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ĐOÀN KẾT CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH



 Bộ Công thương vừa ban 
hành Quyết định số 1974/QĐ-BCT 
phê duyệt và công bố danh sách 
315 doanh nghiệp đạt “Doanh 
nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. 

 Trước những khó khăn do 
COVID-19 gây ra, ảnh hưởng lớn 
đến các hoạt động SXKD, phát triển 
khách hàng và tăng trưởng xuất 
khẩu; Tổng công ty Thương mại Hà 
Nội Hapro - đơn vị xuất khẩu chủ 
lực của Tập đoàn BRG đã nỗ lực vượt 
khó và được vinh danh “Doanh 
nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 
lần thứ 16 liên tiếp. Theo đó, mặt 
hàng hạt Điều của Hapro xếp hạng 
14 trong tổng số các doanh nghiệp 
xuất khẩu hạt Điều lớn nhất tại Việt 
Nam. 

 Với thế mạnh xuất khẩu sẵn 
có cùng sự chỉ đạo định hướng của 
Tập đoàn BRG, Hapro đặt mục tiêu 
đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng 
nông sản chính của Việt Nam và 
chủ động ứng phó với tình hình 
mới nhằm đưa thương hiệu xuất 
khẩu BRG Hapro trở thành một 
thương hiệu lớn trong nước vươn 
tầm thương hiệu xuất khẩu uy tín 
trên trường quốc tế.

HAPRO NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, ĐƯỢC VINH DANH 
“DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” 2020

Tổng công ty Thương mại Hà Nội  Hapro được xếp hạng thứ 14
trong tổng số các doanh nghiệp xuất khẩu hạt Điều lớn nhất tại Việt Nam



HAPRO CHUNG TAY CÙNG UBND, MTTQ VIỆT NAM QUẬN ĐỐNG ĐA
“ĐOÀN KẾT CHỐNG DỊCH”

 Tiếp theo, ngày 24/8/2021, Hapro tiếp tục 
phối hợp cùng phường Quốc Tử Giám ủng hộ 
sản phẩm thiết yếu gồm: 200 kg gạo “Hapro 
Đồng Tháp”, 20 thùng nước Pha Lê Thủy tạ và 
520 quả trứng gà để sở Chỉ huy quận Đống Đa 
trao đến các hộ gia đình tại vùng cách ly y tế, 
khu vực có dịch thuộc các phường: Văn Chương, 
Hàng Bột, Thổ Quan, Khâm Thiên và Văn Miếu.

 Tiếp theo, ngày 24/8/2021, Hapro tiếp tục 
phối hợp cùng phường Quốc Tử Giám ủng hộ 
sản phẩm thiết yếu gồm: 200 kg gạo “Hapro 
Đồng Tháp”, 20 thùng nước Pha Lê Thủy tạ và 
520 quả trứng gà để sở Chỉ huy quận Đống Đa 
trao đến các hộ gia đình tại vùng cách ly y tế, 
khu vực có dịch thuộc các phường: Văn Chương, 
Hàng Bột, Thổ Quan, Khâm Thiên và Văn Miếu.

Hapro chung tay cùng UB MTTQ quận Đống Đa
hỗ trợ 1 tấn gạo “Hapro Đồng Tháp” tới người dân gặp khó khăn

Hapro trao tặng sản phẩm hỗ trợ các hộ gia đình bị cách ly
tại các phường: Hàng Bột, Văn Chương, Văn Miếu, Khâm Thiên
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 Đợt dịch COVID-19 bùng phát từ cuối 
tháng 4/2021 với những diễn biến phức tạp, kéo 
dài đã tác động tiêu cực đến đời sống và sinh 
hoạt của người dân, người lao động tại Hà Nội. 
Hưởng ứng lời kêu gọi “Đoàn kết chống dịch” của 
Ủy ban TMTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, 
Tổng công ty thương mại Hapro đã tích cực tham 
gia cùng chính quyền quận Đống Đa hỗ trợ các 
phần quà thiết thực cho người dân gặp khó khăn 
trên địa bàn.
 Ngày 17/8/2021, Hapro chung tay cùng 
UB MTTQ quận Đống Đa hỗ trợ 1 tấn gạo 
“Hapro Đồng Tháp” tới người dân gặp khó khăn, 
cần sự giúp đỡ trong mùa dịch trên địa bàn quận 
Đống Đa.

