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Hapro tham dự hội chợ Vietnam Expo 2021

 Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh 
nghiệp trong kỷ nguyên số”, Hội chợ thương 
mại quốc tế Việt Nam – Vietnam Expo lần thứ 
30 đã khai mạc ngày 14/4/2021 tại Trung tâm 
Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E) 91 Trần Hưng 
Đạo. Với vị thế là doanh nghiệp 06 lần liên tiếp 
đạt Thương hiệu Quốc gia, Hapro vinh dự là 
một trong các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt 
Nam tham gia Hội chợ trong khu gian hàng 
Thương hiệu Quốc gia.
 Tổng công ty Thương mại Hà Nội 
(Hapro), thành viên Tập đoàn BRG tham gia Hội 
chợ Vietnam Expo 2021 với các sản phẩm nông 
sản xuất khẩu chủ lực như: các mặt hàng nông 
sản như hạt tiêu, hạt điều, gạo, lạc nhân; các 
mặt hàng dược liệu, gia vị (quế, hồi); thực 
phẩm chế biến. Đặc biệt, Hapro còn có một 
gian hàng để giới thiệu sản phẩm Gốm Chu 
Đậu - dòng gốm cổ cao cấp của Việt Nam với 
gần 600 năm lịch sử, hiện đang được Tập đoàn 
BRG nỗ lực gìn giữ và phát triển, với mong 
muốn góp phần quảng bá tinh hoa văn hóa 
Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
 Tại Vietnam Expo 2021, Hapro đã áp 
dụng những hoạt động xúc tiến thương mại 
đổi mới đó là mô hình triển lãm kết hợp 
(Hybird Exhibition) gian hàng trực tiếp và trực 
tuyến thông qua các nền tảng thương mại 
điện tử. Qua đây, Hapro mong muốn tăng 
cường mối quan hệ với các đối tác nhằm nâng 
cao vị thế thương hiệu của sản phẩm, nâng cao 
hiệu quả hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy xuất 
khẩu thêm nhiều sản phẩm mới đến các thị 
trường trong và ngoài khu vực.
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CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 4 - TGĐ VŨ THANH SƠN



 Trong bối cảnh các nước trên thế giới 
vẫn phải đóng cửa biên giới trước các tác 
động tiêu cực do đại dịch Covid-19 gây ra, 
các chương trình XTTM và giao thương trực 
tuyến chính là cơ hội để các doanh nghiệp 
gặp gỡ, trao đổi, thiết lập quan hệ và giao 
dịch thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Trong hai ngày 5- 6/4/2021, Hapro đã 
tham Hội nghị giao thương trực tuyến khai 
thác tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư 
Việt Nam – Algeria – Senegal. Chương trình 
do Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm 
nhiệm Senegal, Cục Xúc tiến thương mại và 
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công 
Thương) phối hợp với Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Dakar của Senegal và Tổ chức 
phát triển kinh tế quốc gia Algeria tổ chức. 
Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp ba 
nước Việt Nam, Algeria và Senegal gặp gỡ, 
trao đổi và thiết lập quan hệ đối tác trong 
nhiều lĩnh vực như nông sản thực phẩm, hải 
sản, dệt may, da giày, hàng điện tử, dược 
phẩm, trang thiết bị y tế, thuốc thú y, hàng thủ 
công mỹ nghệ, cơ khí, linh kiện phụ tùng ô tô 
xe máy, vật liệu xây dựng…….
 Ngày 7/4/2021, Hapro tham dự tọa đàm 
trao đổi giữa các Đại sứ VN tại khu vực EU và 
doanh nghiệp. Tại buổi tọa đàm, các Đại sứ 
và đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
hàng hóa sang EU đã thông tin về những 
thuận lợi và khó khăn khi Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực 
vào ngày 1/8/2020, cũng như trao đổi và đề 
xuất những phương án để tận dụng hiệu quả, 
hạn chế tối đa các rào cản của Hiệp định và 
khó khăn do đại dịch Covid-19.
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gặp gỡ, trao đổi, thiết lập quan hệ và giao 
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do Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm 
nhiệm Senegal, Cục Xúc tiến thương mại và 
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Thương) phối hợp với Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Dakar của Senegal và Tổ chức 
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Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp ba 
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trao đổi và thiết lập quan hệ đối tác trong 
nhiều lĩnh vực như nông sản thực phẩm, hải 
sản, dệt may, da giày, hàng điện tử, dược 
phẩm, trang thiết bị y tế, thuốc thú y, hàng thủ 
công mỹ nghệ, cơ khí, linh kiện phụ tùng ô tô 
xe máy, vật liệu xây dựng…….
 Ngày 7/4/2021, Hapro tham dự tọa đàm 
trao đổi giữa các Đại sứ VN tại khu vực EU và 
doanh nghiệp. Tại buổi tọa đàm, các Đại sứ 
và đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
hàng hóa sang EU đã thông tin về những 
thuận lợi và khó khăn khi Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực 
vào ngày 1/8/2020, cũng như trao đổi và đề 
xuất những phương án để tận dụng hiệu quả, 
hạn chế tối đa các rào cản của Hiệp định và 
khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tọa đàm đại sứ EU tại Việt Nam với các doanh nghiệp
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HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY

