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Bà Đỗ Tuệ Tâm - Phó Tổng Giám Đốc TCT tại lễ công bố 
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

 Ngày 8/1/2021, tại Trung tâm Hội 
nghị Quốc gia đã diễn ra Lễ công bố Top 500 
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020. 
Vượt qua thách thức chung của nền kinh tế 
dưới sự tác động của đại dịch Covid-19, đây 
là lần thứ 14 liên tiếp Hapro được vinh danh 
trong bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
 Năm 2020 là một năm đầy biến động 
bởi đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến 
mọi mặt đời sống xã hội trong đó có hoạt 
động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu 
của doanh nghiệp. Tuy còn rất nhiều khó 
khăn, nhưng dưới sự định hướng và chỉ đạo 
quyết liệt của Madame Chủ tịch Tập đoàn 
BRG Nguyễn Thị Nga cùng HĐQT Tổng công 
ty Thương mại Hà Nội (Hapro), các hoạt 
động của Hapro đều được đảm bảo an toàn. 
Đặc biệt, mục tiêu đảm bảo sức khỏe và giữ 
việc làm cho người lao động luôn được Ban 
Lãnh đạo Tổng công ty chú trọng hàng đầu. 
Hapro cũng đã nỗ lực để duy trì và giữ ổn 
định hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc 
biệt tập trung vào hai mảng hoạt động 
chính là xuất khẩu và thương mại nội địa. Từ 
trong đại dịch, Hapro đã khẳng định sức bền 
một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn 
của Thủ đô.

HAPRO 14 NĂM LIÊN TIẾP ĐƯỢC VINH DANH TRONG BẢNG XẾP HẠNG 
VNR500- TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 



Hàng hóa phục vụ tết tại hệ thống siêu thị BRGMart và Haprofood/BRGMart

Hàng hóa phục vụ tết tại hệ thống siêu thị BRGMart và Haprofood/BRGMart

KINH DOANH PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

 Trước tình hình dịch Covid 19 bùng phát và đang có 
những diễn biến phức tạp trước thời điểm Tết Nguyên Đán, 
Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) đã phối hợp cùng 
Công ty BRG Retail (đơn vị vận hành hệ thống 
BRGMart/Haprofood/BRGMart) - thành viên Tập đoàn BRG 
chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn hàng hóa từ 
sớm nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và đảm bảo 
an toàn cho người dân trong dịp mua sắm nhộn nhịp nhất 
năm.
 Ngoài nhóm mặt hàng thiết yếu đăng ký theo 
chương trình Bình ổn giá của Thành phố như gạo tẻ, thịt 
lợn, trứng gia cầm, thủy – hải sản, dầu ăn, thực phẩm chế 
biến, sữa, bánh mứt kẹo, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021, hệ thống siêu thị BRGMart, minimart 
Haprofood/BRGMart còn dự trữ thêm các nhóm mặt hàng 
có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo của các 
nhà cung cấp lớn như sản phẩm rượu, bia, nước giải khát; 
các loại măng, miến, mộc nhĩ...; các loại quả, hạt khô phục 
vụ Tết; các mặt hàng khác như đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm...; 
và đặc biệt các mặt hàng do Hapro, các đơn vị thành viên 
Hapro trực tiếp sản xuất. Tổng lượng hàng dữ trữ trong toàn 
bộ hệ thống siêu thị BRGMart, minimart 
Haprofood/BRGMart cho Tết 2021 tăng 30% so với năm 
2020.
 Bên cạnh đó, trước tình hình dịch Covid-19 bùng 
phát ngày thời điểm trước Tết tại các siêu thị BRGMart và 
minimart Haprofood/BRGMart , nhân viên và hệ thống loa 
luôn nhắc nhở khách hàng rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu 
trang khi vào siêu thị và giữ khoảng cách khi mua sắm để 
tránh lây lan dịch bệnh và bảo vệ cho chính bản thân cũng 
như gia đình,



