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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới thăm gian hàng của Hapro tại Hội nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm gian hàng của Hapro tại Hội nghị

 Từ 13-17/12/2021, tại Bộ Ngoại giao - Số 2 Lê 
Quang Đạo; Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội 
nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 sẽ được diễn ra 
dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bên lề Hội nghị, 
khu trưng bày một số sản phẩm dịch vụ Thương hiệu 
Quốc gia tiêu biểu đã chính thức khai mạc ngày 13/12. 
Tập đoàn BRG tham gia trưng bày với 3 thương hiệu 
BRG Golf; Hapro và Gốm Chu Đậu, giới thiệu đa dạng 
các sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái của Tập 
đoàn BRG tới cho các khách tham dự hội nghị. 
 Tổng công ty Thương mại Hà Nội - HAPRO với 6 
lần liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia, 
Hapro đã nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng và phát 
triển các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam 
như hàng nông sản thực phẩm gồm gạo, hạt điều, hạt 
tiêu, cà phê; hàng gia vị; thực phẩm chế biến … nhằm 
tiếp cận không chỉ thị trường trong nước mà còn xuất 
khẩu đi gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ với kim 
ngạch xuất khẩu hàng năm đạt hàng trăm triệu USD. 
Bên cạnh những thành công trong hoạt động xuất 
nhập khẩu, thời gian qua, chuỗi của hàng mang 
thương hiệu Haprofood/BRGMart đã và đang phát 
triển mạnh mẽ tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.
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KHAI MẠC THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2021

 Sáng ngày 17/12/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong đã diễn ra Lễ Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội 2021. Đây là sự 
kiện thường niên do Sở Công thương Hà Nội chủ trì tổ chức nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm. Tại sự kiện, PTGĐ Đỗ Tuệ Tâm đã đại diện TCT 
lên nhận hoa và chứng nhận Nhà tài trợ Đồng của chương trình. 
 Tham gia Tháng khuyến mại Hà Nội năm nay, hệ thống siêu thị BRGMart và Haprofood/BRGMart đăng ký 7 điểm Vàng với nhiều chương trình 
khuyến mại, giảm giá lên tới 50%++ trong 2 ngày 18-19/12/2021 tại BRGMart Thành Công, BRGMart Bùi Ngọc Dương, BRGMart MD Complex, 
BRGMart Sài Đồng, BRGMart Ngọc Khánh, Haprofood 164 Tôn Đức Thắng và Haprofood 94 Láng Hạ và 2 khu kích cầu mua sắm tại BRGMart MD 
Complex và BRGMart Thành Công.
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kiện thường niên do Sở Công thương Hà Nội chủ trì tổ chức nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm. Tại sự kiện, PTGĐ Đỗ Tuệ Tâm đã đại diện TCT 
lên nhận hoa và chứng nhận Nhà tài trợ Đồng của chương trình. 
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Complex và BRGMart Thành Công.



TIN TỪ THIỆN
CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM TRAO BẰNG KHEN CHO QUỸ TỪ THIỆN  VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG 

CÔNG TÁC DÂN VẬN “CẢNH SÁT BIỂN VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TÔC, TÔN GIÁO”

 Sáng nay 31/12/2021, tại trụ sở TCT, 
đoàn cán bộ Cảnh sát Biển do đồng chí Hà 
Quốc Cưỡng đã đến làm việc và trao tặng 
Bằng khen cho Quỹ Từ thiện và Phát triển 
cộng đồng đã có Thành tích xuất sắc trong 
Công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng 
bào dân tộc, tôn giáo". Đoàn đã trao tặng 
Bằng khen, Quyết định và Tiền thưởng 
1.780.000 đồng cùng chụp ảnh lưu niệm với 
TCT. Thay mặt đoàn, đ/c Hà Quốc Cường đã 
cám ơn tình cảm đón tiếp, những đóng góp 
của Quỹ Từ thiện và Phát triển cộng đồng 
trong thời gian vừa qua và mong muốn tiếp 
tục đồng hành trong những năm tiếp theo và 
kính chức sức khỏe đến TGĐ TCT, Giám đốc 
Quỹ TT và cán bộ nhân viên TCT.
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tục đồng hành trong những năm tiếp theo và 
kính chức sức khỏe đến TGĐ TCT, Giám đốc 
Quỹ TT và cán bộ nhân viên TCT.



 Do diễn biến của tình hình Covid – 19 hiên nay đang rất phức tạp nên cuối năm 2021, Công đoàn 
Tổng công ty không tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn mà triển khai qua hình thức trực tuyến. 
Các đơn vị cũng đã được nghe báo cáo tổng kết do đ/c Đỗ Tuệ Tâm – Chủ tịch Công đoàn trình bày và đã 
tham gia đóng góp ý kiến với các nội dung trong bản báo cáo của Công đoàn TCT.  
Năm 2021, công đoàn các cấp đã làm tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Các đơn vị đều tích cực phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức 
Hội nghị NLĐ tại các doanh nghiệp, tích cực kiểm tra, giám sát chế độ cho NLĐ tại các doanh nghiệp, xúc 
tiến thực hiện các hội nghị đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt chăm lo 
cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 với nhiều hình thức ( tiền mặt hoặc 
túi quà)… Qua đó kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, 
tiến tới mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong các doanh nghiệp. Các đơn vị đã tích cực vận động 
CNVCLĐ ra sức học tập thi đua, lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; luôn là 
lực lượng đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước do Tổng công ty phát động.
  Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, hội nghị đã biểu dương những tập thể và cá nhân đã 
có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào của Công đoàn Tổng công ty nói riêng, góp phần nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2021 của toàn Tổng công ty nói 
chung.
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  Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, hội nghị đã biểu dương những tập thể và cá nhân đã 
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chung.

