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Tổng công ty vinh dự được tuyên dương, khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội

 Sáng 3/10/2020, hòa trong không khí 
chào mừng kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long – 
Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 
Chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP - 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP 
Hà Nội đã long trọng tổ chức “Đại hội thi đua 
yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025”. 
 Tổng công ty Thương mại Hà Nội - 
CTCP (HAPRO), thành viên Tập đoàn BRG 
vinh dự là 1 trong 24 tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp tiêu biểu của thủ đô được UBND 
thành phố tuyên dương, khen thưởng vì 
những đóng góp tích cực trong việc hoàn 
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội chung của Hà Nội giai đoạn 2015-
2020 
 Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi 
mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn 
minh, hiện đại" trong phong trào thi đua giai 
đoạn 2020-2025 của thành phố Hà Nội, tập 
thể Ban Lãnh đạo cùng CBCNV HAPRO sẽ 
phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo 
hơn nữa trong hoạt động SXKD cũng như 
các hoạt động gắn với trách nhiệm xã hội và 
cộng đồng của doanh nghiệp trong thời 
gian tới.

HAPRO VINH DỰ ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG TẠI
ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI



 Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiệc cưới - 
Hội nghị - Sự kiện cùng đội ngũ đầu bếp, nhân viên phục vụ 
chuyên nghiệp, chu đáo và thân thiện; nhiều năm qua, 
Hapro Bốn Mùa đã được tín nhiệm và vinh dự giao trọng 
trách phục vụ tiệc mặn, tiệc buet, tiệc trà lưu động nhiều 
chương trình, hội nghị lớn của Thành ủy, HĐND, UBND TP. 
Hà Nội, các Sở Ban ngành và các quận, huyện, thị xã trên địa 
bàn TP Hà Nội.

 Tham gia phục vụ trong thời gian diễn ra Đại hội có 
gần 100 cán bộ, nhân viên khối quản lý Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên Hapro 
Bốn Mùa
 Toàn bộ đội ngũ tham gia phục vụ của Hapro Bốn 
Mùa xác định đây là trách nhiệm lớn, mọi công việc phải 
được triển khai nghiêm túc, bài bản nhất để đóng góp công 
sức nhỏ bé của mình vào sự thành công của Đại hội.

Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG
chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Đại biểu TCT dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

và các cán bộ phục vụ tại Đại hội

Hapro Bốn mùa phục vụ tại Hội nghị Đảng bộ TP Hà Nội

HAPRO BỐN MÙA VINH DỰ GÓP PHẦN VÀO THÀNH CÔNG 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TP. HÀ NỘI LẦN THỨ XVII



 Chiều 22/10/2020, tại 
Khách sạn Sheraton, Hà 
Nội, Công ty CP Báo cáo 
đánh giá Vietnam Report đã 
phối hợp với Báo Vietnam-
net - Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổ chức LỄ CÔNG BỐ 
TOP 10 CÔNG TY UY TÍN 
NGÀNH BÁN LẺ NĂM 2020 
nằm trong khuôn khổ “Lễ 
công bố Top 500 Doanh 
nghiệp lợi nhuận tốt nhất 
Việt Nam 2020”.
 Đây là chương trình 
được tổ chức thường niên từ 
năm 2017 nhằm tôn vinh 
các doanh nghiệp có đóng 
góp trong ngành bán lẻ nói 
riêng và nền kinh tế nói 
chung. Năm 2020 là năm 
thứ 3 liên tiếp, Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội - Hapro 
vinh dự được vinh danh 
trong Bảng xếp hạng Top 10 
Công ty uy tín ngành bán lẻ. 
Giải thưởng là sự ghi nhận 
những nỗ lực và đóng góp 
của Hapro trong việc mang 
đến các sản phẩm dịch vụ 
tốt phục vụ người tiêu dùng, 
tạo vị thế cạnh tranh trên thị 
trường đặc biệt trong bối 
cảnh năm 2020 là năm kinh 
tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi 
dịch bệnh