 Sáng 23/1/2021, tại Cung Văn hóa lao 
động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Liên đoàn 
Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã tổ chức 
chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 cho gần 
1.000 công nhân lao động Thủ đô. Tham dự 
chương trình có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đ/c 
Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch 
UBND thành phố Hà Nội; đ/c Trần Thanh Hải, 
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam.
 Đây là năm thứ 7 Liên đoàn Lao động 
thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết 
Sum vầy” với mong muốn kết nối sự quan tâm 
của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực 
từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung 
sức với tổ chức công đoàn cùng quan tâm, 
chăm lo tới đoàn viên người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn. Chương trình có nhiều hoạt 
động ý nghĩa dành cho công nhân lao động 
như: Thi gói bánh chưng, các tiết mục biểu diễn 
nghệ thuật, khu hội chợ với 24 gian hàng bán 
các mặt hàng giảm giá từ 10% - 50%, chương 
trình bốc thăm trúng thưởng,... 
 Trong chương trình “Tết sum vầy 2021” , 
Công đoàn Tổng công ty (Hapro) đã trao tặng 
800 phần quà, mỗi phần quà trị giá 350.000 
đồng nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn. Hapro cũng tham gia 3 gian hàng 
trưng bày và bán các sản phẩm khuyến mại từ 
10 – 20% như: Gạo Hapro Đồng Tháp, hạt điều 
rang Hapro, Vang Thăng Long và các mặt 
hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết thực khác 
phục vụ nhu cầu mua sắm chuẩn bị Tết 
Nguyên Đán Tân Sửu của người lao động. 

 Sáng 23/1/2021, tại Cung Văn hóa lao 
động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Liên đoàn 
Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã tổ chức 
chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 cho gần 
1.000 công nhân lao động Thủ đô. Tham dự 
chương trình có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đ/c 
Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch 
UBND thành phố Hà Nội; đ/c Trần Thanh Hải, 
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam.
 Đây là năm thứ 7 Liên đoàn Lao động 
thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết 
Sum vầy” với mong muốn kết nối sự quan tâm 
của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực 
từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung 
sức với tổ chức công đoàn cùng quan tâm, 
chăm lo tới đoàn viên người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn. Chương trình có nhiều hoạt 
động ý nghĩa dành cho công nhân lao động 
như: Thi gói bánh chưng, các tiết mục biểu diễn 
nghệ thuật, khu hội chợ với 24 gian hàng bán 
các mặt hàng giảm giá từ 10% - 50%, chương 
trình bốc thăm trúng thưởng,... 
 Trong chương trình “Tết sum vầy 2021” , 
Công đoàn Tổng công ty (Hapro) đã trao tặng 
800 phần quà, mỗi phần quà trị giá 350.000 
đồng nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn. Hapro cũng tham gia 3 gian hàng 
trưng bày và bán các sản phẩm khuyến mại từ 
10 – 20% như: Gạo Hapro Đồng Tháp, hạt điều 
rang Hapro, Vang Thăng Long và các mặt 
hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết thực khác 
phục vụ nhu cầu mua sắm chuẩn bị Tết 
Nguyên Đán Tân Sửu của người lao động. 

HAPRO THAM GIA HỘI CHỢ “TẾT SUM VẦY 2021”

Bà Đỗ Tuệ Tâm - Phó Tổng Giám Đốc TCT tại chương trình “Tết sum vầy” năm 2021



CÔNG ĐOÀN HAPRO CHĂM LO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH “TẾT YÊU THƯƠNG XUÂN TÂN SỬU 2021”

 Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao 
động TP Hà Nội về việc chăm lo cho người 
lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 
2021, sau một thời gian tích cực huy động 
các nguồn lực hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động 
Thành phố, Công đoàn, Quỹ Từ thiện & 
PTCĐ Hapro và Ban lãnh đạo Tổng công ty, 
ngày 20/01/2021, Công đoàn TCT đã tổ 
chức 02 đoàn công tác do Đ/c Chủ tịch Công 
đoàn TCT Đỗ Tuệ Tâm, Đ/c Phó Chủ tịch 
Công đoàn Nguyễn Thị Cương Quyết làm 
trưởng đoàn đến thăm hỏi và trao tặng trực 
tiếp quà Tết cho người lao động có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn tại 6 đơn vị trên tổng 
số 18 đơn vị Công đoàn của TCT 
 Đón nhận tình cảm và những món quà 
ý nghĩa từ đoàn công tác, đại diện Lãnh đạo 
công đoàn các đơn vị và người lao động được 
nhận quà trân trọng cảm ơn sự quan tâm, 
chia sẻ và giúp đỡ kịp thời của Ban lãnh đạo, 
của Công đoàn TCT và các tổ chức đoàn thể 
đã góp phần đem lại một cái Tết ấm áp, 
nghĩa tình, từ đó tạo thêm động lực để các 
gia đình không ngừng cố gắng vươn lên, 
khắc phục khó khăn trong cuộc sống để lao 
động cống hiến vì sự phát triển của Tổng 
công ty và của đơn vị. 

 Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao 
động TP Hà Nội về việc chăm lo cho người 
lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 
2021, sau một thời gian tích cực huy động 
các nguồn lực hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động 
Thành phố, Công đoàn, Quỹ Từ thiện & 
PTCĐ Hapro và Ban lãnh đạo Tổng công ty, 
ngày 20/01/2021, Công đoàn TCT đã tổ 
chức 02 đoàn công tác do Đ/c Chủ tịch Công 
đoàn TCT Đỗ Tuệ Tâm, Đ/c Phó Chủ tịch 
Công đoàn Nguyễn Thị Cương Quyết làm 
trưởng đoàn đến thăm hỏi và trao tặng trực 
tiếp quà Tết cho người lao động có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn tại 6 đơn vị trên tổng 
số 18 đơn vị Công đoàn của TCT 
 Đón nhận tình cảm và những món quà 
ý nghĩa từ đoàn công tác, đại diện Lãnh đạo 
công đoàn các đơn vị và người lao động được 
nhận quà trân trọng cảm ơn sự quan tâm, 
chia sẻ và giúp đỡ kịp thời của Ban lãnh đạo, 
của Công đoàn TCT và các tổ chức đoàn thể 
đã góp phần đem lại một cái Tết ấm áp, 
nghĩa tình, từ đó tạo thêm động lực để các 
gia đình không ngừng cố gắng vươn lên, 
khắc phục khó khăn trong cuộc sống để lao 
động cống hiến vì sự phát triển của Tổng 
công ty và của đơn vị. 

Chủ tịch Công đoàn TCT Đỗ Tuệ Tâm trao bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội
cho các công đoàn cơ sở

Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Thị Cương Quyết trao tặng quà tết 
cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 6 đơn vị trên tổng số 18 đơn vị Công đoàn TCT
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HAPRO TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TẬP ĐOÀN BRG

 Từ đầu năm 2020 đến nay, do 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 
các hoạt động sản xuất và kinh 
doanh của Tổng công ty thương mại 
Hà Nội (Hapro) gặp rất nhiều khó 
khăn, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát 
sao của lãnh đạo Tập đoàn BRG và 
Tổng công ty thương mại Hà Nội 
(Hapro) cán bộ, công nhân viên lao 
động của Tổng Công ty đã đoàn kết, 
tập trung và cố gắng hoàn thành các 
nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản 
xuất, kinh doanh được giao. Công 
đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty 
cũng đã chủ động phối hợp cùng 
chuyên môn tổ chức, phát động và 
tham gia nhiệt tình tất cả các hoạt 
động, phong trào thi đua theo 
chương trình của Tập đoàn BRG: 
BRG trong tôi, Khoảnh khắc BRG, 
Người BRG dùng hàng BRG, BRG 
Got’s Talent,sáng kiến sáng tạo,… và 
đã đạt những kết quả đáng khích lệ:
Hapro đạt Giải Nhất chương trình 
“BRG trong tôi”
Hapro đạt Giải khuyến khích “BRG 
Got’s Talent” với màn múa hát tập thể 
“Làng lúa làng hoa”
Hafasco đạt Giải khuyến khích “BRG 
Got’s Talent” với tiết mục “Bác vẫn 
cùng chúng cháu hành quân”
 

