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 Tháng khuyến mại Hà Nội 
2019 được tổ chức từ ngày 01 - 
30/11/2019 với hơn 500 doanh 
nghiệp tham gia và thực hiện các 
hoạt động khuyến mại giảm giá 
hấp dẫn. Thông điệp của năm nay 
là “Tháng khuyến mại Hà Nội – 
Tiêu dùng 4.0” với kỳ vọng sẽ thúc 
đẩy hình thức mua sắm thông 
minh, qua đó phát triển thương mại 
điện tử.
 Tháng khuyến mại Hà Nội đã 
trở thành hoạt động thường niên 
của TP Hà Nội qua đó kích cầu tiêu 
dùng cuối năm, hỗ trợ các doanh 
nghiệp quảng bá thương hiệu, sản 
phẩm Việt. Tổng công ty Thương 
mại Hà Nội (HAPRO) vinh dự tiếp 
tục là nhà tài trợ kinh phí đồng hành 
với chương trình. Trong tháng 
khuyến mại, hệ thống siêu thị 
Hapormart, Haprofood và đặc biệt 
tại “Điểm vàng - Siêu thị Hapromart 
C13 Thành Công  – Hà Nội” khi đến 
mua sắm khách hàng sẽ có cơ hội 
tham gia và nhận được nhiều 
chương trình khuyến mại hấp dẫn. 

 Tháng khuyến mại Hà Nội 
2019 được tổ chức từ ngày 01 - 
30/11/2019 với hơn 500 doanh 
nghiệp tham gia và thực hiện các 
hoạt động khuyến mại giảm giá 
hấp dẫn. Thông điệp của năm nay 
là “Tháng khuyến mại Hà Nội – 
Tiêu dùng 4.0” với kỳ vọng sẽ thúc 
đẩy hình thức mua sắm thông 
minh, qua đó phát triển thương mại 
điện tử.
 Tháng khuyến mại Hà Nội đã 
trở thành hoạt động thường niên 
của TP Hà Nội qua đó kích cầu tiêu 
dùng cuối năm, hỗ trợ các doanh 
nghiệp quảng bá thương hiệu, sản 
phẩm Việt. Tổng công ty Thương 
mại Hà Nội (HAPRO) vinh dự tiếp 
tục là nhà tài trợ kinh phí đồng hành 
với chương trình. Trong tháng 
khuyến mại, hệ thống siêu thị 
Hapormart, Haprofood và đặc biệt 
tại “Điểm vàng - Siêu thị Hapromart 
C13 Thành Công  – Hà Nội” khi đến 
mua sắm khách hàng sẽ có cơ hội 
tham gia và nhận được nhiều 
chương trình khuyến mại hấp dẫn. 

KHAI MẠC “THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2019”

Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Tiến Vượng nhận kỷ niệm trương nhà tài trợ tại Lễ Khai Mạc 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tháng Khuyến mại
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HAPRO ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 CÔNG TY UY TIN NGÀNH BÁN LẺ

 Ngày 10/10/2019, Vietnam Report 
phối hợp cùng báo Vietnamnet công bố 
Bảng xếp hạng TOP 10 Công ty uy tín ngành 
Bán lẻ năm 2019. Theo đó, Hapro vinh dự 
nằm trong bảng xếp hạng.
            Kết quả TOP 10 Công ty uy tín ngành 
Bán lẻ năm 2019 được xây dựng dựa trên 
các tiêu chí khảo sát khoa học và khách 
quan. Các tiêu chí chính để đánh giá xếp 
hạng doang nghiệp bao gồm:
 Mô hình phân tích lượng hóa Uy tín 
trên truyền thông của các đối tượng nghiên 
cứu
 Kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh, năng lực  tài chính của đối tượng 
nghiên cứu giai đoạn 2018 – 2019
 Khảo sát khách hàng; Nhận định của 
chuyên gia trong ngành và kết quả Khảo sát 
các đối tượng nghiên cứu.
 Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Tổng công 
ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) vinh 
dự nằm trong TOP 10 Công ty uy tín ngành 
bán lẻ. Việc được vinh danh trong “TOP 10 
Công ty uy tín ngành bán lẻ năm 2019” một 
lần nữa khẳng định định hướng phát triển 
đúng đắn của Hapro trong lĩnh vực kinh 
doanh bán lẻ sau Cổ phần hóa và trở thành 
thành viên Tập đoàn BRG.
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phối hợp cùng báo Vietnamnet công bố 
Bảng xếp hạng TOP 10 Công ty uy tín ngành 
Bán lẻ năm 2019. Theo đó, Hapro vinh dự 
nằm trong bảng xếp hạng.
            Kết quả TOP 10 Công ty uy tín ngành 
Bán lẻ năm 2019 được xây dựng dựa trên 
các tiêu chí khảo sát khoa học và khách 
quan. Các tiêu chí chính để đánh giá xếp 
hạng doang nghiệp bao gồm:
 Mô hình phân tích lượng hóa Uy tín 
trên truyền thông của các đối tượng nghiên 
cứu
 Kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh, năng lực  tài chính của đối tượng 
nghiên cứu giai đoạn 2018 – 2019
 Khảo sát khách hàng; Nhận định của 
chuyên gia trong ngành và kết quả Khảo sát 
các đối tượng nghiên cứu.
 Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Tổng công 
ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) vinh 
dự nằm trong TOP 10 Công ty uy tín ngành 
bán lẻ. Việc được vinh danh trong “TOP 10 
Công ty uy tín ngành bán lẻ năm 2019” một 
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Giám Đốc Điều Hành Nguyễn Thị Thu Hiền tại lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ năm 2019
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 Ngày 18/10/2019, Ông Nguyễn 
Tiến Vượng – Phó TGĐ CT cùng các 
đơn vị kinh doanh XNK và nội địa 
của TCT đã tham dự Hội nghị kết nối 
cung cầu Yên Bái năm 2019 do Sở 
Công thương Tỉnh Yên Bái tổ chức. 
 Tại Hội nghị, đoàn đã nghe báo 
cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, 
sau đó thăm quan và làm việc trực 
tiếp với một số đối tác, đơn vị có các 
mặt hàng, sản phẩm tiềm năng phù 
hợp với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của TCT như: cam sành Lục 
Yên, tinh bột sắn, quế,… Việc tham 
dự Hội nghị kết nối cung cầu là một 
sự kiện xúc tiến thương mại quan 
trọng đáp ứng nhu cầu của nhiều 
đơn vị trong chuỗi cung ứng cung 
cầu hàng hóa, nhất là hỗ trợ sản 
phẩm đặc sản địa phương, nông sản 
thực phẩm an toàn tìm được đầu ra 
và tiến tới xuất khẩu.
 Đại diện Lãnh đạo TCT và một 
số Doanh nghiệp khác đã ký Biên 
bản ghi nhớ và Hợp đồng nguyên tắc 
với Sở Công thương Yên Bái và các 
doanh nghiệp của Yên Bái về việc 
phối hợp, hỗ trợ phân phối, tiêu thụ 
các sản phẩm đặc sản địa phương 
tại thị trường trong nước.

 Ngày 18/10/2019, Ông Nguyễn 
Tiến Vượng – Phó TGĐ CT cùng các 
đơn vị kinh doanh XNK và nội địa 
của TCT đã tham dự Hội nghị kết nối 
cung cầu Yên Bái năm 2019 do Sở 
Công thương Tỉnh Yên Bái tổ chức. 
 Tại Hội nghị, đoàn đã nghe báo 
cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, 
sau đó thăm quan và làm việc trực 
tiếp với một số đối tác, đơn vị có các 
mặt hàng, sản phẩm tiềm năng phù 
hợp với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của TCT như: cam sành Lục 
Yên, tinh bột sắn, quế,… Việc tham 
dự Hội nghị kết nối cung cầu là một 
sự kiện xúc tiến thương mại quan 
trọng đáp ứng nhu cầu của nhiều 
đơn vị trong chuỗi cung ứng cung 
cầu hàng hóa, nhất là hỗ trợ sản 
phẩm đặc sản địa phương, nông sản 
thực phẩm an toàn tìm được đầu ra 
và tiến tới xuất khẩu.
