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BCH Đảng bộ Công ty CP Thủy Tạ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CƠ SỞ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI-CTCP

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU 
của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng; toàn Đảng bộ Tổng công ty thương mại Hà Nội đã khẩn trương tổ chức các Đại 
hội cơ sở, hướng tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đảng bộ Tổng công ty có 21 Tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 12 Đảng bộ và 9 Chi bộ cơ sở). Với sự 
nỗ lực và tập trung cao độ của cấp ủy các đơn vị đến ngày 30/5/2020 toàn bộ 21/21 đơn vị cơ sở 
sẽ hoàn thành công tác tổ chức Đại hội. Bên cạnh việc bám sát chỉ đạo các đơn vị cơ sở, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty còn tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các tiểu ban chuẩn bị Đại 
hội Đảng bộ Tổng công ty khẩn trương thực hiện các nội dung để tổ chức thành công Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, dự kiến vào giữa tháng 6/2020.

Chi ủy Chi bộ Công ty CP phát triển thương mại Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Chi uỷ chi bộ Công ty CP sự kiện và ẩm thực Hapro nhiệm kỳ 2020-2025



ĐẠI HỘI CƠ SỞ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI-CTCP

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Đảng bộ Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Công ty CP Gốm Chu Đậu nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Khu Công Ngiệp Hapro nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Chi nhánh TCT Thương Mại Hà Nội - CTCP 
- Trung Tâm Kinh Doanh Siêu Thị HaproMart

nhiệm kỳ 2020-2025



Đại hội Đảng bộ văn phòng TCT nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ văn phòng TCT nhiệm kỳ 2020-2025

Bầu BCH Đảng bộ văn phòng TCT nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI-CTCP
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 Ngày 16/5/2020  tại Văn phòng Tổng công ty, Đảng bộ Văn phòng Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 
2025.
            Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội, lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ và lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Văn phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội về dự và động viên Đại hội. 
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội đồng chí Vũ Thanh 
Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
            Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định điều lệ Đảng, Đại 
hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 
mới gồm 11 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công 
ty Thương mại Hà Nội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí đại biểu chính 
thức và 8 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đại hội đã thể hiện quyết tâm cao của toàn thể cán 
bộ, Đảng viên Văn phòng Tổng công ty phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm về sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ -TCT; phấn 
đấu xây dựng Tổng công ty Thương mại Hà Nội ngày càng phát triển và vững mạnh.    

 Ngày 16/5/2020  tại Văn phòng Tổng công ty, Đảng bộ Văn phòng Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 
2025.
            Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội, lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ và lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Văn phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội về dự và động viên Đại hội. 
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội đồng chí Vũ Thanh 
Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
            Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định điều lệ Đảng, Đại 
hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 
mới gồm 11 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công 
ty Thương mại Hà Nội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí đại biểu chính 
thức và 8 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đại hội đã thể hiện quyết tâm cao của toàn thể cán 
bộ, Đảng viên Văn phòng Tổng công ty phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm về sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ -TCT; phấn 
đấu xây dựng Tổng công ty Thương mại Hà Nội ngày càng phát triển và vững mạnh.    



CÔNG TY CP SỰ KIỆN & ẨM THỰC HAPRO 
CHỦ ĐỘNG VƯỢT KHÓ THỜI HẬU COVID-19

 Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó, lĩnh vực 
dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng trực tiếp và chịu tác động rõ nét nhất. Công ty Sự kiện và Ẩm 
thực Hapro cũng không ngằm ngoài “vòng xoáy” ảnh hưởng, thiệt hại đó. Doanh thu toàn bộ hệ 
thống của Công ty trong thời gian thực hiện việc đóng cửa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 
phủ về giãn cách xã hội, đã giảm đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 Ngay sau khi các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được Thủ tướng cho phép mở cửa 
trở lại bình thường; Công ty Cổ phần Sự kiện & Ẩm thực Hapro đã khẩn trương xây dựng các 
giải pháp đồng bộ nhằm thích nghi trước tình hình mới, chủ động vượt khó thời hậu Covid-19 
để “bù đắp” lại những tổn thất nặng nề bởi dịch bệnh, khôi phục hoạt động kinh doanh. Trong 
đó, xác định ưu tiên khai thác tiềm năng thị trường nội địa với 97 triệu dân. Cụ thể, công ty đã 
đặt ra các mục tiêu cần tập trung triển khai đó là: kinh doanh nhưng luôn đảm bảo an toàn trong 
công tác phòng chống dịch; tiết kiệm tối đa các chi phí không cần thiết; tăng cường các chương 
trình khuyến mại; kích cầu tiêu dùng trong nội bộ Tập đoàn BRG và Hapro; triển khai một số 
phương án kinh doanh hiện đại bên cạnh các kênh truyền thống, đẩy mạnh công tác bán hàng 
online qua facebook “Sự kiện ẩm thực (Cosmos Plaza), Fanpage “Lẩu hơi Cosmos” hotline 
0989 062 015, phục vụ nhu cầu ăn uống theo hình thức “take away”...
 Sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Lãnh đạo công ty đã mang lại 
những kết quả khả quan bước đầu, doanh thu sau hơn một tháng mở cửa trở lại của toàn hệ 
thống đã đạt khoảng 60% so với các tháng cùng kỳ. 

 Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó, lĩnh vực 
dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng trực tiếp và chịu tác động rõ nét nhất. Công ty Sự kiện và Ẩm 
thực Hapro cũng không ngằm ngoài “vòng xoáy” ảnh hưởng, thiệt hại đó. Doanh thu toàn bộ hệ 
thống của Công ty trong thời gian thực hiện việc đóng cửa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 
phủ về giãn cách xã hội, đã giảm đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 Ngay sau khi các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được Thủ tướng cho phép mở cửa 
trở lại bình thường; Công ty Cổ phần Sự kiện & Ẩm thực Hapro đã khẩn trương xây dựng các 
giải pháp đồng bộ nhằm thích nghi trước tình hình mới, chủ động vượt khó thời hậu Covid-19 
để “bù đắp” lại những tổn thất nặng nề bởi dịch bệnh, khôi phục hoạt động kinh doanh. Trong 
đó, xác định ưu tiên khai thác tiềm năng thị trường nội địa với 97 triệu dân. Cụ thể, công ty đã 
đặt ra các mục tiêu cần tập trung triển khai đó là: kinh doanh nhưng luôn đảm bảo an toàn trong 
công tác phòng chống dịch; tiết kiệm tối đa các chi phí không cần thiết; tăng cường các chương 
trình khuyến mại; kích cầu tiêu dùng trong nội bộ Tập đoàn BRG và Hapro; triển khai một số 
phương án kinh doanh hiện đại bên cạnh các kênh truyền thống, đẩy mạnh công tác bán hàng 
online qua facebook “Sự kiện ẩm thực (Cosmos Plaza), Fanpage “Lẩu hơi Cosmos” hotline 
0989 062 015, phục vụ nhu cầu ăn uống theo hình thức “take away”...
 Sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Lãnh đạo công ty đã mang lại 
những kết quả khả quan bước đầu, doanh thu sau hơn một tháng mở cửa trở lại của toàn hệ 
thống đã đạt khoảng 60% so với các tháng cùng kỳ. 

Hapro Cosmos vinh dự phục vụ tiệc trà lưu động tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội Hệ thống Nhà hàng Lẩu hơi Cosmos
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HOẠT ĐỘNG XTTM, ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC
 Trong tháng 5, Hapro đã Xúc 
tiến ký biên bản thỏa thuận hợp tác 
với CÔNG TY IBEMA SOUTH 
WEST, S.L (Tây Ba Nha) v/v xuất 
nhập khẩu, phân phối hàng hóa Việt 
Nam sang Tây Ban Nha và ngược lại; 
Nghiên cứu hợp tác để nhập khẩu 
một số sản phẩm nổi bật, có thế 
mạnh của Tây Ban Nha cung cấp 
cho hệ thống bán lẻ BRGMart gồm 
hệ thống siêu thị, cửa hàng 
HaproMart, HaproFood, Intimex, 
Seika mart và thị trường Việt Nam.
 Kết nối để chi nhánh XNK Phía 
Bắc giao dịch với  Công ty Best 
Achizitti - Rumani (do ĐSQ Rumani 
tại Việt Nam và Bộ Công thương giới 
thiệu) để trao đổi khả năng hợp tác 
xuất khẩu 2500 tấn mặt hàng gạo 
20% tấmsang thị trường Rumani theo 
Hợp đồng chính phủ. 
 Hỗ trợ nguồn thông tin, khảo 
sát nguồn hàng thực phẩm nhập 
khẩu từ các nước để Tổ NK BRG 
Retails nghiên cứu nhu cầu nhập 
khẩu, phân phối các mặt hàng như: 
thịt bò, nước sốt, hải sản đóng hộp, 
bánh quy socola từ Argentina, Ý, 
Thái Lan, Indonesia, … tại hệ thống 
siêu thị của BRGMart: HaproMart, 
HaproFood, Intimex, Seika mart. 
 Hỗ trợ chuyển thông tin đến 
các đơn vị XNK của Hapro về chương 
trình kết nối giao thương thúc đẩy 
XNK với 1 số nước qua hình thức trực 
tuyến 
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XNK với 1 số nước qua hình thức trực 
tuyến 

Sản phẩm Thị Bò nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ được đưa vào hệ thống BRGMart



 Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp cùng chuyên 
môn quan tâm hỗ trợ vật chất và tinh thần đối với CBCNV 
TCT, đặc biệt là đội ngũ lao động sản xuất trực tiếp, đội ngũ 
nhân viên bán hàng tại hệ thống siêu thị Hapromart, Hapro-
food,… để người lao động yên tâm làm việc; đảm bảo cung 
ứng hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý đến tận tay người 
tiêu dùng trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 vẫn đang có 
dấu hiệu lây nhiễm rộng và phát triển phức tạp trên Thế 
giới.

 Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp cùng chuyên 
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nhân viên bán hàng tại hệ thống siêu thị Hapromart, Hapro-
food,… để người lao động yên tâm làm việc; đảm bảo cung 
ứng hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý đến tận tay người 
tiêu dùng trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 vẫn đang có 
dấu hiệu lây nhiễm rộng và phát triển phức tạp trên Thế 
giới.

CÔNG ĐOÀN HAPRO TÍCH CỰC ỦNG HỘ VÀ THAM GIA 
CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Hỗ trợ, tặng quà cho một số công đoàn viên trong TCT có hoàn cảnh khó khăn

Tặng khẩu trang vải kháng khuẩn Hafasco cho công đoàn viên TCT phòng chống dịch Covid 
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