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 Ngày 20/9/2021, Bộ Công thương phối hợp 
với Cục Kinh tế và Thương mại Hồng Kông đã tổ 
chức Hội nghị trực tuyến “Phục hồi trong trạng thái 
bình thường mới: Quan hệ đối tác Việt Nam – Hong 
Kong” nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, 
đầu tư giữa Việt Nam và Hong Kong.
 Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công Thương 
có Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và đại diện Vụ Thị 
trường châu Á – châu Phi, Vụ Chính sách thương 
mại Đa biên, Cục Công nghiệp, Cục Xúc tiến 
thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội Hapro. Về phía Hồng Kông có 
ông Edward Yau, Cục trưởng Cục Kinh tế và Thương 
mại Hồng Kông, đại diện Liên Đoàn Công nghiệp 
Hồng Kông, Hội đồng Phát triển thương mại Hồng 
Kông, Tập đoàn Sunwa, Công ty Smart City Consor-
tium. Ngoài ra hội nghị còn có  sự tham dự trực 
tuyến của trên 500 đại diện các hiệp hội, doanh 
nghiệp Việt Nam và Hồng Kông trong các lĩnh vực 
chế biến chế tạo, thương mại, tài chính, logistics, 
nghiên cứu...
 Tại Hội nghị, đại diện chính quyền, khu vực 
tư nhân của hai bên đã tích cực thảo luận, chia sẻ 
cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam, Hồng 
Kông; giới thiệu chính sách hỗ trợ thông tin, công 
nghệ mới phục vụ doanh nghiệp Hong Kong và 
Việt Nam; giới thiệu ứng dụng công nghệ thông tin 
đối phó với dịch COVID-19 cũng như tận dụng các 
cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, Hồng Kông 
và khu vực Vùng vịnh lớn. 
 Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai 
nước khôi phục và khai thác cơ hội trong trạng thái 
“bình thường mới”, Thứ trưởng Bộ Công thương 
Trần Quốc Khánh đã đề xuất Cục Kinh tế và Thương 
mại Hồng Kông ký Biên bản thỏa thuận tăng cường 
hợp tác giữa Việt Nam - Hồng Kông; đồng thời nới 
lỏng visa thương mại và các vấn đề về lao động cho 
nhà đầu tư, thương nhân Việt Nam.

Ông Edward Yau, Cục trưởng Cục Kinh tế và Thương mại Hồng Kông
phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh tại Hội nghị
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  Trung thu năm nay đúng vào thời điểm dịch Covid đang diễn biến phức tạp, Hà 
Nội vẫn đang áp dụng một số hình thức giãn cách xã hội; do vậy chương trình phá cỗ 
đêm rằm “Ánh trăng tuổi thơ” cho các cháu thiếu nhi là con em CBCNV đang làm việc 
tại Hapro đã không thực hiện được. 

 Thay vào đó, Công đoàn TCT đã dành gửi tặng các cháu thiếu nhi là con em 
CBCNV Hapro những phần quà như bánh trung thu, đèn lồng để các cháu cùng người 
thân ngắm trăng phá cỗ tại nhà. Mong rằng với những phần quà thiết thực này các cháu  
sẽ có một mùa trăng ấm áp tươi vui và vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. 

  Trung thu năm nay đúng vào thời điểm dịch Covid đang diễn biến phức tạp, Hà 
Nội vẫn đang áp dụng một số hình thức giãn cách xã hội; do vậy chương trình phá cỗ 
đêm rằm “Ánh trăng tuổi thơ” cho các cháu thiếu nhi là con em CBCNV đang làm việc 
tại Hapro đã không thực hiện được. 

 Thay vào đó, Công đoàn TCT đã dành gửi tặng các cháu thiếu nhi là con em 
CBCNV Hapro những phần quà như bánh trung thu, đèn lồng để các cháu cùng người 
thân ngắm trăng phá cỗ tại nhà. Mong rằng với những phần quà thiết thực này các cháu  
sẽ có một mùa trăng ấm áp tươi vui và vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. 

VUI TẾT TRUNG THU – ÁNH TRĂNG TUỔI THƠ 2021

Tặng quà các cháu thiếu nhi nhân tết Trung Thu

Ánh Trăng Tuổi Thơ 2021Ánh Trăng Tuổi Thơ 2021



 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



 Tháng 9/2021, được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng công ty và sự 
quan tâm, ủng hộ  của Ban lãnh đạo, Cán bộ nhân viên, Đoàn viên thanh 
niên Tổng công ty; sự phối hợp của các đơn vị bạn trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội, Đoàn thanh niên HAPRO đã triển khai một số hoạt động trọng tâm 
“ Chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh Covid-19”: 

 Ngày 10/09/2021, Đại diện Thường trực Thành đoàn Hà Nội đã trao 
tặng những suất quà nghĩa tình tới 26 gia đình đoàn viên thanh niên Tổng 
công ty bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 hiện đang làm việc 
tại các nhà máy sản xuất và hệ thống siêu thị của Tổng công ty. Những 
món quà tình nghĩa này chính là nguồn động viên rất lớn về tinh thần, góp 
phần tiếp thêm nghị lực cho các bạn đoàn viên thanh niên Tổng công ty 
vượt qua khó khăn và vững tâm thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Thành phố và của Tổng công ty trong công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. 

