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Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Dự Đại hội còn có các đồng chí Lãnh đạo đại diện 
các Ban Đảng thành ủy, các đồng chí trong Đoàn 
công tác số 13 Thành ủy Hà Nội; một số các đ/c đại 
diện lãnh đạo Đảng ủy các Tổng công ty nhà nước 
trực thuộc Hà Nội, các Phóng viên báo chí, phát 
thanh truyền hình tới dự và đưa tin Đại hội cùng 147 
đại biểu đại diện cho gần 800 đảng viên của các 
Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.
            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 đại hội IV nhiệm kỳ 2020 
- 2025; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 
gồm 19 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu 
đi dự Đại hội đại biểu Thành phố Hà Nội gồm 3 đồng 
chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự 
khuyết. Đồng chí Vũ Thanh Sơn – Tổng giám đốc TCT, 
Bí thư Đảng ủy TCT khóa III đã vinh dự được đại hội 
tín nhiệm tiếp tục bầu là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ TCT 
nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Trong hai ngày 25 và 26/6/2020, Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP đã tổ chức 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Tới dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – UV Trung ương Đảng, Phó bí thư thường 
trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Sửu – UV Thường vụ thành ủy Hà Nội, Phó chủ tịch 
thường trực UBND TP Hà Nội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội

PHIÊN TRÙ BỊ  
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Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – UV Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP mong muốn tiếp tục 
nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đối với hoạt 
động của Đảng bộ Tổng công ty và sự hỗ trợ, giúp đỡ của Lãnh đạo Tập đoàn BRG, HĐQT Tổng công 
ty cổ phần Hapro để chất lượng công tác xây dựng Đảng trong mô hình doanh nghiệp không có vốn 
nhà nước được nâng cao, tạo bước đột phá trong hoạt động SXKD và đầu tư phát triển, xây dựng Tổng 
công ty Thương mại Hà Nội - CTCP phát triển bền vững và hiệu quả.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IV

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao đổi cùng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IV

PHIÊN CHÍNH THỨC
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CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 6 - PHÓ TGĐ NGUYỄN TIẾN VƯỢNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP

 Ngày 23/06/2020, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP đã tổ chức Đại hội 
đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổng kết và báo cáo hoạt động 
kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2019. Theo đó, kết quả thực hiện SXKD:
- Kim ngạch XK đạt 57,88 triệu USD, bằng 60% so với năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế đạt 135,68 tỷ đồng, bằng 624% so với năm 2018
- Thu nhập bình quân đạt 10,58 trđ/người/ tháng, bằng 99% so với năm 2018.
Về phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất 
Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết 
định điều chỉnh chỉ tiêu KH năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế do ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19. Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát còn trình Đại hội thông 
qua những vấn đề quan trọng khác, như:
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian 
còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên 
HĐQT và BKS năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

 Ngày 23/06/2020, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP đã tổ chức Đại hội 
đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổng kết và báo cáo hoạt động 
kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2019. Theo đó, kết quả thực hiện SXKD:
- Kim ngạch XK đạt 57,88 triệu USD, bằng 60% so với năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế đạt 135,68 tỷ đồng, bằng 624% so với năm 2018
- Thu nhập bình quân đạt 10,58 trđ/người/ tháng, bằng 99% so với năm 2018.
Về phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất 
Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết 
định điều chỉnh chỉ tiêu KH năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế do ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19. Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát còn trình Đại hội thông 
qua những vấn đề quan trọng khác, như:
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian 
còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên 
HĐQT và BKS năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm được bầu bổ xung là thành viên HĐQT Tổng công ty



HỘI NGHỊ BẦU BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ 
VÀ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TCT CHO BÀ ĐỖ TUỆ TÂM - UBTV ĐẢNG ỦY - PHÓ TGĐ TCT

 Ngày 5/6, Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP  đã tổ chức 
Hội nghị bầu bổ sung nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ 
tịch Công Đoàn Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 -2020. 
 Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch 
LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó ban tổ chức LĐLĐ 
thành phố Hà Nội. Về phía Tổng công ty Thương mại Hà Nội có đồng chí Nguyễn 
Thị Thúy Hằng- Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí trong BCH 
công đoàn TCT.
 Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức 
danh Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 
2015-2020. Đồng chí Đỗ Tuệ Tâm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại 
Hà Nội đã được bầu bổ sung vào BCH, Ban Thường vụ Công đoàn TCT và được 
bầu giữ chức danh Chủ tịch công đoàn TCT khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhận 
nhiệm vụ mới, Tân chủ tịch Công đoàn TCT – Đỗ Tuệ Tâm đã cảm ơn sự quan 
tâm của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội và xin hứa sẽ cùng Ban Chấp hành 
Công đoàn TCT luôn đoàn kết, quan tâm đến các công đoàn cơ sở và đoàn viên, 
người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thời gian tới để công đoàn 
TCT luôn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh. 