 Chiều 22/10/2020, tại 
Khách sạn Sheraton, Hà 
Nội, Công ty CP Báo cáo 
đánh giá Vietnam Report đã 
phối hợp với Báo Vietnam-
net - Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổ chức LỄ CÔNG BỐ 
TOP 10 CÔNG TY UY TÍN 
NGÀNH BÁN LẺ NĂM 2020 
nằm trong khuôn khổ “Lễ 
công bố Top 500 Doanh 
nghiệp lợi nhuận tốt nhất 
Việt Nam 2020”.
 Đây là chương trình 
được tổ chức thường niên từ 
năm 2017 nhằm tôn vinh 
các doanh nghiệp có đóng 
góp trong ngành bán lẻ nói 
riêng và nền kinh tế nói 
chung. Năm 2020 là năm 
thứ 3 liên tiếp, Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội - Hapro 
vinh dự được vinh danh 
trong Bảng xếp hạng Top 10 
Công ty uy tín ngành bán lẻ. 
Giải thưởng là sự ghi nhận 
những nỗ lực và đóng góp 
của Hapro trong việc mang 
đến các sản phẩm dịch vụ 
tốt phục vụ người tiêu dùng, 
tạo vị thế cạnh tranh trên thị 
trường đặc biệt trong bối 
cảnh năm 2020 là năm kinh 
tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi 
dịch bệnh

Hapro trong Top 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ 2020, Top 10 các Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống - Bán lẻ - Bao bì 2020

HAPRO ĐƯỢC VINH DANH TRONG BẢNG XẾP HẠNG
TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH BÁN LẺ NĂM 2020



ĐOÀN TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI 
LÀM VIỆC TẠI HAPRO  Ngày 8/10/2020, đồng chí Nguyễn Văn 

Thảo - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu 
đoàn Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã đến làm 
việc tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội 
(Hapro), thành viên Tập đoàn BRG.
 Tham dự buổi làm việc và tiếp đoàn có ông 
Vũ Thanh Sơn - Tổng giám đốc Hapro; ông 
Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Hapro, Tổng giám đốc BRG Retail, cùng lãnh 
đạo một số Công ty, Đơn vị thành viên của 
Hapro.
 Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Hapro 
Vũ Thanh Sơn nhiệt liệt chúc mừng các vị 
Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
được bổ nhiệm vào các vị trí công tác quan 
trọng; trao đổi với đoàn về tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 6 tháng 
đầu năm 2020 và định hướng phát triển trong 
năm 2020 và những năm tiếp theo. Ông Nguyễn 
Thái Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hapro, 
Tổng giám đốc BRG Retail cũng phát biểu nhấn 
mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ ngoại giao 
kinh tế, bày tỏ mong muốn Hapro sẽ luôn được 
các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự quan tâm, hỗ trợ hoạt 
động giới thiệu sản phẩm Việt Nam ra nước 
ngoài.
 Các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt 
Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 cũng 
đã phát biểu, trao đổi một số kinh nghiệm trong 
công tác phối hợp giữa các Cơ quan đại diện của 
Việt Nam với các công ty, doanh nghiệp Việt 
Nam.
 Thông qua buổi làm mối quan hệ giữa Bộ 
Ngoại giao và Tập đoàn BRG, Hapro sẽ tiếp tục 
được củng cố và duy trì trong các giai đoạn tiếp 
theo, làm nền tảng để việc phối hợp các hoạt 
động xúc tiến xuất nhập khẩu giữa các Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài với Tập đoàn 
BRG, Hapro và các đơn vị thành viên ngày càng 
chặt chẽ

 Ngày 8/10/2020, đồng chí Nguyễn Văn 
Thảo - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu 
đoàn Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã đến làm 
việc tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội 
(Hapro), thành viên Tập đoàn BRG.
 Tham dự buổi làm việc và tiếp đoàn có ông 
Vũ Thanh Sơn - Tổng giám đốc Hapro; ông 
Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Hapro, Tổng giám đốc BRG Retail, cùng lãnh 
đạo một số Công ty, Đơn vị thành viên của 
Hapro.
 Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Hapro 
Vũ Thanh Sơn nhiệt liệt chúc mừng các vị 
Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
được bổ nhiệm vào các vị trí công tác quan 
trọng; trao đổi với đoàn về tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 6 tháng 
đầu năm 2020 và định hướng phát triển trong 
năm 2020 và những năm tiếp theo. Ông Nguyễn 
Thái Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hapro, 
Tổng giám đốc BRG Retail cũng phát biểu nhấn 
mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ ngoại giao 
kinh tế, bày tỏ mong muốn Hapro sẽ luôn được 
các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự quan tâm, hỗ trợ hoạt 
động giới thiệu sản phẩm Việt Nam ra nước 
ngoài.
 Các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt 
Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 cũng 
đã phát biểu, trao đổi một số kinh nghiệm trong 
công tác phối hợp giữa các Cơ quan đại diện của 
Việt Nam với các công ty, doanh nghiệp Việt 
Nam.
 Thông qua buổi làm mối quan hệ giữa Bộ 
Ngoại giao và Tập đoàn BRG, Hapro sẽ tiếp tục 
được củng cố và duy trì trong các giai đoạn tiếp 
theo, làm nền tảng để việc phối hợp các hoạt 
động xúc tiến xuất nhập khẩu giữa các Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài với Tập đoàn 
BRG, Hapro và các đơn vị thành viên ngày càng 
chặt chẽ