Tọa đàm đại sứ EU tại Việt Nam với các doanh nghiệp

TIN CÔNG ĐOÀN
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Đỗ Tuệ Tâm triển khai một số nội dung:  bám sát 
kế hoạch của LĐLĐ TPHN, nội dung trọng tâm cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của Tổng công ty nhất 
là trong giai đoạn các đơn vị đã chuyển toàn bộ sang hoạt động với mô hình công ty cổ phần. Đồng chí 
cũng lưu ý, bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, các đơn vị cần chú ý tổ chức nhiều 
hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022 như: 93 năm thành lập 
tổ chức Công đoàn Việt Nam, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm….. và hoàn thành các chỉ tiêu, kế 
hoạch Tổng công ty giao.
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Nhìn lại năm 2021, trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp của 
đại dịch Covid-19 và những ảnh hưởng từ khó khăn của kinh 
tế chính trị Thế giới và khu vực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội, Đảng bộ Tổng công 
ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Nhìn chung, 
toàn Tổng công ty vẫn giữ được sự ổn định, hoạt động sản 
xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì, thu nhập bình quân 
người lao động được quan tâm duy trì. Công tác xây dựng 
Đảng được hầu hết các Chi, Đảng bộ cơ sở cố gắng tích cực 
triển khai. Các Ban của Đảng ủy Tổng công ty, Công đoàn, 
Đoàn thanh niên Tổng công ty đã có những cố gắng đẩy 
mạnh hoạt động đồng bộ, về cơ bản đã hoàn thành những 
nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra với những kết quả 
trọng tâm như sau:
Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XII) về xây dựng Đảng chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ 
cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”; là 
năm đầu tiên triển khai các nhiệm vụ để cụ thể hóa thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 
2020-2025. Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Tổng 
công ty đã xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả các 
chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hàng Đảng bộ 
Tổng công ty và các ban Đảng của Đảng ủy Tổng công ty.
Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Tổng công ty để chỉ đạo 
tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid. 
Quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể đảng viên, CBNV thực 
hiện nghiêm các Chỉ thị, các quy định về phòng, chống dịch 
COVID-19 của chính quyền, địa phương, tuân thủ và thực 
hiện đầy đủ 5K.
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Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XII) về xây dựng Đảng chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ 
cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”; là 
năm đầu tiên triển khai các nhiệm vụ để cụ thể hóa thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 
2020-2025. Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Tổng 
công ty đã xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả các 
chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hàng Đảng bộ 
Tổng công ty và các ban Đảng của Đảng ủy Tổng công ty.
Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Tổng công ty để chỉ đạo 
tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid. 
Quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể đảng viên, CBNV thực 
hiện nghiêm các Chỉ thị, các quy định về phòng, chống dịch 
COVID-19 của chính quyền, địa phương, tuân thủ và thực 
hiện đầy đủ 5K.
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Tổ chức thành công Hội nghị Hội nghị trực tuyến học tập, quán 
triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp. 
Lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức Công đoàn, 
Đoàn thanh niên Tổng công ty tăng cường tuyên truyền, vận 
động người lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại 
hội cổ đông Tổng công ty và các Nghị quyết của HĐQT, các 
nhiệm vụ lớn của Tổng công ty với tinh thần nhiệt huyết, trách 
nhiệm để triển khai các nhiệm vụ lớn của Tổng công ty trong 
điều kiện khó khăn của thị trường trong nước và quốc tế. 
Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời tiếp nhận và nắm 
bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tiếp tục quan tâm 
phối hợp với chuyên môn hoàn thiện một số quy định, chính 
sách, chế độ đối với từng khối đối tượng CBCNV nhằm làm tốt 
công tác quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 Đảng ủy Tổng công ty đã cử 01 đồng chí tham gia đào tạo Lớp 
Trung cấp lý luận chính trị và 02 đồng chí tham gia dự tuyển Lớp 
Cao cấp lý luận chính trị.
Phối hợp với Đảng ủy các đơn vị bạn trên địa bàn TP Hà Nội tổ 
chức 02 Lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng cho các quần chúng ưu tú 
và 01 Lớp bồi dưỡng đảng viên mới. 
Kết quả hoạt động tích cực năm 2021 các ban Đảng của Đảng 
ủy Tổng công ty đã được các ban Đảng Thành ủy ghi nhận và 
đánh giá với 01 Giấy khen dành cho Tập thể Ban Tuyên giáo- 
Dân vận Đảng ủy và 03Giấy khen dành cho 03 Cá nhân của Văn 
phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo-Dân vận Đảng ủy 
Tổng công ty.
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