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VỮNG VÀNG VƯỢT ĐẠI DỊCH, HAPRO ĐƯỢC VINH DANH
GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2021

  Tối 30/3/2022, tại Thủ đô Hà Nội, trong 
khuôn khổ Chương trình Đại hội Hội 
Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2022-2025, Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội (Hapro) đã vinh dự 
được nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 
năm 2021.
  Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt là giải 
thưởng lớn do Hội doanh nhân trẻ VN 
chủ trì tổ chức từ năm 2003 tới nay. Sao 
Vàng Đất Việt đã góp phần xây dựng uy 
tín và hình ảnh thương hiệu Việt Nam 
trong hội nhập quốc tế, được xã hội và 
giới doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ. Sự 
kiện do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ 
Việt Nam tổ chức để tôn vinh 
TOP10/TOP100/TOP200 Thương hiệu 
tiêu biểu Việt Nam. Đây là lần thứ 8 liên 
tiếp, Hapro vinh dự được vinh danh giải 
thưởng uy tín và quy mô này. 
  Không chỉ là niềm tự hào, đạt Sao Vàng 
đất Việt là sự ghi nhận những nỗ lực của 
Hapro trong việc xây dựng và phát triển 
thương hiệu, phát huy những thế mạnh 
của mình để tiếp tục phát triển trong giai 
đoạn khó khăn chung của nền kinh tế; 
đồng thời cũng là trách nhiệm của 
doanh nghiệp trong việc nâng cao năng 
lực cạnh tranh tại thị trường trong nước 
và quốc tế, đặc biệt trong giai đoạn phục 
hồi kinh tế sau đại dịch Covid – 19.



HAPRO THAM DỰ HỘI CHỢ QUỐC TẾ VIETNAM EXPO 2022

  Sáng 13/4/2022, tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội I.C.E 91 Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN đã chính thức diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ 
thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 - VIETNAM EXPO 2022.
  Năm nay, Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) - Thành viên Tập 
đoàn BRG tham gia với 2 gian hàng tại Khu trưng bày sản phẩm Việt 
Nam & Thương hiệu Quốc gia. Tại hội chợ, gian hàng Hapro tập trung 
trưng bày các sản phẩm xuất khẩu truyền thống của TCT như: Các mặt 
hàng nông sản (Hạt tiêu, hạt điều, lạc nhân); các sản phẩm Gạo Hapro 
Đồng Tháp, các mặt hàng dược liệu, gia vị (quế, hồi) và đặc biệt là các 
sản phẩm tinh hoa truyền thống Gốm Chu Đậu. 
  Hapro hy vọng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin,ứng 
dụng các nền tảng số và công tác xúc tiến thương mại tại Hội chợ Expo 
2022 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thương mại xuất 
khẩu như Hapro phục hồi và phát triển các hoạt động sản xuất kinh 
doanh thời hậu Covid.



    Ngày 20/4/2022 tại Hà Nội, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại 
giao và các đối tác trong nước, quốc tế chức Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt 
Nam năm 2022 với chủ đề: “Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm vị thế, 
chắp cánh bay xa”. Diễn đàn là một trong các sự kiện quan trọng trong khuôn 
khổ Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022. Tham dự diễn đàn năm nay 
có các chuyên gia quốc tế hàng đầu về thương hiệu sản phẩm – doanh nghiệp, 
đặc biệt diễn đàn có sự tham dự trực tuyến của hàng ngàn kiều bào là chủ doanh 
nghiệp, nhân sĩ, trí thức ở nước ngoài, và sự tham gia của đông đảo các đại biểu 
từ các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, các nhà nghiên cứu và các 
doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu.

    Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam là hoạt động thường niên quan trọng 
của Chương trình Thương hiệu quốc gia, được tổ chức nhằm tăng cường nhận 
thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác xây 
dựng, quản trị và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

    Diễn đàn đồng thời là địa chỉ giúp các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương 
hiệu quốc gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu 
cho sản phẩm của mình, lan tỏa những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình tới 
cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

    Tại Diễn đàn, Hapro có bàn giới thiệu các tài liệu, catalogue, brochure về hoạt 
động xuất khẩu mũi nhọn và các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của TCT. Qua đó, 
Hapro cũng đã có cơ hội giao lưu, kết nối với nhiều đối tác đang có nhu cầu tìm 
kiếm nguồn hàng nông sản xuất khẩu trong nước cũng như quốc tế.

    Ngày 20/4/2022 tại Hà Nội, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại 
giao và các đối tác trong nước, quốc tế chức Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt 
Nam năm 2022 với chủ đề: “Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm vị thế, 
chắp cánh bay xa”. Diễn đàn là một trong các sự kiện quan trọng trong khuôn 
khổ Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022. Tham dự diễn đàn năm nay 
có các chuyên gia quốc tế hàng đầu về thương hiệu sản phẩm – doanh nghiệp, 
đặc biệt diễn đàn có sự tham dự trực tuyến của hàng ngàn kiều bào là chủ doanh 
nghiệp, nhân sĩ, trí thức ở nước ngoài, và sự tham gia của đông đảo các đại biểu 
từ các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, các nhà nghiên cứu và các 
doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu.

    Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam là hoạt động thường niên quan trọng 
của Chương trình Thương hiệu quốc gia, được tổ chức nhằm tăng cường nhận 
thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác xây 
dựng, quản trị và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

    Diễn đàn đồng thời là địa chỉ giúp các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương 
hiệu quốc gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu 
cho sản phẩm của mình, lan tỏa những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình tới 
cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

    Tại Diễn đàn, Hapro có bàn giới thiệu các tài liệu, catalogue, brochure về hoạt 
động xuất khẩu mũi nhọn và các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của TCT. Qua đó, 
Hapro cũng đã có cơ hội giao lưu, kết nối với nhiều đối tác đang có nhu cầu tìm 
kiếm nguồn hàng nông sản xuất khẩu trong nước cũng như quốc tế.

HAPRO THAM DỰ LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 2022 
VÀ DIỄN ĐÀN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA NĂM 2022

“NÂNG TẦM VỊ THẾ - CHẮP CÁNH BAY XA” 



TIN ĐỐI NGOẠI
LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TÁC L’EARTH SINGAPORE

   Ngày 22/3/2022, Tổng công ty đã có buổi 
tiếp và làm việc với Lãnh đạo công ty L’earth 
Singapore – Mr. Teri Teo tại trụ sở của Hapro. 
Tại cuộc làm việc, hai bên đã tìm hiểu hoạt 
động kinh doanh, cơ hội hợp tác giữa 2 bên 
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa 2 
chiều. Hoạt động của L’earth đa dạng từ sản 
xuất thực phẩm, đồ uống, xuất khẩu các mặt 
hàng thực phẩm của công ty ra nhiều nước 
trên thế giới, trong đó có Việt Nam; đồng 
thời xúc tiến bán hàng các mặt hàng thực 
phẩm, đồ uống VN tại chuỗi siêu thị HAO – 
Singapore. Đây là chuỗi bán lẻ có tốc độ 
tăng trưởng nhanh nhất hiện nay tại Singa-
pore. 
   Cuộc trao đổi đã mở ra thêm cơ hội để 2 
bên tiếp tục nghiên cứu khả năng hợp tác 
nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh, thúc 
đẩy xuất khẩu 1 số sản phẩm thế mạnh của 
Hapro theo hình thức trực tiếp hoặc trực 
tuyến trên các trang mạng xã hội cũng như 
tại hệ thống siêu thị của Singapore, theo 
sáng kiến của Công ty L’earth.



   Thực hiện một số thông tư, hướng dẫn và quyết 
định mới về công tác kế toán; qui định công tác 
thu, chi quản lý tài chính, tài sản; chế độ kế toán  
do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành. 
Để tạo điều kiện cho CĐCS nắm bắt các nội 
dung có hiệu quả, Công đoàn Tổng công 
Thương mại Hà Nội phối hợp với Ban tài chính 
Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức lớp 
tập huấn cho các đồng chí chủ tịch và cán bộ 
làm công tác kế toán Công đoàn cơ sở trong thời 
gian ½ ngày 19/4/2022. 
    Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn 
Tổng công ty nhằm trang bị, bổ sung những văn 
bản hướng dẫn, kiến thức, kĩ năng, thao tác xử lý 
tài liệu kế toán tài chính… mới nhất theo hướng 
dẫn của TLĐLĐVN cho cán bộ làm công tác kế 
toán. 
   Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Thị 
Đông - Trưởng Ban tài chính và đ/c Bùi Thị Thu 
Thủy - Phó Ban tài chính LĐLĐ Thành phố Hà 
Nội truyền đạt những kiến thức liên quan đến 
các văn bản mới và giải đáp những vấn đề liên 
quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính 
công đoàn.
   Tại buổi tập huấn, các học viên đã được hướng 
dẫn để nguồn tài chính của công đoàn cơ sở 
được thu, chi kinh phí, đoàn phí đúng nguyên 
tắc, điều lệ; việc sử dụng nguồn thu đúng đối 
tượng, công khai, minh bạch và thực hiện chế độ 
quản lý tài chính theo đúng qui định của Nhà 
nước và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 

TIN CÔNG ĐOÀN
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN “ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỚI CỦA LĐLĐ VIỆT NAM 

VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CHO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ”



TIN ĐƠN VỊ
VANG THĂNG LONG TỔ CHỨC TIỆC THỬ RƯỢU “THĂNG LONG VÀO HẠ”

   Sau một thời gian nhiều hoạt động kinh 
doanh, xúc tiến bán hàng bị tạm thời ngưng 
nghỉ do Covid – 19, ngày 28/4/2022 tại 
Showroom Thăng Long Winery số 35 Hàng 
Bông, Công ty CP Vang Thăng Long đã tổ 
chức chương trình TIỆC THỬ RƯỢU với tên 
gọi “THĂNG LONG VÀO HẠ”
   Qua chương trình tiệc thử rượu “THĂNG 
LONG VÀO HẠ”, Công ty CP 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.
   Trong thời gian tới, công ty CP Vang Thăng 
Long sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển để sản 
phẩm Vang Thăng Long ngày càng tạo được 
vị thế cạnh tranh tại thị trường trong nước 
và hướng tới xuất khẩu để góp phần vào 
việc ghi tên thương hiệu vang Việt Nam lên 
bản đồ vang Thế Giới.


