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XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC TUYẾN
TÍCH CỰC TRONG MÙA DỊCH

 Những tháng đầu năm 2021, dịch Covid 19 quay 
lại đã tác động nặng nề đến kinh tế - xã hội. Sự sụt giảm 
sản xuất kinh doanh, người lao động không có việc làm, 
doanh nghiệp lao đao vì thiếu hụt nguyên liệu, tìm đầu ra 
cho sản phẩm… Không ít doanh nghiệp phải hoạt động 
cầm chừng, thậm chí ngừng sản xuất. Không nằm ngoài 
những khó khăn chung của thế giới cũng như tình hình 
trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Hapro – 
đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn BRG cũng đã bị ảnh 
hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19, đặc biệt là trong lĩnh 
vực xuất khẩu. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh, 
Hapro đã nỗ lực và nhanh chóng thích nghi, linh động 
thay đổi phương thức giao thương truyền thống  sang 
trực tuyến. Việc ứng dụng chuyển đổi số và hoạt động 
xuất khẩu ngày càng phát huy rõ tác dụng và bước đầu 
đã mang lại một số hiệu quả tích cực.

 Đơn cử, Tổng công ty vừa tham dự hội nghị giao 
thương trực tuyến với các nhà cung cấp thực phẩm Nga. 
Chương trình do Công ty “Agroexport” trực thuộc Bộ 
nông nghiệp Liên bang Nga tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ 
quan Đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam. 
Hội nghị đã đưa đại diện các tổ chức lớn trong ngành 
nông nghiệp, các liên minh và các hiệp hội ngành của 
Nga tìm hiểu, giới thiệu và xúc tiến đưa các sản phẩm của 
mình tới thị trường Việt Nam cũng như các Doanh nghiệp 
VN hoạt động trong lĩnh vực XNK, phân phối, bán lẻ. 

 Mới đây, tại hội nghị giao thương trực tuyến với 
các nhà cung cấp thực phẩm, hàng tiêu dùng Hàn Quốc 
được tổ chức dưới sự bảo trợ của Chính Phủ Hàn Quốc & 
Hiệp hội Doanh Nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc (K-biz), 
Hapro đã có cơ hội kết nối và tìm hiểu nhu cầu xuất nhật 
khẩu của trên 20 doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực 
cung cấp các mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng 
nhà bếp… Gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị giao thương với các nhà cung cấp Hàn Quốc



CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 Nguồn Bộ Y Tế



HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN

 Ngày 25/3/2021, Đoàn Thanh niên 6 đơn vị: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 
(Hapro); Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (HanoiTourist); Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà 
Nội (EVNHANOI); Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico); Tổng Công ty 
Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị (Udic); Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã phối 
hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2021). Tham dự chương trình có đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư 
Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo, cán bộ Đoàn 
của 6 đơn vị.
 Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: Thực hiện 
công trình 'Hàng cây thanh niên" gồm 60 cây xanh mới tại Khu công nghiệp thực phẩm 
Hapro; Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Lễ ký kết 
chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên 6 đơn vị giai đoạn 2021-2022. 
 Các hoạt động tại chuỗi chương trình được diễn ra với khí thế trẻ trung, xung kích 
và gắn bó của thanh niên Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng cường giao lưu và kết nối, 
tạo cơ hội quảng bá và giới thiệu sản phẩm dịch vụ giữa tuổi trẻ các doanh nghiệp trực 
thuộc khối Công nhân viên chức và công tác An ninh quốc phòng Thành đoàn Hà Nội. 

Đại diện Đoàn thanh niên 6 Tổng công ty tại công trình “Hàng cây thanh niên”

Đoàn thanh niên Hapro tham gia  trồng “Hàng cây thanh niên”
tại KCN Hapro Lệ Chi

Đoàn thanh niên Hapro tham gia  trồng “Hàng cây thanh niên”
tại KCN Hapro Lệ Chi



 Ngày 25/3/2021, Cụm thi đua số 7 - Liên đoàn Lao 
động thành phố Hà Nội  tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua 
và  triển khai kế hoạch công tác năm 2021.
 Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Lê Đình 
Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;  
các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ làm công tác thi 
đua của các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 7 bao gồm 
Công đoàn Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 
(Cụm trưởng), Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội 
(Cụm phó), Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà 
Nội, Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô 
thị, Công đoàn Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Công đoàn 
Tổng công ty Thương Mại Hà Nội – Công ty cổ phần.
 Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong Cụm đã thảo 
luận và nhất trí thông qua các dự thảo: Quy chế hoạt động, 
kế hoạch hoạt động và nội dung giao ước thi đua năm 2021. 
 Triển khai nhiệm vụ năm 2021, các đơn vị trong Cụm 
thi đua cam kết thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 
vụ công tác Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị, lập thành tích chào 
mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và tổ 
chức Công đoàn. Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, 
bảo vệ quyền lợi, ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, 
người lao động; Tổ chức tốt Hội nghị người lao động, hội 
nghị đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng thương lượng ký 
thỏa ước lao động tập thể. Vận động CBCNVLĐ phát huy 
tinh thần năng động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào 
thi đua: “Lao động giỏi", “Lao động sáng tạo” gắn với mục 
tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm 
ATVSLĐ”; phong trào “Người tốt việc tốt”, “Công nhân giỏi", 
“Sáng kiến sáng tạo”. “Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Chỉ 
đạo 100% CĐCS trực thuộc tổ chức phát động thi đua với 
nội dung thiết thực, hiệu quả. Nâng cao trình độ cán bộ công 
đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động 
cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hiện nay.

