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HAPRO VINH DỰ ĐẠT TOP 10 CÔNG TY BÁN LẺ UY TÍN
NĂM 2020 NHÓM HÀNG TIÊU DÙNG NHANH, SIÊU THỊ

 Ngày 25/9, Vietnam Report phối hợp cùng báo Viet-
namnet công bố Bảng xếp hạng TOP 10 Công ty uy tín ngành 
Bán lẻ năm 2020. Theo đó, Hapro đã được vinh dự nằm trong 
bảng xếp hạng lần này.

 Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Hapro vinh dự có tên trong 
TOP 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ ngành hàng tiêu dùng 
nhanh và siêu thị. Việc đạt TOP 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ 
năm 2020 một lần nữa khẳng định định hướng phát triển 
đúng đắn của Hapro trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ sau CPH 
và trở thành thành viên Tập đoàn BRG.

 Song song với việc phát triển hoạt động xuất khẩu, 
thực hiện chủ trương của Tập đoàn BRG về việc chuẩn hóa 
chuỗi bán lẻ, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã thực 
hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh 
doanh hệ thống thương mại nội địa, tiếp tục phát triển chuỗi 
siêu thị theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất 
lượng dịch vụ và nguồn hàng hóa đa dạng, phong phú. Cùng 
các thương hiệu bán lẻ khác thuộc hệ thống siêu thị BRGMart 
như: Intimex, Seikamart Fujimart, mới đây Hapro đã tiến hành 
nâng cấp, chuẩn hóa toàn bộ chuỗi siêu thị/minimart mang 
thương hiệu Hapromart, Haprofood/BRGMart; qua đó góp 
phần đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao và xứng đáng 
với sự tin yêu của người dân thủ đô cũng như người tiêu dùng 
trong cả nước.

 Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực và đóng góp 
của Hapro trong việc mang đến các sản phẩm dịch vụ tốt 
nhằm phục vụ người tiêu dùng, tạo vị thế cạnh tranh trên thị 
trường. Thời gian tới, tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Hapro 
luôn tự nâng cao ý thức trách nhiệm về mọi mặt để cùng gìn 
giữ và phấn đấu đưa Hapro trở thành một thương hiệu uy tín 
và phát triển bền vững hơn nữa trong thời kỳ mới. 

Siêu thị HaproFood 36 Hàng Ngang 

Danh sách Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2020, tháng 9/2020



Trao đổi giao thương hợp tác giữa thương vụ ĐSQ Indonesia và BRG Retail và Hapro

HAPRO & BRG RETAIL PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VỚI DOANH NGHIỆP INDONESIA

 Ngày 24/9/2020, tại Hà Nội, đại diện Hapro và Công ty BRG Retail đã có buổi làm việc với thương vụ Đại sứ quán Indonesia để ĐSQ giới thiệu các doanh 
nghiệp, sản phẩmđặc trưng của Indonesia phù hợp để nhập khẩu và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.
 Ngày 24/9/2020, tại Hà Nội, đại diện Hapro và Công ty BRG Retail đã có buổi làm việc với thương vụ Đại sứ quán Indonesia để ĐSQ giới thiệu các doanh 
nghiệp, sản phẩmđặc trưng của Indonesia phù hợp để nhập khẩu và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

 Đại diện thương vụ ĐSQ 
Indonesia đã giới thiệu một số 
doanh nghiệp Indonesia cung 
cấp các mặt hàng nông sản 
thực phẩm như: Hoa quả tươi 
(quả mây), bánh cookie, dầu 
cọ, mỳ ăn liền, nước khoáng, 
gia vị các loại, dầu cọ, trà xanh, 
trà sữa, hạt điều thô…, và đề 
xuất BRG Retail/Hapro nghiên 
cứu, lựa chọn mặt hàng quan 
tâm nhập khẩu để ĐSQ kết nối 
họp trực tuyến với đối tác.    
 Công ty BRG Retail cũng 
đã thảo luận, nghiên cứu và 
đưa ra một số mặt hàng quan 
tâm như: Mặt hàng dầu cọ, 
giấy in khổ A4,.. và đề nghị 
ĐSQ hỗ trợ giới thiệu các nhà 
sản xuất mặt hàng này tại 
Indonesia. 
 Hai bên sẽ tiếp tục trao 
đổi, làm việc qua email để xúc 
tiến và thúc đẩy các hoạt động 
giao thương buôn bán giữa 
Hapro và các doanh nghiệp 
Indonesia trong tương lai.
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VUI TẾT TRUNG THU – ÁNH TRĂNG TUỔI THƠ 2020

 Tối 29/09/2020, tại Hội trường tầng 16, Tổng 
công ty thương mại Hà Nội (Hapro) đã phối hợp với 
Quỹ từ thiện Hapro, Công đoàn Hapro và một số Nhà 
tài trợ - Các đơn vị thành viên trong Hapro - tổ chức 
chương trìnhtTrung thu “Ánh trăng tuổi thơ 2020”. Đây 
là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Trung thu của 
Hapro thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo đối với 
toàn thể các cháu thiếu nhi là con em CBCNV đang 
công tác trong Hapro. Chương trình “Ánh trăng tuổi 
thơ 2020” đã tạo điều kiện để các cháu thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn trong Hapro được vui Tết Trung 
thu đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo.
“Ánh trăng tuổi thơ 2020” được tổ chức với nhiều tiết 
mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn: các tiết mục ca múa 
nhạc truyền thống trong trung thu, các trò chơi dân 
gian cùng chú Cuội, các màn ảo thuật xiếc v.v… và 
nhiều trò chơi bổ ích mang tính giáo dục, tạo không 
khí vui tươi, phấn khởi cho các cháu.
 Cũng tại chương trình, Quỹ Từ thiện và phát 
triền cộng đồng Hapro đã trao hơn 50 phần quà tặng 
cho các cháu là con cán bộ, công nhân viên chức lao 
động Tổng công ty có hoàn cảnh khó khăn, các cháu 
vượt khó học giỏi, các cháu con em gia đình chính sách 
và các cháu đạt thành tích cao trong học tập, với tổng 
trị giá hơn 20 triệu đồng.

Trao quà tặng cho các cháu con  CBCNV Hapro vượt khó học giỏi

Biểu diễn ảo thuật trong đêm trung thu 'Ánh trăng tuổi thơ 2020' tại Hapro 



 Ngày 25/9/2020, Quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng Hapro đã đến thăm và tặng quà 
các cháu thiếu nhi ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tại thôn Tràng An, thị trấn Chúc 
Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 

 Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, phục hồi chức năng đồng thời dạy văn hóa, dạy nghề 
cho các trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ là con hộ nghèo của thành phố Hà Nội. Với 
tinh thần quan tâm và sẻ chia, Quỹ Từ thiện và Phát triển cộng đồng Hapro đã trao tặng các 
cháu khuyết tật hiện đang sinh hoạt và học tập tại Trung tâm những phần quà nhỏ có ý nghĩa 
thiết thực như: Vở học sinh, Gạo, Mỳ tôm, Dầu ăn, những vật dụng cá nhân thiết yếu và ……tiền 
mặt.
 Mong những phẩn quả nhỏ từ Quỹ Từ thiện và Phát triển cộng đồng Hapro và những 
nhà hảo tâm tài trợ sẽ góp phần đem lại niềm vui cho các cháu nhân dịp Tết Trung Thu 2020.
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Giám đốc Quỹ Từ Thiện và Phát Triển Cộng Đồng Hapro trao quà cho
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