 Đại diện Lãnh đạo TCT và một 
số Doanh nghiệp khác đã ký Biên 
bản ghi nhớ và Hợp đồng nguyên tắc 
với Sở Công thương Yên Bái và các 
doanh nghiệp của Yên Bái về việc 
phối hợp, hỗ trợ phân phối, tiêu thụ 
các sản phẩm đặc sản địa phương 
tại thị trường trong nước.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Vượng ký Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị 

Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái 2019
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 Hội chợ World Food Moscow là Hội 
chợ quốc tế về Thực phẩm và Đồ uống có 
quy mô lớn nhất trong ngành thực phẩm và 
đồ uống tại thị trường Nga. Hội chợ được coi 
là sự kiện chuyên ngành Nông lâm thủy sản 
- Thực phẩm không thể bỏ qua đối với các 
doanh nghiệp muốn xuất khẩu vào thị trường 
Nga & các nước trong khu vực Hiệp định 
FTA Á - Âu. 
 Gian hàng HAPRO tại hội chợ giới 
thiệu các mặt hàng nông sản thô như cà 
phê, hạt điều, hạt tiêu, cơm dừa,  gạo, quế, 
hồi, cơm dừa… và một số hàng thực phẩm 
chế biến như dưa chuột đóng lọ, dứa đóng 
lon, hoa quả sấy dẻo, đậu phộng, bún khô, 
phở khô, bánh đa nem, tương ớt, các loại mỳ 
trứng, mỳ rau củ, điều rang muối...
 Qua 4 ngày tham dự, gian hàng 
HAPRO đã đón khoảng 200 lượt khách hàng 
đến từ Nga, Trung Quốc, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Belarus, .... Các khách quan tâm chủ yếu tới 
hàng nông sản như tiêu, điều, gạo, quế, hồi, 
cơm dừa và hàng thực phẩm: đậu phộng, 
tương ớt, dưa chuột đóng lọ, hoa quả sấy 
các loại... Dự kiến, cuối tháng 11 đầu tháng 
12/2019 đoàn doanh nghiệp Belarus trong 
đó do Bộ trưởng Bộ ngoại giao Belarus dẫn 
đầu sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 
Một số doanh nghiệp lớn trong đoàn dự kiến 
sẽ thăm và làm việc với Hapro để thỏa thuận 
về việc ký kết Hợp đồng nhập khẩu gạo, 
đồng thời trao đổi thêm về đơn hàng xuất 
khẩu các mặt hàng nông sản khác. 
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doanh nghiệp muốn xuất khẩu vào thị trường 
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phê, hạt điều, hạt tiêu, cơm dừa,  gạo, quế, 
hồi, cơm dừa… và một số hàng thực phẩm 
chế biến như dưa chuột đóng lọ, dứa đóng 
lon, hoa quả sấy dẻo, đậu phộng, bún khô, 
phở khô, bánh đa nem, tương ớt, các loại mỳ 
trứng, mỳ rau củ, điều rang muối...
 Qua 4 ngày tham dự, gian hàng 
HAPRO đã đón khoảng 200 lượt khách hàng 
đến từ Nga, Trung Quốc, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Belarus, .... Các khách quan tâm chủ yếu tới 
hàng nông sản như tiêu, điều, gạo, quế, hồi, 
cơm dừa và hàng thực phẩm: đậu phộng, 
tương ớt, dưa chuột đóng lọ, hoa quả sấy 
các loại... Dự kiến, cuối tháng 11 đầu tháng 
12/2019 đoàn doanh nghiệp Belarus trong 
đó do Bộ trưởng Bộ ngoại giao Belarus dẫn 
đầu sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 
Một số doanh nghiệp lớn trong đoàn dự kiến 
sẽ thăm và làm việc với Hapro để thỏa thuận 
về việc ký kết Hợp đồng nhập khẩu gạo, 
đồng thời trao đổi thêm về đơn hàng xuất 
khẩu các mặt hàng nông sản khác. 
