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HAPRO HỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TẠI MỘT SỐ
TỈNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID  

 Thời điểm đầu tháng 6, nhiều mặt hàng 
nông sản ở Bắc Giang, Hải Dương và một số tỉnh 
phía Bắc bước vào vụ thu hoạch nhưng do dịch 
Covid diễn biến phức tạp nên việc lưu thông, tiêu 
thụ của người nông dân gặp rất nhiều khó khăn. 
Trước khó khăn trên, Hapro – thành viên tập đoàn 
BRG đã chủ động tham gia các chương trình XTTM 
kết nối với một số địa phương hỗ trợ lưu thông, 
tiêu thụ các mặt hàng nông sản cho bà con nông 
dân, đảm bảo mục tiêu vừa phòng, chống dịch 
bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh doanh.
 Ngày 1/6/2021, Hapro tham dự Hội nghị trực 
tuyến kết nối tiêu thụ vải thiều Tỉnh Bắc Giang do 
Cục Chế biến & PTTTNS phối hợp với Trung tâm 
XTTM nông nghiệp và Sở Nông nghiệp và PTNT 
Tỉnh Bắc Giang tổ chức. Tại Hội nghị, Bà Đỗ Tuệ Tâm 
– Phó Tổng giám đốc Hapro cùng đại diện Central 
Retail Việt Nam đã ký ‘Biên bản ghi nhớ kết nối tiêu 
thụ vải thiều Bắc Giang‘ với Hợp tác xã NN SX và KD 
DVTH Hồng Xuân, hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu 
thụ các mặt hàng vải thiều trong hệ thống siêu thị 
BRGMart, minimart Haprofood/BRGMart và Big C, 
GO!
 Ngay sau đó, ngày 3/6/2021, Hapro tham dự 
Hội  nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ vướng 
mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều 
kiện dịch bệnh Covid – 19“ do Thứ trưởng Bộ NN & 
PT Nông thôn Trần Thanh Nam chủ trì.  Hội nghị, 
tập trung trao đổi và kiến nghị những giải pháp xử 
lý về việc xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo tiêu 
chuẩn để xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc…, đồng 
thời đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ nông sản tại 
thị trường trong nước cũng như xuất khẩu nhưng 
vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống 
dịch Covid.

Bà Đỗ Tuệ Tâm – Phó Tổng Giám đốc Hapro ký Biên bản ghi nhớ kết nối tiêu thụ 
vải thiều Bắc Giang với Hợp tác xã NN SX và KD DVTH Hồng Xuân
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  Thực hiện chương trình công tác năm 2021, được sự 
nhất trí của Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty Thương mại 
Hà Nội, sáng ngày 26/6/2021, tại Văn phòng Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội, Chi bộ Tổ chức - Đối ngoại - Thương 
hiệu - Pháp lý đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần 
chúng ưu tú Nguyễn Huyền Ngọc - Chuyên viên Ban Đối 
ngoại & Marketing, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 16 
đảng viên. 

 Tới dự và chỉ đạo tại buổi lễ có sự hiện diện của Đồng 
chí Nguyễn Thị Cương Quyết - Chánh Văn phòng Đảng ủy 
Tổng công ty, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty 
cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Tổ chức - Đối ngoại - Thương 
hiệu - Pháp lý. 

 Buổi lễ kết nạp được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, 
đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng và  hướng dẫn của 
Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty. Phát biểu chỉ đạo tại buổi 
lễ, Đồng chí Nguyễn Thị Cương Quyết đã khẳng định vai trò 
lãnh đạo quan trọng của Cấp ủy Chi bộ trong công tác phát 
triển đảng viên mới của Đảng bộ Văn phòng Tổng công ty, 
ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy chi bộ và từng đồng chí 
đảng viên Chi bộ Tổ chức - Đối ngoại - Thương hiệu - Pháp 
lý đã có những đóng góp tích cực trong giai đoạn vừa qua, và 
là những thành viên không thể tách rời của tập thể đoàn kết 
và phát triển. Đối với đảng viên mới của Chi bộ, trong thời 
gian thử thách một năm sắp tới và trong chặng đường phấn 
đấu tiếp theo, đề nghị tiếp tục tu dưỡng đạo đức để trở thành 
người đảng viên tốt; cần nhận thức rõ vai trò tiên phong của 
một người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

 Công tác phát triển đảng viên mới được xác định là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Văn phòng 
Tổng công ty để bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, 
nhiệt huyết và năng lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
của Đảng bộ Văn phòng Tổng công ty nói riêng và của Đảng 
bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP nói chung.