 Đợt dịch COVID-19 bùng phát từ cuối 
tháng 4/2021 với những diễn biến phức tạp, kéo 
dài đã tác động tiêu cực đến đời sống và sinh 
hoạt của người dân, người lao động tại Hà Nội. 
Hưởng ứng lời kêu gọi “Đoàn kết chống dịch” của 
Ủy ban TMTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, 
Tổng công ty thương mại Hapro đã tích cực tham 
gia cùng chính quyền quận Đống Đa hỗ trợ các 
phần quà thiết thực cho người dân gặp khó khăn 
trên địa bàn.
 Ngày 17/8/2021, Hapro chung tay cùng 
UB MTTQ quận Đống Đa hỗ trợ 1 tấn gạo 
“Hapro Đồng Tháp” tới người dân gặp khó khăn, 
cần sự giúp đỡ trong mùa dịch trên địa bàn quận 
Đống Đa.



 Tham gia tọa đàm về 
“Tăng cường hợp tác quốc tế 
thúc đẩy xây dựng ngành Halal 
Việt Nam”
 Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao 
đã tổ chức Tọa đàm về “Tăng 
cường hợp tác quốc tế thúc đẩy 
xây dựng ngành Halal Việt Nam” 
theo hình thức trực tuyến kết hợp 
trực tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao. 
Buổi Tọa đàm do thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Quang Hiệu 
chủ trì cùng với sự tham dự của 
đại diện nhiều Bộ, Ban, Ngành, 
Viện nghiên cứu, một số Hiệp hội, 
ngành hàng và Doanh nghiệp 
trong đó có Hapro ... 
 Tọa đàm được tổ chức nhằm 
nâng cao nhận thức về tiềm năng 
thị trường Halal toàn cầu, tầm 
quan trọng của chứng nhận Halal 
và đề xuất thúc đẩy xây dựng định 
hướng chiến lược ngành Halal Việt 
Nam để góp phần hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam tham gia hiệu 
quả vào chuỗi sản xuất và cung 
ứng sản phẩm Halal trên thế giới. 
Đây là 1 trong 1 loạt sáng kiến 
của Bộ Ngoại giao hỗ trợ doanh 
nghiệp, địa phương Việt Nam đẩy 
mạnh thâm nhập thị trường Halal 
toàn cầu, một thị trường còn khá 
mới mẻ nhưng giàu tiềm năng.

 Tham gia tọa đàm về 
“Tăng cường hợp tác quốc tế 
thúc đẩy xây dựng ngành Halal 
Việt Nam”
 Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao 
đã tổ chức Tọa đàm về “Tăng 
cường hợp tác quốc tế thúc đẩy 
xây dựng ngành Halal Việt Nam” 
theo hình thức trực tuyến kết hợp 
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Buổi Tọa đàm do thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Quang Hiệu 
chủ trì cùng với sự tham dự của 
đại diện nhiều Bộ, Ban, Ngành, 
Viện nghiên cứu, một số Hiệp hội, 
ngành hàng và Doanh nghiệp 
trong đó có Hapro ... 
 Tọa đàm được tổ chức nhằm 
nâng cao nhận thức về tiềm năng 
thị trường Halal toàn cầu, tầm 
quan trọng của chứng nhận Halal 
và đề xuất thúc đẩy xây dựng định 
hướng chiến lược ngành Halal Việt 
Nam để góp phần hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam tham gia hiệu 
quả vào chuỗi sản xuất và cung 
ứng sản phẩm Halal trên thế giới. 
Đây là 1 trong 1 loạt sáng kiến 
của Bộ Ngoại giao hỗ trợ doanh 
nghiệp, địa phương Việt Nam đẩy 
mạnh thâm nhập thị trường Halal 
toàn cầu, một thị trường còn khá 
mới mẻ nhưng giàu tiềm năng.

