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TẬP ĐOÀN BRG
HỘI KIẾN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

NGUYỄN XUÂN PHÚC
TRONG KHUÔN KHỔ

GẶP GỠ DOANH NGHIỆP

DOANH NHÂN TIÊU BIỂU 2019

Lãnh đạo tập đoàn BRG tham dự buổi
Hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

Sáng ngày 17/6, Tập đoàn BRG cùng các đại biểu 

Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã có buổi tiếp 

kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn 

Phòng Chính Phủ. 

Trong buổi hội kiến, Thủ tướng nêu rõ, nền kinh tế Việt 

Nam là nền kinh tế nhiều thành phần và đều bình 

đẳng trước pháp luật, đều được tạo điều kiện phát 

triển, trong đó, kinh tế tư nhân được xác định là một 

động lực quan trọng để phát triển đất nước, như  Nghị 

quyết 10 của Trung ương. Hiện kinh tế tư nhân đóng 

góp trên 40% GDP và có xu hướng ngày càng tăng. 

Theo Thủ tướng, cuộc gặp lần này là để lắng nghe các 

ý kiến của doanh nghiệp tư nhân về các trở ngại, khó 

khăn, để sơ kết, tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết 10 tốt 

nhất. Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ và tái khẳng định 

những nguyên tắc, từ khóa quan trọng mà Thủ tướng 

từng đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân là:

"Bình đẳng", "được bảo vệ", "khích lệ" và "trao cơ 
hội".
Trước khi hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 
ngày 16/6, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã tổ 
chức buổi gặp gỡ Ban Chấp hành Trung ương Hội và 
các doanh nghiệp - doanh nhân tư nhân tiêu biểu 
năm 2019 nhằm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong 
cộng đồng doanh nhân tư nhân và trao tặng kỷ niệm 
chương Doanh nghiệp Doanh nhân tư nhân tiêu biểu.
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VINH DANH DOANH NGHIỆP DOANH NHÂN TIÊU BIỂU 2019

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn BRG
thay mặt Madame Nga, Chủ Tịch Tập đoàn BRG nhận kỷ niệm chương doanh nhân tiêu biểu 2019 

Ông Lê Quốc Long
Phó Tổng Giám đốc thường trực SeABank
nhận kỷ niệm chương tôn vinh
doanh nghiệp tiêu biểu 2019

Ông Nguyễn Tiến Vượng
Phó Tổng Giám đốc Công ty Hapro
nhận kỷ niệm chương tôn vinh
doanh nghiệp tiêu biểu 2019  

Cũng trong chương trình, Hội Doanh nhân tư 
nhân đã trao kỷ niệm chương Doanh nhân tư 
nhân tiêu biểu cho các cá nhân, doanh 
nghiệp đã có những thành tích xuất sắc trong 
sản xuất, kinh doanh.



Tại buổi lễ ra quân, Tập đoàn BRG đã chính thức tham 

gia Liên minh chống rác thải nhựa. Đây là Liên minh 

bao gồm những doanh nghiệp tiên phong, tự nguyện 

đồng hành cùng Phong trào chống rác thải nhựa.

 

Ban tổ chức cũng đã trao biểu trưng cho Tập đoàn BRG – 

một trong các Đại sứ Phong trào Chống rác thải nhựa. 

Tập đoàn BRG sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng, tích 

cực hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, lan toả 

hình ảnh, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói 

quen của người dân trong việc sử dụng túi ni lông, sản 

phẩm nhựa một lần, khuyến khích thay thế sử dụng bằng 

các sản phẩm thân thiện với môi trường. Phấn đấu đến 

năm 2021 các cửa hàng, các chợ, các siêu thị ở đô thị 

không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 cả 

nước không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần.

