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Ngày 18/10 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Giải 
thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020, Chủ tịch 

Tập đoàn BRG Madame Nguyễn Thị Nga đã 
vinh dự là một trong 10 cá nhân xuất sắc đạt 
giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020. Năm nay, 
giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020 được trao 
cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp 
tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020
nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 
20/10 đã được diễn ra sáng ngày 18/10 tại Hà Nội.
Tham dự buổi lễ có nhiều đại diện lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung 
ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ một số tỉnh, thành.

Chủ tịch Tập đoàn BRG Madame Nguyễn Thị Nga 
là đại diện nữ doanh nhân duy nhất được tôn 
vinh trong giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020 
vì có những thành tích đóng góp xuất sắc trong 
nhiều lĩnh vực. Cụ thể, trong suốt nhiều năm qua, 
là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, tư duy chiến 
lược, phong cách làm việc quyết liệt cùng tấm 
lòng tận tụy, Chủ tịch Tập đoàn BRG – Madame 
Nguyễn Thị Nga đã dẫn dắt Tập đoàn BRG cùng 
gần 22.000 CBNV tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực 
hoạt động. Không chỉ vậy, Madame Nga cũng là 
một trong số ít những người phụ nữ dám tiên 
phong thực hiện những dự án đặc biệt quan 
trọng của đất nước như quy hoạch 1/500 hai 
bên trục Nhật Tân - Nội Bài, triển khai thành phố 
Thông minh Bắc Hà Nội… Đây đều là những dự 
án đặc biệt quan trọng, có nhiều ý nghĩa trong 
việc tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thị Nga luôn dành 
sự quan tâm rất lớn cho các hoạt động xã hội, 
thiện nguyện. Trong thời điểm đại dịch Covid-19, 
Madame Nga đã đóng góp hơn 7 tỷ đồng bằng 
nhiều hình thức khác nhau, tặng khẩu trang 
miễn phí cho các cháu học sinh trên địa bàn 
thành phố Hà Nội, phát lương thực cho những 
người dân gặp khó khăn… cùng hàng trăm hoạt 
động thiện nguyện khác được tổ chức thường 
xuyên trên khắp cả nước.

Thời gian qua, Madame Chủ tịch cũng được 
nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước vinh 
danh ở nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng 
như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Top 50 
Phụ nữ có ảnh hưởng nhất Châu Á, Công dân thủ 
đô ưu tú, Người có tầm ảnh hưởng nhất trong 
lĩnh vực Gôn ở Châu Á… Những thành tựu và 
cống hiến của Madame Nguyễn Thị Nga đã trở 
thành một nguồn cảm hứng, động viên rất lớn 
cho nhiều thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam tiếp tục 
theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình.

Được thành lập từ năm 2002, Giải thưởng Phụ 
nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng 
thường niên lớn nhất dành riêng cho phụ nữ 
Việt Nam. Giải thưởng là sự đánh dấu, ghi nhận 
sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ 
Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc. Kể từ năm 2003, giải đã được trao cho hơn 
80 tập thể và hơn 140 cá nhân phụ nữ tiêu biểu 
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng
Phụ nữ Việt Nam 2020 cho Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG

MADAME CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ NGA
NỮ DOANH NHÂN DUY NHẤT ĐƯỢC
TÔN VINH PHỤ NỮ VIỆT NAM 2020
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MADAME CHỦ TỊCH THAM DỰ DIỄN ĐÀN 
THÀNH PHỐ THÔNG MINH
(ASEAN SMART CITIES SUMMIT & EXPO 2020)

Ngày 22/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Hà Nội, Madame Nguyễn Thị Nga đã tham dự 

và phát biểu trong Diễn đàn Cấp cao Đô thị thông 
minh ASEAN năm 2020. Với chủ đề “Hướng tới 
cộng đồng, bản sắc và phát triển vì một ASEAN 
gắn kết và chủ động thích ứng”, diễn đàn được 
tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc cùng các Bộ trưởng, nhiều 
lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam.

Tại Diễn đàn Cấp cao Đô thị thông minh ASEAN 
năm 2020, Tập đoàn BRG và FPT là 2 tập đoàn tư 
nhân duy nhất được mời phát biểu và Madame 
Chủ tịch Nguyễn Thị Nga đã đưa ra một số kiến 
nghị đề xuất liên quan đến cơ chế triển khai dự án 
Thành phố thông minh tại Việt Nam hiện nay.