  Thực hiện chương trình công tác năm 2021, được sự 
nhất trí của Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty Thương mại 
Hà Nội, sáng ngày 26/6/2021, tại Văn phòng Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội, Chi bộ Tổ chức - Đối ngoại - Thương 
hiệu - Pháp lý đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần 
chúng ưu tú Nguyễn Huyền Ngọc - Chuyên viên Ban Đối 
ngoại & Marketing, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 16 
đảng viên. 

 Tới dự và chỉ đạo tại buổi lễ có sự hiện diện của Đồng 
chí Nguyễn Thị Cương Quyết - Chánh Văn phòng Đảng ủy 
Tổng công ty, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty 
cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Tổ chức - Đối ngoại - Thương 
hiệu - Pháp lý. 

 Buổi lễ kết nạp được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, 
đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng và  hướng dẫn của 
Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty. Phát biểu chỉ đạo tại buổi 
lễ, Đồng chí Nguyễn Thị Cương Quyết đã khẳng định vai trò 
lãnh đạo quan trọng của Cấp ủy Chi bộ trong công tác phát 
triển đảng viên mới của Đảng bộ Văn phòng Tổng công ty, 
ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy chi bộ và từng đồng chí 
đảng viên Chi bộ Tổ chức - Đối ngoại - Thương hiệu - Pháp 
lý đã có những đóng góp tích cực trong giai đoạn vừa qua, và 
là những thành viên không thể tách rời của tập thể đoàn kết 
và phát triển. Đối với đảng viên mới của Chi bộ, trong thời 
gian thử thách một năm sắp tới và trong chặng đường phấn 
đấu tiếp theo, đề nghị tiếp tục tu dưỡng đạo đức để trở thành 
người đảng viên tốt; cần nhận thức rõ vai trò tiên phong của 
một người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

 Công tác phát triển đảng viên mới được xác định là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Văn phòng 
Tổng công ty để bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, 
nhiệt huyết và năng lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
của Đảng bộ Văn phòng Tổng công ty nói riêng và của Đảng 
bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP nói chung.

Đc Nguyễn Huyền Ngọc tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên mới

Đảng viên mới nhận hoa chúc mừng
từ  Chi bộ Tổ chức – Đối ngoại – Thương hiệu – Pháp lý

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI



 Ngày 15/06/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Ven-
ezuela đã phối hợp với Phòng Thương mại Venezuela – 
Việt Nam (CAVENVIET) tổ chức hội thảo trực tuyến với 
chủ đề “Thúc đẩy giao dịch thương mại B2B giữa Việt 
Nam và Venezuela”. Hội thảo có sự tham gia của Đại 
sứ Việt Nam tại Venezuela - Ông Lê Viết Duyên, Chủ 
tịch CAVENVIET - Ông Oswaldo Hernandez, Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty thương mại Hà Nội (HAPRO) - 
Ông Vũ Thanh Sơn, Giám đốc điều hành Công ty Cổ 
phần Đầu tư Thương mại Thái Bình CN tại Cuba - Ông 
Nguyễn Thanh Tùng cùng gần 60 khách mời đại diện 
cho các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp sở tại. 

 Trong bối cảnh quan hệ kinh tế và trao đổi thương 
mại giữa Việt Nam và Venezuela có nhiều chuyển biến 
tích cực, việc tăng cường, trao đổi thông tin và các cơ 
hội giao thương giữa doanh nghiệp hai nước có ý nghĩa 
hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối 
tác toàn diện giữa hai quốc gia.

 Với thế mạnh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cộng 
với bề dày kinh nghiệm hoạt động tại thị trường nước 
ngoài, Hapro và Công ty Thái Bình mong muốn thông 
qua CAVENVIET, kết nối với các đối tác, bạn hàng sở 
tại, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản, gia 
dụng, đồ tiêu dùng, điện tử,… cũng như trở thành cầu 
nối đưa doanh nghiệp Venezuela tiến dần từng bước 
vào thị trường Việt Nam.

 Về phần mình, Chủ tịch CAVENVIET, ông 
Oswaldo Hernandez cam kết sẽ cố gắng hết sức nhằm 
cụ thể hóa các đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thương mại Thái Bình và HAPRO, góp phần thúc đẩy 
đa dạng hóa việc trao đổi các mặt hàng thương mại, 
tăng cường quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và 
Venezuela./.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela 

Hội thảo trực tuyến tăng cường quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Venezuela

HOẠT ĐỘNG XTTM, ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC
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HÃY GIỮ AN TOÀN CHO BẠN VÀ CHÚNG TA TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID 19

