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Hapro tham dự hội chợ Vietnam Expo 2021

      Trải qua 17 năm xây dựng và phát 
triển, Hapro tự hào đã gặt hái được 
nhiều danh hiệu, giải thưởng lớn và 
đang ngày càng khẳng định được vị 
thế thương hiệu của mình trong lĩnh vực 
xuất khẩu hàng nông sản và phát triển 
hệ thống bán lẻ hiện đại trong nước. 
Vượt qua khó khăn thời đại dịch, mới 
đây tại lễ công bố và vinh danh Thương 
hiệu Mạnh Việt Nam 2020 - 2021, Hapro 
tiếp tục giữ vững danh hiệu “Thương 
hiệu Mạnh Việt Nam”.

      Đây là lần thứ 15 liên tiếp, thương 
hiệu Hapro tự hào được vinh danh 
“Thương hiệu mạnh Việt Nam”. Bên 
cạnh hoạt động SXKD; thời gian qua, 
đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, 
Hapro đã tích cực tham gia các hoạt 
động đồng hành, chung tay chia sẻ khó 
khăn thời điểm phòng, chống COVID-19 
và được các cấp, các ngành Hà Nội 
ghi nhận, đánh giá cao.

HAPRO VƯỢT THÁCH THỨC GIỮ VỮNG 
DANH HIỆU “THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM”

PTGĐ Đỗ Tuệ Tâm đại diện Lãnh đạo TCT nhận Chứng nhận và Kỷ niệm 
chương Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2020 – 2021



1. Ngày 25/10/2021, Lãnh đạo Tổng công ty đã tham dự 
trực tuyến và có bài phát biểu tại Hội nghị Đại sứ khu 
vực Trung Đông – Châu Phi với chủ đề “Nâng cao hiệu 
quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước Trung 
Đông – Châu Phi trong điều kiện bình thường mới” do Bộ 
Ngoại giao chủ trì tổ chức.
 Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ ngoại giao Phạm 
Quang Hiệu, các đại sứ Việt Nam tại khu vực Trung 
Đông – Châu Phi,  đại diện 1 số Bộ, ngành, tỉnh thành 
như: Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, tỉnh Yên Bái…, cùng các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông…
 Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng, thuận lợi, 
khó khăn và triển vzọng hợp tác, đồng thời bàn về các 
giải pháp mới, phù hợp với đặc thù sở tại, nhằm nâng 
cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và khu vực 
thị trường này, trong điều kiện thế giới nói chung và Việt 
Nam nói riêng phải chung sống và thích ứng an toàn với 
đại dịch Covid – 19.
2. Ngày 27/10/2021, Tổng giám đốc và các đơn vị xuất 
nhập khẩu trong Tổng công ty đã có buổi tiếp và làm 
việc với Ngài Đại sứ mới được bổ nhiệm của Chile, Mr. 
PATRICIO BECKER. Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã có cơ hội 
trao đổi sâu về tình hình hợp tác giữa Tổng công ty và 
các doanh nghiệp Chile thời gian vừa qua, cũng như 
các cơ hội xúc tiến trong thời gian tới trong các lĩnh vực:
- Xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Hapro sang 
Chile như: Hàng nông sản thực phẩm như hạt điều, hạt 
tiêu, gạo, cà phê, gia vị hồi quế, thảo quả…, hàng thực 
phẩm chế biến như rau của quả đóng lọ, hoa quả sấy 
khô, sấy dẻo…
- Nhập khẩu các mặt hàng rượu vang phục vụ cửa 
hàng Ngoại giao đoàn cũng như phân phối tại thị 
trường VN
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Tổng giám đốc Vũ Thanh Sơn tặng quà lưu niệm Ông PATRICIO BECKER – 
Đại sứ Chile tại Việt Nam
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Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU: 
EVFTA - Sức bật cho hợp tác Thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới

3. Sáng ngày 27/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 37 
Hùng Vương đã diễn ra Diễn đàn Thương mại Việt Nam 
– EU với chủ đề “EVFTA – Sức bật cho hợp tác Thương 
mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới”
Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực 
tuyến. Tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Đặng Hoàng An, Lãnh đạo & Đại diện UBND 50 
tỉnh/thành phố, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Đại sứ - Trưởng 
phái đoàn EU tại Việt Nam, Đại sứ các nước thành viên 
EU tại Việt Nam, Lãnh đạo Euro Charm, Hiệp hội và các 
Doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động Sản xuất – 
Xuất nhập khẩu – Phâp phối – Logistics & Đầu tư của 
Việt Nam và Châu Âu.
Tại sự kiện, Phó Tổng giám đốc Lê Anh Tuấn – đại diện 
Lãnh đạo TCT đã có những chia sẻ chùng một số cơ 
quan truyền thông Trung ương và Hà Nội.
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Đại diện Công đoàn Tổng công ty làm việc với một số CĐCS về công tác
kiểm tra năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021
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Kiểm tra công tác UBKT Công đoàn năm 2021

 Sáng ngày 28/10/2021, Công đoàn TCT Thương mại Hà 
Nội- CTCP kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, việc chấp 
hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Việc thu, phân phối, sử 
dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn 
của một số CĐCS trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. 
 Trong 2 năm qua, mặc dù ảnh hưởng rất lớn của dịch 
Covid – 19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị nhưng 
các CĐCS đã hoàn thành và làm tốt chức năng, vai trò của tổ 
chức công đoàn. Về cơ bản, các CĐCS đã phối hợp tốt với 
chuyên môn phát động các phong trào thi đua; tham gia 
quản lý, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đặc biệt là 
về việc hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid – 
19… Mọi chế độ chính sách của đoàn viên đã được thực hiện 
nghiêm túc, kịp thời; quan tâm, động viên, hỗ trợ cho những 
đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động nữ công được 
quan tâm triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực; 
làm tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện… Công tác 
tài chính thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Liên 
đoàn lao động, Công đoàn Tổng công ty. 
 Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Cương Quyết - 
Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng công ty biểu 
dương các Công đoàn cơ sở đã chấp hành nghiêm túc việc 
thực Điều lệ Công đoàn Việt Nam; xây dựng được các quy chế 
làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, quy chế phối 
hợp với chuyên môn, quy chế chi tiêu tài chính… đồng thời, 
cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các CĐCS rút kinh 
nghiệm, sớm khắc phục và làm tốt hơn trong thời gian tới. 