 Ngày 26/4/2021, Thường trực Đảng ủy 
Tổng công ty và đại diện Ban Tuyên giáo - Dân 
vận Đảng ủy Tổng công ty đã tham dự Hội nghị 
“Triển khai và ký kết giao ước thi đua công tác 
dân vận năm 2021” giữa 12 Đảng uỷ Tổng công 
ty trực thuộc Thành uỷ Hà Nội được tổ chức tại 
Đảng ủy VNPT Hà Nội - Cụm trưởng cụm thi 
đua. Tại hội nghị, 12 đơn vị trong Cụm thi đua đã 
tham gia ký giao ước triển khai nội dung trọng 
tâm trong năm 2021 theo định hướng của Thành 
ủy Hà Nội và tình hình thực tiễn của các đơn vị.

 Ngày 26/4/2021, Thường trực Đảng ủy 
Tổng công ty và đại diện Ban Tuyên giáo - Dân 
vận Đảng ủy Tổng công ty đã tham dự Hội nghị 
“Triển khai và ký kết giao ước thi đua công tác 
dân vận năm 2021” giữa 12 Đảng uỷ Tổng công 
ty trực thuộc Thành uỷ Hà Nội được tổ chức tại 
Đảng ủy VNPT Hà Nội - Cụm trưởng cụm thi 
đua. Tại hội nghị, 12 đơn vị trong Cụm thi đua đã 
tham gia ký giao ước triển khai nội dung trọng 
tâm trong năm 2021 theo định hướng của Thành 
ủy Hà Nội và tình hình thực tiễn của các đơn vị.

 Triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành 
ủy Hà Nội, ngày 27/4/2021, Đảng ủy Tổng công 
ty Thương mại Hà Nội tổ chức “Hội nghị trực 
tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp”. Hội nghị được tổ chức tại 8 điểm cầu 
truyền hình với sự tham gia của 400 cán bộ chủ 
chốt, đảng viên hiện đang làm việc tại khu vực 
phía Bắc, các chi nhánh tại khu vực phía Nam 
của Tổng công ty và các công ty thành viên. 
 Tại Hội nghị, Đồng chí Đào Xuân Dũng - 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã 
trực tiếp truyền đạt nội dung báo cáo kết quả 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 
Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội. 
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Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã 
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Hội nghị triển khai và ký kết giao ước thi đua công tác dân vận năm 2021,
Các đơn vị giao ước triển khai nội dung trọng tâm trong năm 2021)

Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt nội dung
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
TIỆC RƯỢU “KHÚC GIAO MÙA THÁNG 4” 

 Tiếp nối chuỗi sự kiện trải nghiệm rượu Vang 
Thăng Long những ngày cuối tháng 3, Công ty CP 
Vang Thăng Long đã tổ chức sự kiện “Khúc giao mùa 
tháng 4” nhằm giới thiệu các nhãn hiệu rượu nổi bật 
của công ty tới các đại lý, nhà phân phối.
 Tại tiệc rượu “Khúc giao mùa tháng 4”, khách mời 
đã được giới thiệu và trải nghiệm 3 nhãn hàng: Vang 
Chát APEC, Vang 1989 và Vang Chile La Quinta thuộc 
3 phân khúc phổ thông, trung cấp và cao cấp do công 
ty trực tiếp sản xuất và đóng chai theo ủy quyền nhãn 
hiệu tại Việt Nam. Các sản phẩm vang được lên men từ 
nho Ninh Thuận phối với nho Cabernet Sauvignon 
nhập khẩu từ Italia cùng với quy trình và bí quyết sản 
xuất riêng biệt. Thông qua sự kiện, Vang Thăng Long 
kỳ vọng đã mang lại cho khách mời những trải nghiệm 
thú vị về các sản phẩm rượu vang do người Việt làm 
chủ công nghệ.

 Tiếp nối chuỗi sự kiện trải nghiệm rượu Vang 
Thăng Long những ngày cuối tháng 3, Công ty CP 
Vang Thăng Long đã tổ chức sự kiện “Khúc giao mùa 
tháng 4” nhằm giới thiệu các nhãn hiệu rượu nổi bật 
của công ty tới các đại lý, nhà phân phối.
 Tại tiệc rượu “Khúc giao mùa tháng 4”, khách mời 
đã được giới thiệu và trải nghiệm 3 nhãn hàng: Vang 
Chát APEC, Vang 1989 và Vang Chile La Quinta thuộc 
3 phân khúc phổ thông, trung cấp và cao cấp do công 
ty trực tiếp sản xuất và đóng chai theo ủy quyền nhãn 
hiệu tại Việt Nam. Các sản phẩm vang được lên men từ 
nho Ninh Thuận phối với nho Cabernet Sauvignon 
nhập khẩu từ Italia cùng với quy trình và bí quyết sản 
xuất riêng biệt. Thông qua sự kiện, Vang Thăng Long 
kỳ vọng đã mang lại cho khách mời những trải nghiệm 
thú vị về các sản phẩm rượu vang do người Việt làm 
chủ công nghệ.

Hình ảnh tại sự kiện Tiệc Thử Rượu - Khúc Giao Mùa Tháng 4
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