Khi có dấu hiệu sốt, ho khó thở

gọi ngay

hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn

đi khám bệnh an toàn

19009095

COVID-19
VACCINE
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet  Khi dịch Covid bùng phát trở lại, Bộ Y tế đã có hướng 
dẫn thành lập “Tổ An toàn COVID-19” tại các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, các khu công nghiệp nhằm hỗ trợ tuyên truyền, 
giám sát, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 tại cơ sở. Với 1.600 lao động trên toàn TCT, 
Công đoàn Hapro đã thành lập 95 “Tổ an toàn COVID-19” 
hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban 
chấp hành công đoàn cơ sở. “Tổ an toàn COVID-19” tại các 
công đoàn cơ sở TCT có nhiệm vụ hỗ trợ Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 của TCT triển khai thực hiện 
các hướng dẫn phòng, chống dịch; Tuyên truyền, nhắc nhở, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 của người lao động tại nơi làm việc; 
Theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe của người 
lao động; Phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị Ban chỉ đạo phòng 
chống Covid của TCT xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm 
về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc. Báo cáo kịp 
thời Ban chỉ đạo phòng, chống Covid của TCT khi phát hiện 
trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc 
COVID-19 (Ho, sốt, khó thở...) để theo dõi, xử lý kịp thời 
theo quy định.
 Nhân tháng Công nhân 2021, Công đoàn các cấp đã 
xét chọn được 1.140 đồng chí đạt danh hiệu Công nhân giỏi 
cấp cơ sở, 30 đồng chí đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp 
TCT. Căn cứ các tiêu chí theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao 
động, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã thống 
nhất đề xuất LĐLĐ Thành phố biểu dương và khen thưởng 
01 đồng chí đạt danh hiệu “ Công nhân giỏi ” và 01 đồng chí 
là đoàn viên tại Công ty CP Gốm Chu Đậu đạt danh hiệu “ 
Sáng kiến, sáng tạo ” cấp Thành phố năm 2021.
 Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Công 
đoàn Tổng công ty đã biểu dương 32 gia đình công nhân 
viên chức tiêu biểu cấp TCT được bình chọn từ 1850 gia 
đình tiêu biểu cấp cơ sở và 01 gia đình đạt gia đình 
CNVCLĐ tiêu biểu cấp thành phố.  

 Khi dịch Covid bùng phát trở lại, Bộ Y tế đã có hướng 
dẫn thành lập “Tổ An toàn COVID-19” tại các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, các khu công nghiệp nhằm hỗ trợ tuyên truyền, 
giám sát, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 tại cơ sở. Với 1.600 lao động trên toàn TCT, 
Công đoàn Hapro đã thành lập 95 “Tổ an toàn COVID-19” 
hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban 
chấp hành công đoàn cơ sở. “Tổ an toàn COVID-19” tại các 
công đoàn cơ sở TCT có nhiệm vụ hỗ trợ Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 của TCT triển khai thực hiện 
các hướng dẫn phòng, chống dịch; Tuyên truyền, nhắc nhở, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 của người lao động tại nơi làm việc; 
Theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe của người 
lao động; Phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị Ban chỉ đạo phòng 
chống Covid của TCT xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm 
về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc. Báo cáo kịp 
thời Ban chỉ đạo phòng, chống Covid của TCT khi phát hiện 
trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc 
COVID-19 (Ho, sốt, khó thở...) để theo dõi, xử lý kịp thời 
theo quy định.
 Nhân tháng Công nhân 2021, Công đoàn các cấp đã 
xét chọn được 1.140 đồng chí đạt danh hiệu Công nhân giỏi 
cấp cơ sở, 30 đồng chí đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp 
TCT. Căn cứ các tiêu chí theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao 
động, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã thống 
nhất đề xuất LĐLĐ Thành phố biểu dương và khen thưởng 
01 đồng chí đạt danh hiệu “ Công nhân giỏi ” và 01 đồng chí 
là đoàn viên tại Công ty CP Gốm Chu Đậu đạt danh hiệu “ 
Sáng kiến, sáng tạo ” cấp Thành phố năm 2021.
 Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Công 
đoàn Tổng công ty đã biểu dương 32 gia đình công nhân 
viên chức tiêu biểu cấp TCT được bình chọn từ 1850 gia 
đình tiêu biểu cấp cơ sở và 01 gia đình đạt gia đình 
CNVCLĐ tiêu biểu cấp thành phố.  

Tổ an toàn COVID 19 tuyên truyền, hướng dẫn
người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 
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HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY 



 Kể từ ngày 21/6/2021, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP chuyển trụ sở giao dịch từ địa 
điểm: Số 11B phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về trụ sở 
chính của Tổng công ty, cụ thể như sau:

 Trụ sở giao dịch mới:

• Địa chỉ: Số 38-40 Phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

• Điện thoại: (024) 38267984   Fax: (024) 39288407

 Các công văn, tài liệu, giao dịch kinh doanh, thư tín, hàng gửi,...vui lòng liên hệ với chúng tôi 
theo địa chỉ trên.

THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ GIAO DỊCH