 Ngày 25/3/2021, Cụm thi đua số 7 - Liên đoàn Lao 
động thành phố Hà Nội  tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua 
và  triển khai kế hoạch công tác năm 2021.
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“Sáng kiến sáng tạo”. “Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Chỉ 
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Các đơn vị tham gia Lễ ký kết giao ước thi đua, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Cụm thi đua số 7- LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

CỤM THI ĐUA SỐ 7 – LĐLĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021



HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN, QUỸ TỪ THIỆN & PT CỘNG ĐỒNG
HAPRO NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

 Từ nguồn hỗ trợ của Liên 
đoàn lao động TP.Hà Nội, Công 
đoàn TCT, Quỹ Từ thiện và 
PTCĐ Hapro và cá nhân đ/c 
Tổng giám đốc Vũ Thanh Sơn, 
đ/c P.TGĐ kiêm Chủ tịch Công 
đoàn TCT Đỗ Tuệ Tâm, công 
đoàn TCT đã tổ chức các chương 
trình đến thăm và tặng quà Tết 
cho 160 gia đình CBCNV LĐ, 
các cháu là con CBCNV vượt khó 
học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn trong toàn TCT. Mỗi 
xuất quà tặng có giá trị 500.000 
đồng.
 Công đoàn TCT cũng đã tổ 
chức đoàn gồm các đồng chí là 
đại diện Lãnh đạo TCT, các đ/c 
trong BCH Công đoàn TCT và 
các tổ chức đoàn thể trong Tổng 
công ty đến  trao và tặng quà 
động viên hỗ trợ cho 6 trong tổng 
số 18 đơn vị – là các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, vợ và 
chồng không có việc làm, luôn 
ốm đau, bị bệnh nặng, điều trị dài 
ngày…
 Ban tổ chức chương trình 
sẽ tiếp tục đến thăm và tặng quà 
những đơn vị, cá nhân có hoàn 
cảnh khó khăn trong dịp này 
nhằm hỗ trợ và động viên mọi 
người tiếp tục cố gẵng nỗ lực 
trong cuộc sống và công việc.

Gian hàng phục vụ các công đoàn viên tại hội chợ Tết xum vầy 2021

Tặng quà các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán 2021
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 Thực hiện định hướng phát triển của Tập đoàn BRG về việc đưa các sản phẩm Vang 
Thăng Long chất lượng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, ngày 30/3/2021 tại Showroom 
Thăng Long Winery số 35 Hàng Bông, Công ty CP Vang Thăng Long đã tổ chức tiệc thử vang 
“Cảm xúc Thăng Long tháng 3”.
 Tại tiệc rượu “Cảm xúc Thăng Long tháng 3”, các khách mời đã được giới thiệu và trải 
nghiệm về 3 nhãn hàng Vang Chát APEC, Vang 1989 và Vang Chile La Quinta thuộc 3 phân 
khúc phổ thông, trung cấp và cao cấp do Vang Thăng Long trực tiếp sản xuất và đóng chai.
 Các sản phẩm vang được lên men từ nho Ninh Thuận phối với nho Cabernet Sauvignon 
nhập khẩu từ Italia cùng với quy trình và bí quyết sản xuất riêng biệt. Tại tiệc rượu, Vang Thăng 
Long đã mang lại cho các khách mời những trải nghiệm thú vị và đặc sắc. Sản phẩm phù hợp 
với mọi nhu cầu quà tặng của cá nhân, tập thể tại các chương trình sự kiện lớn.
 Qua chương trình, CTCP Vang Thăng Long đã giúp các khách mời hiểu và cảm nhận 
được hương vị đặc trưng của các sản phẩm Vang Thăng Long đồng thời giới thiệu quảng bá tới 
đông đảo người dùng Việt Nam về các sản phẩm vang do người Việt Nam sản xuất và phát 
triển.
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nghiệm về 3 nhãn hàng Vang Chát APEC, Vang 1989 và Vang Chile La Quinta thuộc 3 phân 
khúc phổ thông, trung cấp và cao cấp do Vang Thăng Long trực tiếp sản xuất và đóng chai.
 Các sản phẩm vang được lên men từ nho Ninh Thuận phối với nho Cabernet Sauvignon 
nhập khẩu từ Italia cùng với quy trình và bí quyết sản xuất riêng biệt. Tại tiệc rượu, Vang Thăng 
Long đã mang lại cho các khách mời những trải nghiệm thú vị và đặc sắc. Sản phẩm phù hợp 
với mọi nhu cầu quà tặng của cá nhân, tập thể tại các chương trình sự kiện lớn.
 Qua chương trình, CTCP Vang Thăng Long đã giúp các khách mời hiểu và cảm nhận 
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đông đảo người dùng Việt Nam về các sản phẩm vang do người Việt Nam sản xuất và phát 
triển.

Giới thiệu các sản phẩm Vang Thăng Long tại sự kiện

Ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám Đốc công ty Vang Thăng Long
phát biểu tại sự kiện

Trải nghiệm văn hóa vang tại Thăng Long Winery

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA VANG TẠI THĂNG LONG WINERY