Nhấn mạnh vào sự khác biệt trong phát triển hạ 
tầng thông minh đồng bộ, Madame Nga khẳng 
định dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do 
liên doanh Tập đoàn BRG và Sumitomo Corporation 
triển khai là dự án Thành phố Thông minh lớn đầu 
tiên của Hà Nội và cả nước thực hiện theo nghị 
quyết 52-NQ-TW về chuỗi đô thị thông minh tại các 
khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và 
miền Trung.

Vì là dự án mới và mang tính phi truyền thống, chủ 
đầu tư rất cần Chính phủ và các Ban Bộ ngành tạo 
hành lang pháp lý, chính sách đặc biệt cũng như 
các ưu đãi cho đơn vị tiên phong để sớm triển khai 
thành công thành phố thông minh đầu tiên, tạo 
động lực phát triển nhiều thành phố, đô thị thông 
minh tại các địa phương khác.

Madame Nguyễn Thị Nga phát biểu tại Diễn đàn cấp cao, thảo luận nhiều vấn đề
quan trọng trong việc xây dựng các đô thị thông minh tại Việt Nam.

Madame Nga tham gia Diễn đàn Cấp cao Đô 
thị thông minh ASEAN năm 2020 dưới sự chủ trì 
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và 
nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam.

Madame Chủ tịch đề xuất Chính phủ và các Bộ 
Ban Ngành sớm đưa ra được Bộ tiêu chuẩn đô 
thị thông minh Việt Nam để từ đó phân loại, định 
hình các mô hình đô thị hiện đang đầu tư và triển 
khai theo định hướng thông minh; Có Khung 
tham chiếu Công nghệ thông tin và Truyền thông 
(ICT) cho đô thị thông minh theo đặc thù đô thị tại 
Việt Nam; Gắn việc xây dựng đô thị thông minh 
với xây dựng Chính phủ điện tử… Các ý kiến của 
Madame Chủ tịch đã được Lãnh đạo Chính phủ 
ghi nhận để nhanh chóng đưa ra các chính sách 
trong thời gian tới.
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Hướng tới mục tiêu phát triển du lịch
chất lượng cao nhằm xây dựng Đà Nẵng

trở thành thành phố đặc sắc với các sản phẩm 
du lịch, dịch vụ, hội nghị quốc tế của thế giới, 
Tập đoàn BRG đã chính thức động thổ và
công bố triển khai Dự án Tổ hợp Khách sạn 
BRG Danang Golf Resort tại phường Hòa Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Dự án được động thổ và công bố triển khai 
nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn 
quốc khóa XIII và Đại hội Đảng bộ thành phố
Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Madame Nguyễn Thị Nga - 
Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết: “Với môi trường 
đầu tư thuận lợi, chiến lược phát triển cụ thể cùng 
tầm nhìn và tâm huyết kiến tạo bởi lãnh đạo các 
cấp của thành phố, Tập đoàn BRG cam kết sẽ 
mang đến Đà Nẵng những dự án đẳng cấp, sáng 
tạo và nhiều giá trị nhất, nổi bật là dự án Tổ hợp 
Khách sạn BRG Danang Golf Resort được động 
thổ ngày hôm nay, nhằm góp phần thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố biển xinh 
đẹp này.”

Tổ hợp Khách sạn BRG Danang Golf Resort có quy 
mô cao 36 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng mức 
đầu tư dự kiến khoảng 1.638 tỷ đồng, dự kiến sẽ trở 
thành một trung tâm vệ tinh và là một công trình 
điểm nhấn ấn tượng của Đà Nẵng năng động, 
phát triển và mến khách.