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 Từ ngày 03-10/10/2019 Chi nhánh TCT tại TP 
HCM đã tham gia Đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự 
Hội chợ Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Anuga 
2019 tại COLOGNE, CHLB Đức do Cục Xúc tiến 
thương mại (XTTM) tổ chức. Đây là hội chợ sự kiện 
chuyên ngành thực phẩm có quy mô toàn cầu, đồng 
thời là hội chợ quan trọng đối với các doanh nghiệp 
có định hướng xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm 
tới thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Trung Đông. 
Hội chợ năm nay thu hút 7.590 doanh nghiệp tham 
gia trưng bày từ 106 quốc gia, đón hơn 170.000 lượt 
khách từ 201 quốc gia và vùng lãnh thổ đến thăm 
quan làm việc tại Hội chợ.
 Trong thời gian tham dự Hội chợ, gian hàng 
của Hapro đã đón khoảng 120 lượt khách hàng chủ 
yếu đến từ các nước Đức, Pháp, Nga, Mỹ, Hà Lan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Anh, Ai cập, Italy, 
Latvia, Tunisia, Algieria,.... trong đó có một số 
khách hàng cũ, khách hàng truyền thống và một 
phần khách hàng mới đến tìm hiểu cơ hội hợp tác 
XNK. Tại Hội chợ, Hapro đã đàm phán thành công, 
ký kết được một số mặt hàng xuất khẩu như: hàng 
điều nhân, hàng quế vụn,… với kim ngạch hàng 
trăm nghìn đô la.
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thương mại (XTTM) tổ chức. Đây là hội chợ sự kiện 
chuyên ngành thực phẩm có quy mô toàn cầu, đồng 
thời là hội chợ quan trọng đối với các doanh nghiệp 
có định hướng xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm 
tới thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Trung Đông. 
Hội chợ năm nay thu hút 7.590 doanh nghiệp tham 
gia trưng bày từ 106 quốc gia, đón hơn 170.000 lượt 
khách từ 201 quốc gia và vùng lãnh thổ đến thăm 
quan làm việc tại Hội chợ.
 Trong thời gian tham dự Hội chợ, gian hàng 
của Hapro đã đón khoảng 120 lượt khách hàng chủ 
yếu đến từ các nước Đức, Pháp, Nga, Mỹ, Hà Lan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Anh, Ai cập, Italy, 
Latvia, Tunisia, Algieria,.... trong đó có một số 
khách hàng cũ, khách hàng truyền thống và một 
phần khách hàng mới đến tìm hiểu cơ hội hợp tác 
XNK. Tại Hội chợ, Hapro đã đàm phán thành công, 
ký kết được một số mặt hàng xuất khẩu như: hàng 
điều nhân, hàng quế vụn,… với kim ngạch hàng 
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 Ngày 16/10, Công đoàn TCT đã tham dự hội 
nghị chuyên đề “Thời cơ và thách thức đối với tổ 
chức Công đoàn Việt Nam khi tham gia Hiệp định 
đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP)”. Việc Việt Nam tham gia Hiệp định và 
thực thi những cam kết có tác động tích cực, đem 
đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, 
thách thức đối với tổ chức công đoàn Việt Nam. Qua 
buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn có cơ hội 
hiểu rõ hơn nội dung cơ bản của Hiệp định; có 
những nhận định, định hướng đúng khi tiếp nhận 
những cơ hội và đối mặt với những thách thức mà 
Hiệp định mang lại
 Ngày 26/10/2019, Công đoàn TCT tổ chức 
chương trình tham quan và giao lưu tại tỉnh Tuyên 
quang nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 
20/10/2019.  
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