Ông Nguyễn Văn Thảo - Trợ lý bộ trưởng, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm Đại diện thường trực tại Liên minh Châu Âu
thay mặt đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng giám đốc Hapro trao đổi với đoàn về hoạt động SXKD 
và định hướng phát triển của Tổng công ty những năm tiếp theo
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KIỆN TOÀN BCH VÀ BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH 
PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

TỔNG CÔNG TY KHÓA III, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 

 Ngày 7/10/2020, Công đoàn Tổng 
công ty Thương mại Hà Nội đã tổ chức Hội 
nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm 
tra, Chủ nhiệm UBKT và chức danh Phó 
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khoá III, 
nhiệm kỳ 2015-2020.
 Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng 
chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động TP. Hà Nội. Tại Hội nghị, 
với 100% phiếu tín nhiệm, đồng chí 
Nguyễn Thị Cương Quyết - UVTV Công 
đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công 
đoàn TCT và đồng chí Trần Thu Phương - 
UVTV Công đoàn TCT đã được bầu giữ 
chức Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công 
ty Thương mại Hà Nội khoá III, nhiệm kỳ 
2015-2020
 Trong thời gian tới, Công đoàn Tổng 
công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự 
quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công 
ty cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Tập 
đoàn BRG, HĐQT Tổng công ty cổ phần 
Hapro để nâng cao chất lượng công tác 
công đoàn trong mô hình doanh nghiệp 
không có vốn nhà nước, tạo bước đột phá 
trong hoạt động SXKD & ĐT phát triển, 
xây dựng Tổng công ty Thương mại Hà Nội 
phát triển bền vững, hiệu quả.

 Ngày 7/10/2020, Công đoàn Tổng 
công ty Thương mại Hà Nội đã tổ chức Hội 
nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm 
tra, Chủ nhiệm UBKT và chức danh Phó 
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khoá III, 
nhiệm kỳ 2015-2020.
 Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng 
chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động TP. Hà Nội. Tại Hội nghị, 
với 100% phiếu tín nhiệm, đồng chí 
Nguyễn Thị Cương Quyết - UVTV Công 
đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công 
đoàn TCT và đồng chí Trần Thu Phương - 
UVTV Công đoàn TCT đã được bầu giữ 
chức Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công 
ty Thương mại Hà Nội khoá III, nhiệm kỳ 
2015-2020
 Trong thời gian tới, Công đoàn Tổng 
công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự 
quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công 
ty cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Tập 
đoàn BRG, HĐQT Tổng công ty cổ phần 
Hapro để nâng cao chất lượng công tác 
công đoàn trong mô hình doanh nghiệp 
không có vốn nhà nước, tạo bước đột phá 
trong hoạt động SXKD & ĐT phát triển, 
xây dựng Tổng công ty Thương mại Hà Nội 
phát triển bền vững, hiệu quả.

Hội nghị kiện toàn BCH và bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch công đoàn

Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao đông TP. Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng

BCH công đoàn tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020
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LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

 Thực hiện kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ ngày 
21/2/2020 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020; 
 Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà 
Nội – CTCP (HAPRO) đã phối hợp với trường 
Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề CĐ Hà Nội tổ 
chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn  năm 
2020 cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.  
 Tới dự buổi tập huấn có các đ/c là UVBCH, 
UV UB kiểm tra Công Đoàn TCT và các đ/c ủy 
viên BCH, Ban nữ công, UBKT, kế toán công 
đoàn, tổ trưởng CĐ trực thuộc, CĐCS, CĐCSTV 
với số lượng gần 100 học viên.
 Thông qua buổi tập huấn, cán bộ Công 
đoàn các cấp sẽ nắm chắc các quy định cơ bản 
quan trọng trong Bộ Luật Lao động,  giúp nâng 
cao kiến thức để có thể tuyên truyền, vận động 
và bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp và chính 
đáng của người lao động. Góp phần xây dựng 
Hapro trở thành một doanh nghiệp phát triển ổn 
định, bền vững nhưng vẫn đảm bảo cân bằng 
giữa lợi ích và quyền lợi của người sử dụng lao 
động và người lao động trong doanh nghiệp.