TẬP ĐOÀN BRG
CAM KẾT HÀNH ĐỘNG
HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO
CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc trao kỷ niệm chương
cho đại diện Tập đoàn BRG – một trong các đại sứ của chương trình

Kỷ niệm chương
của chương trình  ra quân chống rác thải nhựa 

CHỐNG
RÁC THẢI NHỰA
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Đây là sự kiện quy mô và quan trọng nhất trong năm về 

khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hoa Kỳ 

được Bộ Thương mại Hoa Kỳ tổ chức thường niên kể từ 

năm 2014 đến nay. Sự kiện giúp kết nối các tổ chức 

kinh tế - thương mại của Hoa Kỳ với các công ty nước 

ngoài có đủ điều kiện đang có kế hoạch hoạt động 

hoặc mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ. Sự kiện là cơ hội 

để Tập đoàn BRG, Hapro, các công ty nước ngoài thiết 

lập và mở rộng mối quan hệ với các chuyên gia phát 

triển kinh tế, các nhà tư vấn đầu tư, các lãnh đạo chính 

phủ thông qua các chương trình giao thương kết nối. 

Tại Hội nghị Select USA 2019, đoàn đã tiếp xúc và trao 

đổi với gần 10 cơ quan chính quyền các bang thuộc 

Mỹ nhằm giới thiệu, kêu gọi các doanh nghiệp nước 

ngoài cùng nghiên cứu, hợp tác đầu tư. 

Từ ngày 10/6 – 16/6/2019, đoàn xúc tiến thương 

mại của Tập đoàn BRG do Madame Nguyễn Thị 

Nga – Chủ tịch Tập đoàn làm trưởng đoàn đã 

tham dự chương trình Hội nghị thượng đỉnh đầu 

tư – Select USA diễn ra từ ngày 10-12/6 tại 

Washington DC. Cùng tham dự có Ông Vũ 

Thanh Sơn- Tổng Giám đốc Hapro. 

TẬP ĐOÀN BRG THAM DỰ

HỘI NGHỊ  THƯỢNG ĐỈNH ĐẦU TƯ

TẠI MỸ
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Chỉ sau 1 thời gian ngắn phát động, cuộc thi 

ảnh “Hà Nội đẹp trong mắt tôi ” đã nhận được 

hưởng ứng nhiệt tình từ tập thể CBNV Tập đoàn 

BRG và ngân hàng SeABank. 

Trải qua nhiều vòng chấm loại khắt khe và kỹ 

lưỡng, thậm chí phải bổ sung thêm vòng chấm 

thẩm định, Hội Đồng Ban Giám Khảo đã rất vất 

vả lựa chọn ra được 3 bức ảnh chung cuộc xuất 

sắc nhất của cuộc thi. Với kết quả chung cuộc 

rất sát sao, xin được chúc mừng các anh/ chị đã 

đoạt giải cao nhất của cuộc thi.  

KẾT QUẢ CUỘC THI

HÀ NỘI ĐẸP
TRONG MẮT TÔI  

Trị giá 5 triệu đồng thuộc về: Anh Trần Công Mỹ
Khối Vận Hành, Ngân hàng SeABank

Trị giá 3 triệu đồng thuộc về: Anh Nguyễn Công Thành
Phòng Thương hiệu và sáng tạo, Tập đoàn BRG

Trị giá 2 triệu đồng thuộc về:  Chị Nguyễn Khánh Vân
Ban KD Bất Động Sản, Tập đoàn BRG

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA
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Hàn quốc - Quảng Bình là 2 địa danh du lịch hấp dẫn mà hàng trăm CBNV 

Tập đoàn BRG và gia đình … đã cùng dành thời gian tận hưởng trong mùa 

hè này. Như mọi năm, năm nay, các CBNV có thời gian gắn bó với tập đoàn 

từ 1 năm trở lên sẽ được hỗ trợ tới 6 triệu đồng/ 1 người. Đây là một mức hỗ 

trợ hấp dẫn được toàn thể CBNV rất hưởng ứng đón nhận.  

