diện Công đoàn Công ty Mẹ TCT, đại diện lãnh đạo một số 
Công ty thành viên TCT đã đến thăm, 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. 
 Thành lập từ năm 1965, đến nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh 
Thuận Thành, Bắc Ninh (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
đã tiếp nhận, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi sức khỏe cho khoảng 1.000 
thương binh, bệnh binh. Hiện Trung tâm đang chăm sóc, điều trị 94 thương, 
bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, thuộc 23 tỉnh, thành phố 
từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Thay mặt Quỹ Từ thiện và phát triển cộng đồng 
TCT, Bà Bùi Thị Bích Hà và các thành viên trong Đoàn đã thăm hỏi, động 
viên, và trao tặng quà tặng và tiền mặt với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng cho 
các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm.
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 Chiều cùng ngày, 
Đoàn công tác TCT cũng 
đã đến thăm Trung tâm 
Điều dưỡng Thương bệnh 
binh Duy Tiên. Trung tâm 
là nơi đang chăm sóc, 
điều trị 56 thương, bệnh 
binh nặng có tỷ lệ thương 
tật từ 81% trở lên, thuộc 
16 tỉnh, thành phố từ 
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Đoàn tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy TiênĐoàn thăm hỏi động viên các thương bệnh binh
đang điều trị tại Trung tâm

Đoàn tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành
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