 Ngày 5/6, Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP  đã tổ chức 
Hội nghị bầu bổ sung nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ 
tịch Công Đoàn Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 -2020. 
 Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch 
LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó ban tổ chức LĐLĐ 
thành phố Hà Nội. Về phía Tổng công ty Thương mại Hà Nội có đồng chí Nguyễn 
Thị Thúy Hằng- Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí trong BCH 
công đoàn TCT.
 Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức 
danh Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 
2015-2020. Đồng chí Đỗ Tuệ Tâm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại 
Hà Nội đã được bầu bổ sung vào BCH, Ban Thường vụ Công đoàn TCT và được 
bầu giữ chức danh Chủ tịch công đoàn TCT khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhận 
nhiệm vụ mới, Tân chủ tịch Công đoàn TCT – Đỗ Tuệ Tâm đã cảm ơn sự quan 
tâm của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội và xin hứa sẽ cùng Ban Chấp hành 
Công đoàn TCT luôn đoàn kết, quan tâm đến các công đoàn cơ sở và đoàn viên, 
người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thời gian tới để công đoàn 
TCT luôn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh. 

Hội nghị bầu bổ sung nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ
và chức danh Chủ tịch Công Đoàn Tổng công ty

Đại diện Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội chúc mừng Tân chủ tịch công đoàn TCT - Đc Đỗ Tuệ Tâm Lễ công bố quyết định chủ tịch công đoàn tổng công ty cho bà Đỗ Tuệ Tâm
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

 Thực hiện kế hoạch 08/KH ngày 
20/2/2020 của Liên đoàn lao động TP 
Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị biểu 
dương Công nhân giỏi và điển hình tiên 
tiến giai đoạn 2015 – 2020 trong 
CNVCLĐ Thủ đô; Công đoàn TCT đã 
triển khai chương trình tới các Công 
đoàn cơ sở để để cử và thực hiện khen 
thưởng trong các cấp Công đoàn. 
 Tập thể Công đoàn Chi nhánh 
Siêu thị Hapromart và 01 cá nhân của 
Công đoàn Công ty CP TMDV Tràng 
Thi được khen thưởng điển hình tiên 
tiến cấp thành phố; 01 đoàn viên của 
Công đoàn Công ty CP Vang Thăng 
Long được khen thưởng Công nhân giỏi 
cấp thành phố. Cấp Tổng công ty có 33 
cá nhân điển hình tiên tiến và 31 công 
nhân giỏi được khen thưởng trong năm 
2020. 

 Thực hiện kế hoạch 08/KH ngày 
20/2/2020 của Liên đoàn lao động TP 
Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị biểu 
dương Công nhân giỏi và điển hình tiên 
tiến giai đoạn 2015 – 2020 trong 
CNVCLĐ Thủ đô; Công đoàn TCT đã 
triển khai chương trình tới các Công 
đoàn cơ sở để để cử và thực hiện khen 
thưởng trong các cấp Công đoàn. 
 Tập thể Công đoàn Chi nhánh 
Siêu thị Hapromart và 01 cá nhân của 
Công đoàn Công ty CP TMDV Tràng 
Thi được khen thưởng điển hình tiên 
tiến cấp thành phố; 01 đoàn viên của 
Công đoàn Công ty CP Vang Thăng 
Long được khen thưởng Công nhân giỏi 
cấp thành phố. Cấp Tổng công ty có 33 
cá nhân điển hình tiên tiến và 31 công 
nhân giỏi được khen thưởng trong năm 
2020. 

