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 Đại dịch Covid-19 đã tác động tới mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc 
gia trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam 
nói chung và Tổng công ty - Hapro nói riêng 
dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế đều bị sụt giảm. 
Một số chỉ tiêu đã thực hiện 6 tháng đầu năm 
2021 của TCT:

- Doanh thu: đạt 363,06 tỷ đồng, trong đó:
- Doanh thu XK ước đạt: 158,93 tỷ đồng
- Doanh thu nội địa ước đạt: 204,13 tỷ đồng
 Kim ngạch Xuất khẩu (XK): đạt 6,91 triệu 
USD đạt 20,82% kế hoạch năm. 

 Lợi nhuận trước thuế: đạt 2,01 tỷ đồng, 
đạt 5,22% kế hoạch năm.

 Trước tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục 
diễn biến nhiều phức tạp, khó lường, Tổng 
công ty và các đơn vị trực thuộc, Công ty thành 
viên sẽ nỗ lực hơn nữa để ứng phó với dịch 
bệnh nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa 
phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản 
xuất kinh doanh an toàn trong 6 tháng cuối 
năm. Tập trung quyết liệt và bằng mọi biện 
pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 
2021.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD CUỐI NĂM 2021



BRGMART TĂNG 300% LƯỢNG DỰ TRỮ NHÓM HÀNG HÓA THIẾT YẾU 
ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 

 Bên cạnh kênh mua hàng trực tiếp, hệ 
thống siêu thị, Minimart thuộc BRGMART tiếp 
tục phát triển và đẩy mạnh các kênh mua sắm 
trực tuyến vừa nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn 
đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch 
như: đặt hàng qua App BRG Shopping, Hotline, 
Fanpage… và dịch vụ giao hàng tại nhà (áp dụng 
tại khu vực phía Bắc). Đặc biệt, khi sử dụng thẻ 
BRG Elite, quý khách hàng sẽ được tích lũy 
thêm 2% tại BRGMart và hưởng một số quyền 
lợi khác từ các đơn vị thuộc Tập đoàn BRG.

 Bên cạnh kênh mua hàng trực tiếp, hệ 
thống siêu thị, Minimart thuộc BRGMART tiếp 
tục phát triển và đẩy mạnh các kênh mua sắm 
trực tuyến vừa nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn 
đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch 
như: đặt hàng qua App BRG Shopping, Hotline, 
Fanpage… và dịch vụ giao hàng tại nhà (áp dụng 
tại khu vực phía Bắc). Đặc biệt, khi sử dụng thẻ 
BRG Elite, quý khách hàng sẽ được tích lũy 
thêm 2% tại BRGMart và hưởng một số quyền 
lợi khác từ các đơn vị thuộc Tập đoàn BRG.

Hệ thống siêu thị, Minimart BRGMart/Haprofood đảm bảo cung ứng đầy đủ
hàng hóa thiết yếu cho người tiêu dùng trong thời gian Hà Nội thực hiện dãn cách xã hội

Hệ thống siêu thị, Minimart BRGMart/Haprofood đảm bảo cung ứng đầy đủ
hàng hóa thiết yếu cho người tiêu dùng trong thời gian Hà Nội thực hiện dãn cách xã hội
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 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 
diễn biến phức tạp, hệ thống 77 siêu thị, Min-
imart BRGMart/Haprofood tại các tỉnh phía Bắc 
(Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, 
Quảng Ninh) và các tỉnh phía Nam (Hồ Chí 
Minh, Vũng Tàu) đã chủ động xây dựng phương 
án bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu 
với mức giá không đổi nhằm góp phần phòng 
chống dịch, tham gia bình ổn tâm lý và giá cả 
trên thị trường.
 Hệ thống BRGMart đã làm việc với các 
nhà cung cấp để tăng lượng dự trữ hàng hóa tại 
từng điểm bán lên khoảng 300% và tăng gấp 10 
lần tại kho hàng trung tâm. Trong đó tập trung 
chủ yếu vào nhóm 13 mặt hàng thiết yếu cần 
bình ổn giá bao gồm: gạo, thịt gà, trứng gà, thực 
phẩm chế biến, đồ hộp, thủy hải sản đông lạnh, 
bún mỳ phở ăn liền, dầu ăn, gia vị, rau củ quả…
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lần tại kho hàng trung tâm. Trong đó tập trung 
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 Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) và Công ty TNHH Bán lẻ 
BRG (BRG Retail), thành viên Tập đoàn BRG đã được TP. Hà Nội tin 
tưởng giao nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho chương trình “Siêu 
thị 0 đồng”. Chương trình thực hiện theo Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 
21/7/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội nhằm hỗ 
trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
 Chuyến xe buýt “Siêu thị 0 đồng” đầu tiên chờ đầy các mặt hàng 
thiết yếu như gạo; thực phẩm khô, khẩu trang, nước rửa tay, nước sát 
khuẩn,… ngày 26/7/2021, chuyến xe buýt đưa các mặt hàng này đến với 
hàng nghìn người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh ở các doanh nghiệp.

 Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) và Công ty TNHH Bán lẻ 
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tưởng giao nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho chương trình “Siêu 
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thiết yếu như gạo; thực phẩm khô, khẩu trang, nước rửa tay, nước sát 
khuẩn,… ngày 26/7/2021, chuyến xe buýt đưa các mặt hàng này đến với 
hàng nghìn người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh ở các doanh nghiệp.

THAM GIA CUNG ỨNG HÀNG HÓA THIẾT YẾU
CHO CHƯƠNG TRÌNH “SIÊU THỊ 0 ĐỒNG”

Hapro và BRG Retail cung ứng hàng hóa cho siêu thị “ Chuyến xe Buýt 0 đồng”

Hapro và BRG Retail cung ứng hàng hóa cho siêu thị “ Chuyến xe Buýt 0 đồng”“Chuyến xe Buýt 0 đồng” đưa hàng về các KCN, Khu chế xuất
hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn trong dịch Covid 19



HAPRO THAM DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NA CHI LĂNG 
VÀ SẢN PHẨM OCOP TỈNH LẠNG SƠN

 Trước bối cảnh dịch Covid-19 
diễn biến khá phức tạp, để thúc đẩy 
hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm 
Na và các nông sản khác của Lạng 
Sơn, ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Lạng 
Sơn đã phối hợp với Bộ NN & PTNT tổ 
chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ sản 
phẩm na Chi Lăng và các sản phẩm 
OCOP tỉnh Lạng Sơn tại Hà Nội năm 
2021. Tham dự hội nghị có 10 điểm 
cầu gồm tỉnh Lạng Sơn, Thành phố Hà 
Nội và 8 tỉnh khu vực phía Bắc. Tại 
điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, đồng chí 
Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã 
tham dự và phát biểu khai mạc hội 
nghị.
 Hapro tham dự Hội nghị trực 
tuyến tại điểm cầu Hà Nội một mặt hỗ 
trợ tìm hướng tiêu thụ cho các sản 
phẩm Na và nông sản Lạng Sơn tại hệ 
thống siêu thị BRGMart và minimart 
Haprofood BRGMart mặt khác tìm 
kiếm cơ hội kinh doanh thông qua 
kênh bán hàng trực tuyến. 
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Hội nghị trực tuyến sản phẩm Na Chi lăng và các sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn

Các sản phẩm OCOP của Lạng Sơn được giới thiệu tại Hội nghị
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HOẠT ĐỘNG TRI ÂN KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7 

 Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ 
(27/7/1947 – 27/7/2021), ngày 23/7/2021 Đảng ủy, 
Ban Lãnh đạo TCT tổ chức gặp mặt thân mật với các 
đồng chí cán bộ là thương binh, thân nhân liệt sỹ để thể 
hiện tình cảm, tôn vinh và tri ân các Anh hùng liệt sỹ - 
những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc. Tham dự buổi gặp mặt có Bà 
Đỗ Tuệ Tâm – Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch Công đoàn, Phó 
Tổng Giám đốc TCT; đại diện Quỹ Từ thiện và Phát 
triển cộng đồng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên TCT; 
Công đoàn, Đoàn TN và đặc biệt các CBNV là thân 
nhân Liệt sỹ thuộc Công ty mẹ - TCT.
 Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Bà Đỗ Tuệ Tâm 
trân trọng gửi tới các cán bộ nhân viên là thân nhân Liệt 
sỹ lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất 
“Chúng ta mãi mãi không quên và không được phép 
quên những cống hiến, những hy sinh to lớn của những 
thế hệ cha anh đi trước, của hàng triệu người con ưu tú 
đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và 
dân tộc ta Việt Nam”. Đồng thời, Lãnh đạo TCT đã trao 
tặng 5 suất quà - mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và 
phát tâm tri ân của Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám 
đốc Chi nhánh Đông Anh gửi đến các cán bộ nhân viên 
là thân nhân Liệt sỹ với tổng số tiền trị giá 2 triệu đồng. 
 Thông qua những hoạt động thường niên này, 
CBCNV toàn TCT càng thấm nhuần truyền thống yêu 
nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đồng 
thời thể hiện sự tri ân, quan tâm đến các gia đình, cán 
bộ có công trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.

 Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ 
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sỹ lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất 
“Chúng ta mãi mãi không quên và không được phép 
quên những cống hiến, những hy sinh to lớn của những 
thế hệ cha anh đi trước, của hàng triệu người con ưu tú 
đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và 
dân tộc ta Việt Nam”. Đồng thời, Lãnh đạo TCT đã trao 
tặng 5 suất quà - mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và 
phát tâm tri ân của Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám 
đốc Chi nhánh Đông Anh gửi đến các cán bộ nhân viên 
là thân nhân Liệt sỹ với tổng số tiền trị giá 2 triệu đồng. 
 Thông qua những hoạt động thường niên này, 
CBCNV toàn TCT càng thấm nhuần truyền thống yêu 
nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đồng 
thời thể hiện sự tri ân, quan tâm đến các gia đình, cán 
bộ có công trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.
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ĐOÀN THANH NIÊN HAPRO PHỐI HỢP TRAO TẶNG QUÀ 
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

 Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thương 
binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), được sự 
nhất trí của Lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn 
thanh niên Tổng công ty đã phối hợp với Quận 
đoàn Hoàn Kiếm tổ chức hoạt động trao tặng 
quà hỗ trợ các gia đình chính sách, hội viên 
Hội cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn Phường Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm. 
 Tại UBND Phường Chương Dương, đại 
diện Thường trực Đoàn thanh niên TCT trước 
sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo UBND 
Phường Chương Dương đã trao 15 túi gạo 
Hapro cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn. Các món quà thiết thực, ý nghĩa này sẽ 
được các bạn ĐVTN Phường Chương Dương 
tiếp tục lan tỏa và trao tận tay tới các gia đình 
chính sách, các bác Thanh niên xung phong 
trên địa bàn Phường. 
 Đón nhận tình cảm và quà tặng của 
BTC, đại diện Lãnh đạo UBND Phường 
Chương Dương trân trọng cảm ơn sự quan 
tâm, hỗ trợ và đồng hành của Đoàn thanh niên 
Hapro đối với công tác an sinh xã hội tại địa 
phương và mong tiếp tục nhận được sự quan 
tâm của Đoàn thanh niên Hapro và Quận 
đoàn Hoàn Kiếm trong thời gian tới.
 (Hoạt động được diễn ra trước ngày 
thực hiện Chỉ thị 17 của UBND Thành phố 
Hà Nội và đảm bảo công tác an toàn phòng, 
chống dịch bệnh của Trung ương và Thành 
phố.)
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ĐVTN Phường Chương Dương gửi tặng Gạo Hapro tới

các bác cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn

Đc Bí thư Đoàn TCT tham gia hoạt động trao tặng sản phẩm Gạo Hapro
tại chương trình
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ĐOÀN THANH NIÊN HAPRO PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN THANH NIÊN 
CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẶNG QUÀ CÁC CHỐT KIỂM SOÁT

 PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Trước diễn biến phức tạp và khó lường của làn sóng 
dịch thứ 4 tại Việt Nam, ngày 23/7/2021, UBND Thành phố 
Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17 v/v thực hiện giãn cách xã 
hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19. 
Thực hiện Chỉ thị, đến nay Công an Thành phố Hà Nội đã 
triển khai 23 chốt trực kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội, 
đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại Thủ đô. 
 Được sự nhất trí của Lãnh đạo Tổng công ty Thương 
mại Hà Nội, với mong muốn thể hiện tinh thần đoàn kết và 
trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, Đoàn thanh niên 
Tổng công ty phối hợp với Đoàn thanh niên Công an TP HN 
cùng một số DN khác trên địa bàn Thủ đô tổ chức chương 
trình tặng quà tại 23 điểm chốt trực kiểm soát phòng, chống 
dịch Covid-19 được Công an TP Hà Nội triển khai. Theo đó, 
Đoàn thanh niên TCT đã đóng góp 115 thùng nước uống tinh 
khiết Pha lê – Thủy Tạ tương đương 2760 chai nước uống cho 
hoạt động này. 
 Sáng ngày 28/7/2021, đại diện Ban Thường vụ ĐTN 
TCT đã động viên và trao tặng trực tiếp 15 thùng nước Pha 
Lê – Thủy Tạ tới các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại 3 điểm 
trực chốt, cụ thể: Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 
(km188), Huyện Thanh Trì; Cầu Phù Đổng và 1 điểm chốt tại 
Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tiếp đó, trong ngày hôm 
nay 100 thùng nước Pha lê sẽ được Đoàn thanh niên CATP 
tiếp tục chuyển tới 20 điểm chốt trực còn lại.   
 Hoạt động ý nghĩa và kịp thời này đã góp phần chung 
tay thể hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp Thủ đô 
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, đồng 
thời cũng là cơ hội để lan tỏa nhiều hơn hình ảnh, thương hiệu 
của Hapro và Công ty CP Thủy Tạ trong cộng đồng.
 Các chiến sỹ tại các điểm trực chốt đón nhận và trân 
trọng sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đoàn thanh niên Tổng 
công ty và các doanh nghiệp khác trên địa bàn TP đối với lực 
lượng Công an TP trong việc góp phần triển khai nghiêm túc 
và hiệu quả Chỉ thị số 17 của UBND Thành phố Hà Nội. 
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Đoàn công tác trao quà tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Huyện Thanh Trì

Đoàn công tác trao tặng nước tại điểm trực chốt Cầu Phù Đổng- Huyện Gia Lâm



HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

 Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 
đang diễn biến phức tạp, bên cạnh việc đảm 
bảo các biện pháp phòng chống dịch tại văn 
phòng, nhà máy sản xuất, Công ty CP Vang 
Thăng Long còn nỗ lực thực hiện các chương 
trình xúc tiến bán hàng online, khuyến mại để 
đảm bảo hoạt động kinh doanh đồng thời 
chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng cho dịp kinh 
doanh Tết cuối năm.
 Với mục tiêu cung cấp tới người tiêu 
dùng những sản phẩm vang chất lượng cao, 
Công ty CP vang Thăng Long đã không ngừng 
đầu tư vào công nghệ - dây chuyền sản xuất, 
đào tạo nhân sự vận hành, cải tiến quy trình 
cũng như từng bước đa dạng hóa sản phẩm, 
nâng cao các hoạt động về marketing… để đưa 
ra thị trường những chai rượu vang tiêu chuẩn, 
chất lượng cao, đặc trưng. Thời gian gần đây, 
Công ty còn nhập khẩu một số loại vang chất 
lượng cao được làm từ giống nho Cabernet 
Sauvignon trồng trên các ngọn đồi tại thung 
lũng Maule – Chile để đa dạng sản phẩm, sẵn 
sàng cung ứng phục vụ nhu cầu của người tiêu 
dùng trong dịp Tết. 
 Quý khách hàng có thể đặt hành online 
tại trang web: www.vangthanglong.com.vn
Hoặc liên hệ số Hotline: 0945019652
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