 Thực hiện kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ ngày 
21/2/2020 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020; 
 Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà 
Nội – CTCP (HAPRO) đã phối hợp với trường 
Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề CĐ Hà Nội tổ 
chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn  năm 
2020 cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.  
 Tới dự buổi tập huấn có các đ/c là UVBCH, 
UV UB kiểm tra Công Đoàn TCT và các đ/c ủy 
viên BCH, Ban nữ công, UBKT, kế toán công 
đoàn, tổ trưởng CĐ trực thuộc, CĐCS, CĐCSTV 
với số lượng gần 100 học viên.
 Thông qua buổi tập huấn, cán bộ Công 
đoàn các cấp sẽ nắm chắc các quy định cơ bản 
quan trọng trong Bộ Luật Lao động,  giúp nâng 
cao kiến thức để có thể tuyên truyền, vận động 
và bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp và chính 
đáng của người lao động. Góp phần xây dựng 
Hapro trở thành một doanh nghiệp phát triển ổn 
định, bền vững nhưng vẫn đảm bảo cân bằng 
giữa lợi ích và quyền lợi của người sử dụng lao 
động và người lao động trong doanh nghiệp.

Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn
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 Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận tổ 
quốc Việt Nam – TP.Hà Nội “Ủng hộ nhân 
dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do 
mưa lũ”; đồng thời phát huy truyền thống 
đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm 
lá rách” với tinh thần nhường cơm sẻ áo 
của người Việt; Quỹ từ thiện và phát triển 
cộng đồng Hapro đã kêu gọi toàn thể 
CBNV trong TCT chung tay hưởng ứng và 
tham gia đóng góp ủng hộ chương trình. 
Chỉ trong thời gian ngắn, Quỹ đã quyên 
góp được số tiền ủng hộ là 150.000.000 
triệu đồng và 2 tấn gạo. 
 Sáng ngày 20/10/2020, tại Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Hà Nội, đại 
diện Tổng công ty thương mại Hà Nội – 
CTCP (Hapro), Công đoàn TCT, Quỹ Từ 
thiện & Phát triển cộng đồng Hapro, Đoàn 
thanh niên TCT Thương mại Hà Nội đã 
trao 150.000.000 đồng tiền mặt và 2 tấn 
gạo quyên góp được cho Ban thường trực 
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam - Thành 
phố Hà Nội để kịp thời hỗ trợ người dân 
miền trung bị thiệt hại do mưa lũ. 
 Chiều cùng ngày, Quỹ Từ thiện 
Hapro còn chung tay cùng Quỹ "Ủng hộ 
đồng bào vùng lũ miền Trung" của Báo 
Kinh tế đô thị số tiền 10.000.000 đồng để 
tương trợ, giúp đỡ, đồng bào miền Trung 
đang gặp khó khăn trong vùng lũ.

 Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận tổ 
quốc Việt Nam – TP.Hà Nội “Ủng hộ nhân 
dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do 
mưa lũ”; đồng thời phát huy truyền thống 
đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm 
lá rách” với tinh thần nhường cơm sẻ áo 
của người Việt; Quỹ từ thiện và phát triển 
cộng đồng Hapro đã kêu gọi toàn thể 
CBNV trong TCT chung tay hưởng ứng và 
tham gia đóng góp ủng hộ chương trình. 
Chỉ trong thời gian ngắn, Quỹ đã quyên 
góp được số tiền ủng hộ là 150.000.000 
triệu đồng và 2 tấn gạo. 
 Sáng ngày 20/10/2020, tại Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Hà Nội, đại 
diện Tổng công ty thương mại Hà Nội – 
CTCP (Hapro), Công đoàn TCT, Quỹ Từ 
thiện & Phát triển cộng đồng Hapro, Đoàn 
thanh niên TCT Thương mại Hà Nội đã 
trao 150.000.000 đồng tiền mặt và 2 tấn 
gạo quyên góp được cho Ban thường trực 
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam - Thành 
phố Hà Nội để kịp thời hỗ trợ người dân 
miền trung bị thiệt hại do mưa lũ. 
 Chiều cùng ngày, Quỹ Từ thiện 
Hapro còn chung tay cùng Quỹ "Ủng hộ 
đồng bào vùng lũ miền Trung" của Báo 
Kinh tế đô thị số tiền 10.000.000 đồng để 
tương trợ, giúp đỡ, đồng bào miền Trung 
đang gặp khó khăn trong vùng lũ.

QUỸ TỪ THIỆN VÀ PHÁT TRIỀN CỘNG ĐỒNG HAPRO
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC TỈNH MIỀN TRUNG BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ

CBNV Hapro tham gia ủng hộ nhân dân miền Trung

Hapro trao tặng tiền và hiện vật ủng hộ nhân dân Miền Trung tại Mặt trận TQ VN - TP Hà Nội