Hội nghị biểu dương Công nhân giỏi và điển hình tiên tiến; Hội nghị người Lao động



HOẠT ĐỘNG XTTM, ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC

 Hapro chủ động tham gia các 
chương trình XTTM, Hội nghị kết nối cung 
– cầu sản phẩm vùng miền để kết nối giao 
thương, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thời 
hậu Covid-19.   
- Tham dự Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải 
thiều tỉnh Bắc Giang. Khảo sát và làm việc 
với các đối tác, doanh nghiệp tỉnh Bắc 
Giang để đưa sản phẩm vải thiều Bắc 
Giang vào tiêu thụ phục vụ tại các siêu thị, 
cửa hàng HaproFood, HaproMart, 
Intimex,… thuộc hệ thống BRGMart .
- Tham dự Hội nghị Kết nối sản xuất - tiêu 
thụ nội địa các sản phẩm cá tra do Bộ 
Nông nghiệp & PTNT tổ chức. Đây là hội 
nghị mở đầu cho một loạt sự kiện được tổ 
chức tại Hà Nội trong năm 2020 nhằm giới 
thiệu, quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản 
phẩm thủy, hải sản tại thị trường nội địa. 
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo TCT đã ký 
biên bản ghi nhớ về việc hợp tác tiêu thụ 
với các Công ty sản xuất và phân phối cá 
tra như: Công ty Hùng Cá, Công ty Gò 
Đàng. Sau Hội nghị, Hapro đã chủ động 
gặp gỡ và tiếp tục trao đổi với các đơn vị để 
đưa có thể đưa sản phẩm cá tra vào hệ 
thông siêu thị nội địa, phục vụ người tiêu 
dùng Thủ đô.
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Giang vào tiêu thụ phục vụ tại các siêu thị, 
cửa hàng HaproFood, HaproMart, 
Intimex,… thuộc hệ thống BRGMart .
- Tham dự Hội nghị Kết nối sản xuất - tiêu 
thụ nội địa các sản phẩm cá tra do Bộ 
Nông nghiệp & PTNT tổ chức. Đây là hội 
nghị mở đầu cho một loạt sự kiện được tổ 
chức tại Hà Nội trong năm 2020 nhằm giới 
thiệu, quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản 
phẩm thủy, hải sản tại thị trường nội địa. 
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo TCT đã ký 
biên bản ghi nhớ về việc hợp tác tiêu thụ 
với các Công ty sản xuất và phân phối cá 
tra như: Công ty Hùng Cá, Công ty Gò 
Đàng. Sau Hội nghị, Hapro đã chủ động 
gặp gỡ và tiếp tục trao đổi với các đơn vị để 
đưa có thể đưa sản phẩm cá tra vào hệ 
thông siêu thị nội địa, phục vụ người tiêu 
dùng Thủ đô.

Tổng công ty Tham dự Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang

Lãnh đạo TCT đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác tiêu thụ với các Công ty sản xuất và phân phối cá tra
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ĐẢNG ỦY - HĐQT - BAN ĐIỀU HÀNH & CBNV TỔNG CÔNG TY CHIA TAY
PHÓ BÍ THƯ TT, PHÓ TGĐ TT NGUYỄN TIẾN VƯỢNG & PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TCT TRẦN VŨ TUẤN VỀ NGHỈ HƯU TRÍ THEO CHẾ ĐỘ CỦA BHXH 

Chúc mừng Đ/c Nguyễn Tiến Vượng - PBT Đảng ủy TCT, Phó TGĐ TT TCT

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nghỉ hưu theo chế độ BHXH

Tác giả: PTGĐ - Kế Toán Trưởng Dương Thị Lam

tặng Đ/c Nguyễn Tiến Vượng

Chúc mừng Đ/c Trần Vũ Tuấn - PCT Công Đoàn TCT

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nghỉ hưu theo chế độ BHXH

Nàng ơi, anh đã về đây!
Bên nàng cho bõ tháng ngày chờ mong,
Từ nay nhẹ gót tang bồng,
Ðiền viên, hạnh phúc, mặn nồng sớm trưa.
Yêu nàng từ những ngày xưa,
Ngọt bùi cũng trải, nắng mưa đã từng,
Nợ công danh đã trả xong,
Biết bao năm tháng vừa Hồng, vừa Chuyên,
Ngày qua bến ngóng đợi thuyền,
Từ nay hôm sớm, bến thuyền chẳng xa,
Cùng nhau hâm chút tình già,
Yên vui sống khỏe, một nhà đầy xuân...