 Tháng 9/2021, được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng công ty và sự 
quan tâm, ủng hộ  của Ban lãnh đạo, Cán bộ nhân viên, Đoàn viên thanh 
niên Tổng công ty; sự phối hợp của các đơn vị bạn trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội, Đoàn thanh niên HAPRO đã triển khai một số hoạt động trọng tâm 
“ Chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh Covid-19”: 

 Ngày 10/09/2021, Đại diện Thường trực Thành đoàn Hà Nội đã trao 
tặng những suất quà nghĩa tình tới 26 gia đình đoàn viên thanh niên Tổng 
công ty bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 hiện đang làm việc 
tại các nhà máy sản xuất và hệ thống siêu thị của Tổng công ty. Những 
món quà tình nghĩa này chính là nguồn động viên rất lớn về tinh thần, góp 
phần tiếp thêm nghị lực cho các bạn đoàn viên thanh niên Tổng công ty 
vượt qua khó khăn và vững tâm thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Thành phố và của Tổng công ty trong công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. 

 Ngày 14/9/2021, Đoàn thanh niên Tổng công ty phối hợp với 
Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát kinh tế PC 03 trao tặng 200 suất quà 
thực phẩm thiết yếu (mỗi suất quà gồm 05 kg Gạo Hapro Đồng Tháp, 
01 thùng mỳ tôm, 01 chai dầu ăn, 01 chai nước mắm, 05 gói gia vị) với 
tổng trị giá gần 50 triệu đồng tới Đoàn thanh niên CATP Hà Nội. Những 
phần quà ý nghĩa này sẽ được Đoàn thanh niên CA TP chuyển trực tiếp 
tới 200 hộ gia đình, người lao động bị mắc kẹt tại Hà Nội gặp hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại các Huyện 
Đông Anh, Huyện Sóc Sơn, Huyện Mê Linh.  

 Ngày 21/9/2021, Đoàn thanh niên Tổng công ty tham gia ủng hộ 
hoạt động của Thành đoàn Hà Nội triển khai, bao gồm những phần quà 
bánh kẹo, trị giá 2 triệu đồng nhân dịp Tết Trung Thu 2021 tới các em 
thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội. 

 Ngày 14/9/2021, Đoàn thanh niên Tổng công ty phối hợp với 
Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát kinh tế PC 03 trao tặng 200 suất quà 
thực phẩm thiết yếu (mỗi suất quà gồm 05 kg Gạo Hapro Đồng Tháp, 
01 thùng mỳ tôm, 01 chai dầu ăn, 01 chai nước mắm, 05 gói gia vị) với 
tổng trị giá gần 50 triệu đồng tới Đoàn thanh niên CATP Hà Nội. Những 
phần quà ý nghĩa này sẽ được Đoàn thanh niên CA TP chuyển trực tiếp 
tới 200 hộ gia đình, người lao động bị mắc kẹt tại Hà Nội gặp hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại các Huyện 
Đông Anh, Huyện Sóc Sơn, Huyện Mê Linh.  

 Ngày 21/9/2021, Đoàn thanh niên Tổng công ty tham gia ủng hộ 
hoạt động của Thành đoàn Hà Nội triển khai, bao gồm những phần quà 
bánh kẹo, trị giá 2 triệu đồng nhân dịp Tết Trung Thu 2021 tới các em 
thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội. 

Trao tặng quà tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY  THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG “ CHUNG TAY CÙNG 

CỘNG ĐỒNG VƯỢT QUA DỊCH BỆNH COVID-19”

Đoàn thanh niên TCT phối hợp với Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát kinh tế PC 03
trao tặng 200 suất quà thực phẩm thiết yếu



 Thực hiện công văn số 
485/LĐLĐ ngày 23/8/2021 
của Liên đoàn Lao động thành 
phố Hà Nội về việc hỗ trợ khẩn 
cấp cho đoàn viên, người lao 
động có hoàn cảnh khó khăn 
do dịch Covid-19; Ngày 
16/9/2021, Công đoàn TCT đã 
tiếp tục trao tặng các túi quà 
“An sinh công đoàn” - Đợt 2 
cho đoàn viên, người lao động 
gặp khó khăn và bị ảnh hưởng 
do dịch Covid-19. Chương 
trình trao tặng đợt này gồm 78 
đoàn viên lao động tại 10 công 
đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó 
khăn đặc biệt: phải thuê nhà 
trọ, gia đình nằm trong vùng bị 
phong tỏa, lao động nữ đang 
nuôi con dưới 6 tuổi,… Túi quà  
“An sinh công đoàn”gồm các 
sản phẩm thiết yếu dành cho 
người lao động: Gạo Đồng 
tháp Hapro, Dầu ăn, Gia vị,… 
Tổng quà tặng trị giá 15,6 triệu 
đồng.  
 Tính đến thời điểm này 
đã có 446 đoàn viên, người lao 
động Công đoàn Tổng công ty 
được nhận quà hỗ trợ trong 
chương trình “Xe buýt Siêu thị 
0 đồng” và túi " An sinh Công 
đoàn "của Liên đoàn Lao động 
Thành phố với tổng trị giá gần 
82 triệu đồng.      

Trao tặng Túi quà an sinh tại Khu công nghiệp Hapro

Trao tặng túi quà an sinh cho CBCNV TCT

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
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