TẬP ĐOÀN BRG ĐỘNG THỔ VÀ CÔNG BỐ 
TRIỂN KHAI DỰ ÁN TỔ HỢP KHÁCH SẠN
BRG DANANG GOLF RESORT

Tổ hợp Khách sạn BRG Danang Golf Resort đi vào 
hoạt động sẽ đưa khu vực này trở thành một điểm 
du lịch mà bất cứ du khách nào đến với Đà Nẵng 
đều muốn tới để trải nghiệm những khoảnh khắc 
không thể nào quên bao gồm một khách sạn quốc 
tế với hơn 500 phòng nghỉ đẳng cấp, một thế giới 
outlet đầu tiên của Việt Nam với những thương 
hiệu thời trang hàng đầu thế giới, một quần thể 
tinh hoa ẩm thực với các món ăn độc đáo không 
chỉ của địa phương mà còn của cả thế giới, một 
trung tâm thể thao trong nhà và ngoài trời, một tổ 
hợp vui chơi giải trí, thư giãn, cafeteria, spa, dịch vụ 
làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ. Đặc biệt, tổ hợp Khách 
sạn BRG Danang Golf Resort còn có một đại sảnh 
tiệc cưới sẵn sàng cho những đám cưới theo phong 
cách truyền thống và hiện đại.

Tổ hợp Khách sạn BRG Danang Golf Resort, kết hợp 
với các sản phẩm du lịch cao cấp khác bên cạnh 
gồm khách sạn quốc tế Sheraton Grand Đà Nẵng 
Resort, nơi tổ chức Quốc yến đón tiếp 21 nguyên 
thủ các cường quốc thế giới trong dịp APEC 2017 
và tổ hợp sân gôn BRG Đà Nẵng Golf Resort với 36 
hố gôn duy nhất trên thế giới có sự kết hợp của 
2 huyền thoại gôn số 1 thế giới Jack Nicklaus và 
Greg Norman, sẽ tạo ra những chuỗi tác động tích 
cực đến kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, 
tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa 
phương, tạo động lực phát triển cho toàn ngành 
du lịch của thành phố, đóng góp lớn vào nguồn 
thu ngân sách, đúng như tinh thần của Nghị quyết 
số 43-NQ/TW về định hướng phát triển thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã đề ra.

Nghi lễ bấm nút Động thổ Dự án Tổ hợp
Khách sạn BRG Danang Golf Resort
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MADAME NGUYỄN THỊ NGA
& THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
TRONG BUỔI ĐÓN TIẾP
THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SUGA YOSHIHIDE 

Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG và Thủ tướng Nhật Bản, Ngài Suga Yoshihide 
trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngài trên cương vị Thủ tướng đến Việt Nam 

Ngày 19/10, Madame Chủ tịch Nguyễn Thị Nga vinh dự là một trong số ít các đại diện doanh nghiệp 
Việt được tham gia buổi đón tiếp thân mật Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trong chuyến thăm 
tới Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng 
Nhật Bản từ khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Nhật Bản đối với Việt Nam
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
CỦA MADAME THÁNG 10 

Madame Nga cùng lãnh đạo Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam 
tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Madame Chủ tịch tham dự Diễn đàn 
Doanh nghiệp Ấn độ Dương – Thái Bình Dương 2020
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Trong khuôn khổ Lễ công bố Bảng xếp hạng 
“Doanh nghiệp vì người lao động” 2019, 

Tập đoàn BRG vinh dự được nhận Bằng khen 
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” 
do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, với 
sự tham gia của Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), giao cho Báo Lao Động là đơn vị tổ 
chức thực hiện. Bảng xếp hạng là sự kiện thường 
niên, liên tục từ 2014 tới nay, bình chọn, xếp hạng 
các doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải 
thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo 
đời sống người lao động, xây dựng mối quan hệ 
hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi 
của người lao động và lợi ích xã hội nhằm tiến 
tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập 
và phát triển. Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì 
Người lao động” được đánh giá dựa trên bộ tiêu 
chí khắt khe do các chuyên gia về lao động xây 
dựng và phát triển.

Tập đoàn BRG là Tập đoàn kinh tế tư nhân đa 
ngành hàng đầu tại Việt Nam, hiện có gần 22.000 
CBNV làm việc trên toàn quốc trong nhiều lĩnh 
vực sản xuất, thương mại dịch vụ, bất động sản 
nghỉ dưỡng, thể thao…. Tập đoàn BRG luôn đảm 
bảo chế độ lương rõ ràng và hấp dẫn cho đội ngũ 
nhân viên, có lộ trình tăng lương cụ thể đồng thời 

có chính sách lao động, phúc lợi nhằm đảm bảo 
sức khỏe, an toàn cho CBCNV như bảo hiểm sức 
khỏe và ưu đãi bảo hiểm nhân thọ, tổ chức khám 
sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần.

Trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp 
và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động 
sản xuất kinh doanh, Tập đoàn BRG vẫn đảm bảo 
việc làm, phúc lợi cho người lao động, đảm bảo 
không ai bị bỏ lại phía sau. Trong thời gian này, 
với hệ sinh thái rộng lớn trải dài trên nhiều ngành 
nghề lĩnh vực, CBNV Tập đoàn BRG đã được bố 
trí linh hoạt luân chuyển từ những lĩnh vực bị ảnh 
hưởng nhiều như dịch vụ khách sạn, golf … sang 
các lĩnh vực khác ít bị ảnh hưởng hơn như sản 
xuất, thương mại bán lẻ. Đồng thời để đảm bảo 
nguồn nhân lực sẵn sàng cho sự phát triển của 
Tập đoàn trong thời gian tới, BRG liên tục tuyển 
dụng và đã ký nhiều hợp đồng lao động mới 
trong đó có các vị trí cán bộ cấp cao.

Đặc biệt, từ những ngày đầu dịch tháng 3 tới 
nay, Tập đoàn BRG đã mở mới hàng chục siêu 
thị Hapro Food thuộc BRGMart tại các địa điểm 
trung tâm thành phố Hà Nội. Với hoạt động mở 
mới này, Tập đoàn BRG cũng đã tuyển mới và tạo 
công ăn việc làm cho hàng trăm nhân sự trên địa 
bàn TP Hà Nội trong đại dịch Covid-19.

Bà Dương Vân Anh, Giám đốc Khối Nhân sự Tập đoàn BRG nhận bằng khen “Doanh nghiệp
tiêu biểu vì người lao động 2019” do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng.

TẬP ĐOÀN BRG ĐƯỢC VINH DANH TRONG 
BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU
VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2019”
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Tập đoàn BRG và Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam (Vietnam Post) ngày 15/10 đã ký 

kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, ghi dấu mốc 
quan trọng cho sự hợp tác và cộng hưởng giữa 
hệ sinh thái đa ngành của BRG và sự đa dạng 
trong hệ sinh thái dịch vụ của Vietnam Post.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, 
Madame Chủ tịch Nguyễn Thị Nga tin tưởng 
rằng: “Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập 
đoàn BRG và Vietnam Post sẽ mang lại những 
hiệu quả tích cực ở cấp số nhân, không chỉ trong 
hoạt động kinh doanh của hai hệ sinh thái mà 
còn trên quy mô rộng hơn với sự hưởng lợi cao 
nhất dành cho cộng đồng”.

“Cầu nối” SeABank trong mối quan hệ hợp tác 
Tập đoàn BRG – Vietnam Post và sự quyết tâm, 
đồng lòng sẽ mang đến thành công chung, để 
cả 3 bên cùng nhau nâng tầm danh tiếng và gia 
tăng lợi nhuận một cách bền vững”, Madame 
Chủ tịch chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm với Madame Chủ tịch, ông 
Nguyễn Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Vietnam Post cho rằng: “Các mảng kinh 
doanh của Tập đoàn BRG và Vietnam Post có 
nhiều tương đồng và phù hợp để cộng hưởng 
sức mạnh cùng nhau, để mang tới khách hàng 
những giá trị tối ưu nhất”.

Tại sự kiện, lãnh đạo cấp cao Tập đoàn BRG và 
Vietnam Post cùng quyết tâm sớm triển khai các 
hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, giúp khai 
thác hết thế mạnh của mỗi bên, cộng hưởng giá 
trị sản phẩm, dịch vụ cũng như nâng tầm giá trị 
thương hiệu của mỗi bên.

Madame Chủ tịch Nguyễn Thị Nga tặng quà 
ưu niệm cho ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Vietnam Post.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
giữa Tập đoàn BRG và Vietnam Post

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC
TOÀN DIỆN BRG GROUP – VIETNAM POST
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BRG – SEABANK – VIETNAM POST
CÙNG NHAU VIẾT TIẾP THÀNH CÔNG

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn (đứng giữa) cùng Madame
Nguyễn Thị Nga và lãnh đạo cấp cao Tập đoàn BRG, SeABank và Vietnam Post nâng ly
chúc mừng cho sự hợp tác ba bên lên một tầm cao mới

Chỉ sau 1 tuần từ Lễ ký kết thỏa thuận hợp 
tác toàn diện, ngày 23/10, Tập đoàn BRG, 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) và Ngân hàng SeABank đã tổ chức sự 
kiện “Together We Succeed – Cùng nhau viết 
tiếp thành công” tại Nhà Câu lạc bộ của sân 
Gôn BRG Legend Hill Golf Resort, một kiệt tác 
kiến trúc ấn tượng do nhà thiết kế hàng đầu 
thế giới Z- Design (Mỹ) thiết kế.