CBNV TẬP ĐOÀN
HÀO HỨNG
với hàng loạt chuyến du lịch trong
và ngoài nước



Ngày 15/06 vừa qua, sân gôn BRG Kings Island 

Golf Resort đã diễn giải đấu Kings Course Open 

Championship 2019.  Giải đấu với sự tham dự của 

140 gôn thủ là hội viên, khách mời Hội Viên và 

những gôn thủ yêu thích sân gôn BRG Kings Island 

Golf Resort .

Đây là một trong những giải đấu thường niên của sân 

thể hiện sự tri ân và kết nối giữa Ban tổ chức sân gôn 

BRG Kings Island đối với những gôn thủ yêu mến sân 

gôn, và cũng là dịp để các gôn thủ so tài  thi đấu với 

nhau, tạo nên những đường gôn vui vẻ và đầy tính thử 

thách.

Dù chưa có được sự thuận lợi của mẹ thiên nhiên, với 

cái nóng giữa mùa hè 38 độ C của Miền Bắc  nhưng 

sức hút của giải đấu không làm cho các gôn thủ ngần 

ngại, số lượng gôn thủ tham gia đông đảo kín sân đã 

thấy được sự hấp dẫn và niềm đam mê thực sự của bộ 

môn gôn nói chung và tình cảm yêu mến của các gôn 

thủ đối với sân gôn BRG Kings Island nói riêng. 

saturday  j un e  1 5 ,  2 0 1 9

championship

open

THÀNH CÔNG GIẢI ĐẤU
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Trong khuôn khổ chương trình XTTM tại Mỹ, từ ngày 

01/6 – 8/6/2019, đoàn XTTM của Tổng Công ty 

Thương mại Hà Nội do Ông Vũ Thanh Sơn – Tổng 

Giám đốc làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, làm việc với 

một số khách hàng truyền thống của Hapro; đồng 

thời, với sự kết nối giới thiệu của Cơ quan đại diện 

thương mại Việt  Nam, đoàn đã tham gia chương trình 

giao thương B2B với gần 120 đối tác, khách hàng 

tiềm năng, thăm quan, khảo sát thực tế một số trang 

trại rượu vang và vùng trồng trái cây tại bang Oregon, 

California.

Qua chuyến khảo sát, đoàn đã có cơ hội tiếp cận thị 

trường và xây dựng phương án nhập khẩu, kênh 

phân phối các mặt hàng có thế mạnh của Mỹ như: 

rượu vang, táo, cam, nho, thịt bò, thịt heo, thịt gà, 

một số loại hạt… vào hệ thống siêu thị Hapromart, 

Haprofood và hệ thống các siêu thị của Tập đoàn 

BRG. Trong khuôn khổ chuyến XTTM này, Hapro đã 

ký kết được các hợp đồng xuất khẩu hạt điều đạt trị 

TỔNG CÔNG TY HAPRO
ĐÃ KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG

XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU

ĐẠT GẦN 1.5 TRIỆU USD
TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI MỸ

giá gần 1.5 triệu USD. Để đạt được kết quả đáng ghi 

nhận trên, có thể nói, Hapro đã luôn nỗ lực, cố gắng 

và chủ động trong công tác XTTM, mở rộng thị 

trường quốc tế, kết nối chặt chẽ thông tin với các đại 

sứ quán, cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại các 

nước.

Tin Công Ty Thành Viên | Tháng 06/2019 09



Từ 10/6-25/7/2019, SeABank dành nhiều ưu đãi 

cho chủ thẻ quốc tế SeABank đến mua sắm, chi 

tiêu tại tất cả các siêu thị của Big C và GO! trên 

toàn quốc. Cụ thể, SeABank hoàn tiền 10% cho 

chủ thẻ quốc tế SeABank khi giao dịch thành công 

qua POS của SeABank tại Big C và GO!. Số lần ưu 

đãi không giới hạn đối với mỗi khách hàng và giá trị 

hoàn tiền tối đa là 100.000 đồng/khách hàng.

SeABank và Big C/GO! còn dành 50 voucher mua 

sắm tại Big C và GO! trị giá 1 triệu đồng/voucher 

cho khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất trong 

tuần, với 10 voucher cho 10 khách hàng mỗi tuần. 