 Từ đầu năm 2020 đến nay, do 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 
các hoạt động sản xuất và kinh 
doanh của Tổng công ty thương mại 
Hà Nội (Hapro) gặp rất nhiều khó 
khăn, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát 
sao của lãnh đạo Tập đoàn BRG và 
Tổng công ty thương mại Hà Nội 
(Hapro) cán bộ, công nhân viên lao 
động của Tổng Công ty đã đoàn kết, 
tập trung và cố gắng hoàn thành các 
nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản 
xuất, kinh doanh được giao. Công 
đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty 
cũng đã chủ động phối hợp cùng 
chuyên môn tổ chức, phát động và 
tham gia nhiệt tình tất cả các hoạt 
động, phong trào thi đua theo 
chương trình của Tập đoàn BRG: 
BRG trong tôi, Khoảnh khắc BRG, 
Người BRG dùng hàng BRG, BRG 
Got’s Talent,sáng kiến sáng tạo,… và 
đã đạt những kết quả đáng khích lệ:
Hapro đạt Giải Nhất chương trình 
“BRG trong tôi”
Hapro đạt Giải khuyến khích “BRG 
Got’s Talent” với màn múa hát tập thể 
“Làng lúa làng hoa”
Hafasco đạt Giải khuyến khích “BRG 
Got’s Talent” với tiết mục “Bác vẫn 
cùng chúng cháu hành quân”
 

Bà Dương Thị Lam - PTGĐ kiêm Kế toán trưởng TCT lên nhận giải nhất chương trình “BRG trong tôi”

Nhẹ nhàng và sâu lắng, tiết mục hát múa “Làng lúa làng hoa” của Tổng công ty 

đã mang bức tranh làng quê Việt Nam tới khán phòng
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI 
ĐỘC QUYỀN SỮA CÔNG THỨC PHYSIOLAC MỚI TẠI VIỆT NAM

 Physiolac là sản phẩm dinh dưỡng 
cao cấp được sản xuất bởi Gilbert Labo-
ratoires, thành viên của Groupe Batteur 
– Tập đoàn sản xuất dược phẩm, thực 
phẩm dinh dưỡng hàng đầu tại Pháp với 
bề dày lịch sử trên 100 năm.
Vào Việt Nam từ 2008, sữa công thức 
Physiolac nhanh chóng trở thành 
thương hiệu yêu thích của các ba mẹ và 
trẻ em. Nhằm đem lại sản phẩm chất 
lượng hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của người tiêu dùng cũng như yêu 
cầu mới nhất theo tiêu chuẩn Châu Âu, 
năm 2020, Gilbert Laboratoires cho ra 
mắt sản phẩm Physiolac công thức mới 
bổ sung DHA (omega 3) giúp trẻ thông 
minh và phát triển toàn diện hơn. 
 Với dòng sản phẩm Physiolac 
công thức mới, Gilbert Laboratoires 
mong muốn hợp tác cùng đơn vị nhập 
khẩu và phân phối sản phẩm uy tín, có 
khả năng tổ chức phân phối sản phẩm 
trên toàn quốc và phát triển hình ảnh 
thương hiệu sản phẩm. Với uy tín và kinh 
nghiệm trong lĩnh vực thương mại của 
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội nói 
chung và Công ty Cổ Phần Thực Phẩm 
Hà Nội nói riêng, Gilbert Laboratoires 
quyết định lựa chọn Công ty Cổ Phần 
Thực Phẩm Hà Nội là nhà nhập khẩu và 
phân phối sữa Physiolac độc quyền duy 
nhất tại Việt Nam. 
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