HOẠT ĐỘNG XTTM, ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi Tọa đàm

Đại diện một số viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trung tâm chứng nhận Halal tham dự trực tuyến



 Tham gia Hội nghị kết nối tiêu 
thụ, xúc tiến xuất khẩu nông thủy 
sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 
2021.
 Ngày 6/8/2021, Bộ Công thương 
đã chủ trì tổ chức “Hội nghị kết nối tiêu 
thụ, xúc tiến xuất khẩu nông thủy sản 
khu vực Nam Bộ và Tây nguyên 2021” 
theo hình thức trực tuyến nhằm xúc 
tiến tiêu thụ các sản phẩm địa phương 
đặc biệt là các mặt hàng nông thủy 
sản của khu vực. Hội nghị có sự tham 
dự của đại diện Bộ Công thương, Bộ 
NN & PTNT, đại diện UBND và các cơ 
quan chức năng một số tỉnh thành khu 
vực Nam Bộ và Tây Nguyên cùng gần 
200 các doanh nghiệp thu mua xuất 
nhập khẩu trong nước, các nhà nhập 
khẩu nước ngoài, các tổ chức hỗ trợ 
kinh doanh, đại diện các kênh phân 
phối, hợp tác xã sản xuất, chế biến 
cung ứng hàng nông sản thực phẩm,…
 Nhiều sản phẩm nông sản, thủy 
sản của khu vực Nam Bộ và Tây 
Nguyên đã được giới thiệu tại hội nghị 
như: Trái cây (nhãn, chuối, bưởi, quýt, 
măng cụt, mãng cầu, thanh long, sầu 
riêng, dừa xiêm); rau củ và các loại 
hạt; lương thực (gạo, khoai mì…); thủy 
sản (tôm, cá, cua, sò, hàu, nghêu…; 
Hội nghị đã đề xuất một số những giải 
pháp, hoạt động hỗ trợ của các Bộ 
Ban ngành cũng như doanh nghiệp để 
chung sức cùng chính quyền và doanh 
nghiệp khu vực Nam Bộ và Tây 
nguyên đẩy mạnh tiêu thụ các mặt 
hàng nông sản địa phương tại thị 
trường trong và ngoài nước.

 Tham gia Hội nghị kết nối tiêu 
thụ, xúc tiến xuất khẩu nông thủy 
sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 
2021.
 Ngày 6/8/2021, Bộ Công thương 
đã chủ trì tổ chức “Hội nghị kết nối tiêu 
thụ, xúc tiến xuất khẩu nông thủy sản 
khu vực Nam Bộ và Tây nguyên 2021” 
theo hình thức trực tuyến nhằm xúc 
tiến tiêu thụ các sản phẩm địa phương 
đặc biệt là các mặt hàng nông thủy 
sản của khu vực. Hội nghị có sự tham 
dự của đại diện Bộ Công thương, Bộ 
NN & PTNT, đại diện UBND và các cơ 
quan chức năng một số tỉnh thành khu 
vực Nam Bộ và Tây Nguyên cùng gần 
200 các doanh nghiệp thu mua xuất 
nhập khẩu trong nước, các nhà nhập 
khẩu nước ngoài, các tổ chức hỗ trợ 
kinh doanh, đại diện các kênh phân 
phối, hợp tác xã sản xuất, chế biến 
cung ứng hàng nông sản thực phẩm,…
 Nhiều sản phẩm nông sản, thủy 
sản của khu vực Nam Bộ và Tây 
Nguyên đã được giới thiệu tại hội nghị 
như: Trái cây (nhãn, chuối, bưởi, quýt, 
măng cụt, mãng cầu, thanh long, sầu 
riêng, dừa xiêm); rau củ và các loại 
hạt; lương thực (gạo, khoai mì…); thủy 
sản (tôm, cá, cua, sò, hàu, nghêu…; 
Hội nghị đã đề xuất một số những giải 
pháp, hoạt động hỗ trợ của các Bộ 
Ban ngành cũng như doanh nghiệp để 
chung sức cùng chính quyền và doanh 
nghiệp khu vực Nam Bộ và Tây 
nguyên đẩy mạnh tiêu thụ các mặt 
hàng nông sản địa phương tại thị 
trường trong và ngoài nước.