SẴN THẺ QUỐC TẾ

SEABANK TRONG TAY

HOÀN NGAY

10%
KHI MUA SẮM TẠI BIG C VÀ GO!
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SEABANK
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

GIẢI CHẠY TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH
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Trong tháng 6, Ngân hàng SeABank đã tổ chức 

thành công 2 giải chạy tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, thu 

hút gần 4.000 VĐV bao gồm Ban Lãnh đạo và CBNV 

SeABank, các đối tác doanh nghiệp, khách hàng cá 

nhân cùng nhiều VĐV chuyên nghiệp tham gia với 5 

phần thi.Tổng trị giá giải thưởng tại mỗi điểm lên tới 

gần 70 triệu đồng.

Giải chạy còn nhận được sự đồng hành của 

rất nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay 

trao học bổng Ươm mầm Ước mơ 

cho các em học sinh nghèo như: 

Quỹ Bob & Renee Parson, TĐ BRG, Hapro, Central 

Group Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, 

Vietnam Airlines, Đại lý Honda Ô tô Tây Hồ, Tổng 

công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam, Công ty 

Cổ phần Intimex...

Tại 2 giải chạy, các nhà hảo tâm đồng hành 

cùng Quỹ Ươm mầm Ước mơ và SeABank 

đã trao tặng 21 suất học bổng Ươm mầm 

Ước mơ cho các em học sinh giỏi có 

hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 

gần 1,4 tỷ đồng.
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VINAMOTOR
CÙNG ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC DFAC
THAM DỰ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ
VIETNAM AUTOEXPO 2019 

Lần đầu tiên, Công ty Vinamotor phối hợp với đối tác 

chiến lược DFAC tham dự Triển lãm quốc tế về 

phương tiện giao thông, vận tải và công nghiệp phụ 

trợ Vietnam AutoExpo 2019. Sản phẩm nổi bật được 

giới thiệu tại sự kiện là các dòng xe tải nhẹ 3,5 tấn 

Vinamotor Cabstar với động cơ Nissan; dòng xe 

khách cỡ lớn 47 chỗ NGT HN47S với động cơ Hino 

hiện đang được phân phối trên hệ thống 24 Đại lý 

toàn quốc của Vinamotor. Ngoài ra còn có các sản 

phẩm xe chuyên dụng thương hiệu DongFeng - dòng 

sản phẩm dự kiến sẽ được Vinamotor lắp ráp và sản 

xuất trong nước trong thời gian tới.

 

Trong lần đầu tiên tham dự, gian hàng của Vinamotor & 

DFAC đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các 

quan chức năng, đối tác cung ứng, doanh nghiệp vận 

tải và khách hàng đến tham gia triển lãm. Đây cũng là 

cơ hội để thương hiệu Vinamotor tới gần hơn với người 

tiêu dùng. 

Vietnam AutoExpo 2019 là sân chơi uy tín, chuyên 

nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, kinh 

doanh ô tô, xe máy và các ngành công nghiệp hỗ trợ 

liên quan. Năm nay, Vietnam AutoExpo 2019 quy tụ 

những thương hiệu lớn như Veam Motors, Hino, D-Car; 

các hãng xe máy như Ducati, Harley-Davidson, 

Triumph, Royal Enfield và nhiều thương hiệu trong lĩnh 

vực công nghiệp hỗ trợ như Dunlop, Elig, Timsun, 

Vietmap, Bosch, Philips, CNC Hà Nội, HJC, Daichi…

VINAMOTOR

Sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban 

chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” Bộ Công thương và tỉnh Hưng yên 

tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành 

tích tiêu biểu.

 

Với những đóng góp và thành tựu đạt được, Siêu thị 

Intimex Hưng Yên đã vinh dự nhận được hai bằng 

khen từ Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. Siêu thị Intimex nói chung và siêu thị Intimex 

Hưng Yên nói riêng – là kênh phân phối thuần Việt, 

bán hàng Việt với tỷ lệ rất cao – đã không ngừng đẩy 

mạnh việc tìm kiếm, thu mua và hợp tác với các đơn 

vị trong nước nhằm đưa các sản phẩm tốt đến tay 

người tiêu dùng.

INTIMEX HƯNG YÊN
NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
VỀ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Siêu thi Intimex Hưng Yên
nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Công thương
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Vừa qua, Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng 

đã tổ chức sự kiện Tuần lễ tri ân nhân viên với hàng 

loạt các hoạt động ý nghĩa. 

Tuần lễ khởi động bằng chương trình Rửa xe máy 

miễn phí cho tất cả nhân viên với sự tham gia của hơn 

30 Trưởng bộ phận. Tiếp đến, nhân viên của khách 

sạn lại có dịp để trổ tài tại Hội thi kỹ năng nghề và 

thưởng thức các món ngon trong đêm tiệc Tri ân. Đặc 

biệt, Sheraton Grand Đà Nẵng còn tổ chức Hội chợ 

Bazzar, trong đó năm bộ phận tham dự bán hàng đã 

gây quỹ được 3.000.000VNĐ. Tất cả lợi nhuận này 

được dùng để ủng hộ các trẻ em khuyết tật ở Trung 

Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Em Khuyết Tật Kỳ Anh, tỉnh 

Quảng Nam. 

Song song đó, Tuần lễ tri ân nhân viên còn kết hợp với 

TUẦN LỄ
TRI ÂN NHÂN VIÊN
SHERATON GRAND ĐÀ NẴNG RESORT

chuỗi các hoạt động Serve360 – Hoàn hảo trong mọi 

phương diện (Doing Good in every direction) của Tập 

đoàn Marriott, tổ chức ngày hội Hiến máu nhân đạo 

với sự tham gia của hơn 50 nhân viên. Nhờ những 

hoạt động thường xuyên này, Sheraton Grand Đà 

Nẵng đã vinh dự được thành phố trao tặng giấy khen 

cho đơn vị tích cực trong hoạt động hiến máu. Có lẽ 

sẻ chia không bao giờ là đủ, Bộ phận Kỹ thuật của 

khách sạn cũng đã đồng hành cùng với một khách 

sạn khác tại Đà Nẵng, đến Trung tâm Kỳ Anh để sửa 

chữa và làm chống thấm cho phần mái nhà của khu 

Phòng học và Phòng ăn cho trẻ. 

Qua đó, tuần lễ không chỉ là dịp để nhân viên hội tụ, 

gắn kết mà còn là dịp để mọi người cùng nhau lan tỏa 

yêu thương, sẻ chia với cộng đồng.

Hoạt động hiến máu nhân đạo trong tuần lễ tri ân nhân viên

TH
ÁN

G

HAPPY
BIRTHDAY
CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Trần Quang Khải

Nguyễn Như Doanh

Nguyễn Thị Hòa

Đặng Thị Hà Nguyên

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Ngô Hoàng Lam

Lê Thị Mai Phương

Bùi Thị Thu Hương

Nguyễn Văn Chiều

Hồ Mạnh Hùng

Bùi Khánh Sơn

Đinh Văn Thạch

Đặng Quốc Hưng

Ban QLDA

Ban Hành chính

Ban Kiểm soát Chi phí XD

Khối Tài Chính

Khối Tài Chính

Khối Phát triển Kinh doanh Gôn

Khối Phát triển Kinh doanh

Khối Phát triển Kinh doanh

Khối Kế toán Kiểm soát

Ban Nghiệp vụ I

Trung tâm CNTT

Ban Nghiệp vụ II

Ban QLDA

Khối Kế toán Kiểm soát

29/06

09/06

07/06

15/06

06/06

14/06

17/06

08/06

10/06

04/06

10/06

02/06

28/06

14/06

Cùng các anh/chị:

Ông Lê Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Tập đoàn BRG (12/06)