Đại diện Bộ Công thương, Bộ NN & PTNT tại Hội nghị

Các điểm cầu trực tuyến tại Hội nghị

HOẠT ĐỘNG XTTM, ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC
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CÔNG ĐOÀN HAPRO TRAO TẶNG “TÚI AN SINH CÔNG ĐOÀN”
TỚI CÔNG ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID

 Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động 
Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người 
lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; được sự nhất 
trí của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, tháng 8/2021 Công 
đoàn TCT đã tổ chức trao tặng các túi quà tới gia đình 
các công đoàn viên và người lao động trong TCT.

 Ngày 06/08/2021, chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 
đồng” do Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp 
cùng Công đoàn TCT đã tới Khu công nghiệp thực 
phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội trao 
tặng 208 suất quà gồm những thực phẩm thiết yếu 
dành tặng các gia đình công nhân lao động khó khăn 
hiện đang làm việc tại các công ty sản xuất trong Khu 
công nghiệp thực phẩm Hapro.

 Ngày 19/8/2021, đại diện Thường trực Công 
đoàn TCT đã tổ chức trao tặng 160 túi quà “An sinh 
Công đoàn” cho 160 gia đình công đoàn viên của TCT 
bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến từ 11 
đơn vị trong TCT. Mỗi túi quà bao gồm: 1 túi gạo Hapro 
Đồng Tháp 5kg; 1 chai dầu ăn, 3 gói gia vị, 1 gói lạc. 

 Những món quà động viên kịp thời mang theo sự 
đồng cảm, sẻ chia sâu sắc của các cấp Công đoàn 
dành tặng công đoàn viên, người lao động Hapro đã 
góp phần tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho Người 
lao động vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc 
chiến chống lại Đại dịch Covid-19.
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bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến từ 11 
đơn vị trong TCT. Mỗi túi quà bao gồm: 1 túi gạo Hapro 
Đồng Tháp 5kg; 1 chai dầu ăn, 3 gói gia vị, 1 gói lạc. 

 Những món quà động viên kịp thời mang theo sự 
đồng cảm, sẻ chia sâu sắc của các cấp Công đoàn 
dành tặng công đoàn viên, người lao động Hapro đã 
góp phần tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho Người 
lao động vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc 
chiến chống lại Đại dịch Covid-19.

Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp cùng Công đoàn TCT
trao tặng 208 suất quà tại KCN Thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Đại diện thường trực Công đoàn TCT trao tặng 160 túi quà “An sinh Công đoàn”
cho 160 gia đình công đoàn viên của TCT bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 



ĐOÀN THANH NIÊN HAPRO TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHUỖI HOẠT ĐỘNG
TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

 Trong những ngày cuối cùng của tháng 
8/2021, tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động 
trong chương trình “ Hà Nội nghĩa tình” do 
Thành đoàn Hà Nội phát động, với mong 
muốn được sẻ chia nhiều hơn với cộng đồng 
trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh 
Covid-19, Đoàn thanh niên Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội HAPRO cùng với sự hỗ trợ 
của các tấm lòng thiện tâm đã phối hợp với 
các đơn vị triển khai một số hoạt động cụ thể: 

 Phối hợp với Quận đoàn Hoàn Kiếm trao 
tặng 150 kg Gạo Hapro Đồng Tháp tới các hộ 
gia đình trong khu vực phong tỏa, neo đơn, 
khó khăn trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

 Phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Tư 
lệnh Thủ đô trao tặng 50 thùng mỳ ăn liền tới 
các hộ gia đình hiện trong khu vực phong tỏa 
trên địa bàn Quận Thanh Xuân, Hà Nội.  

 Những món quà nhỏ gửi gắm sự sẻ chia, 
đồng hành của tuổi trẻ Hapro nhằm giảm bớt 
lo toan thường nhật của những người dân bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, là sự hưởng 
ứng thiết thực và hiệu quả phong trào “Cả 
nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 
phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-
19” do Thủ tướng Chính phủ phát động./.
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