Phát biểu tại sự kiện, Madame Nguyễn Thị Nga 
- Chủ tịch Tập đoàn BRG cho rằng: “Tập đoàn 
BRG, Vietnam Post và Ngân hàng SeABank đều 
là những doanh nghiệp hàng đầu trong những 
lĩnh vực riêng của mình. Việc hợp tác dựa trên 
tầm nhìn chung hướng tới cộng đồng và ở những 
lĩnh vực kinh doanh có tính tương đồng, tương 
hỗ lần nhau sẽ ngày càng thúc đẩy ba bên cùng 
trở thành những “nhà vô địch” trong các lĩnh vực 
hợp tác chung”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Bán lẻ BRG 
và Vietnam Post đã ký kết thỏa thuận hợp tác 
kinh doanh. Theo đó, BRG Retail sẽ cung cấp cho 
Vietnam Post các dịch vụ như văn phòng phẩm, 
quà tặng, voucher BRGMart… và sử dụng các dịch 
vụ như chuyển phát nhanh, chuyển phát COD, 
vận chuyển Logistics của Vietnam Post.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa 
mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Tập đoàn BRG 

và Vietnam Post vừa được ký kết chỉ một tuần 
trước đó, nhằm cộng hưởng giữa hệ sinh thái đa 
ngành của BRG và sự đa dạng trong hệ sinh thái 
dịch vụ của Vietnam Post.

Bên cạnh đó, SeABank và Vietnam Post đã nối 
tiếp mối quan hệ đối tác chiến lược bằng thỏa 
thuận hợp tác sử dụng thẻ BRG Elite SeABank 
của SeABank và dịch vụ bưu chính chuyển phát 
của Vietnam Post.

Những thỏa thuận hợp tác này đã ngày càng 
thắt chặt thêm mối quan hệ lâu năm giữa Tập 
đoàn BRG, Vietnam Post và SeABank, nêu ra định 
hướng hành động cụ thể trong thời gian tới, để 
ba bên cùng hướng tới chinh phục những mục 
tiêu phát triển tầm cỡ hơn nữa.

Lễ ký kết hợp tác giữa SeABank và Vietnam Post.
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TẬP ĐOÀN BRG VÀ CÔNG TY LIÊN DOANH 
THÀNH PHỐ THÔNG MINH BẮC HÀ NỘI
ĐÓNG GÓP 1 TỶ ĐỒNG HƯỞNG ỨNG
CUỘC VẬN ĐỘNG VÌ NGƯỜI NGHÈO

Nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì 
người nghèo”, ngày 6/10, Tập đoàn BRG và 

Công ty Liên doanh Thành phố Thông minh 
Bắc Hà Nội đã trao tặng ủng hộ 1 tỷ đồng tại Lễ 
phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 
do Ủy ban nhân dân - Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, dưới sự 
chứng kiến của lãnh đạo các bộ ban ngành 
Trung ương và địa phương.

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi tham gia phong 
trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để 
ai bị bỏ lại phía sau”, Tập đoàn BRG và Công ty Liên 
doanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã ủng 
hộ 1 tỷ đồng tại Lễ phát động tháng cao điểm “Vì 
người nghèo” do Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Số tiền này sẽ 
được đóng góp vào Quỹ “vì người nghèo”, nhằm hỗ 
trợ cho hơn 8.400 hộ nghèo và 41.875 hộ cận nghèo 
có thể phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, vươn 
lên thoát nghèo.

Thời gian qua, Tập đoàn BRG cũng đã triển khai 
nhiều chương trình thiện nguyện khác nhằm 
hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước cũng 
như giúp đỡ được nhiều hơn các hoàn cảnh khó 
khăn. Cụ thể, tháng 3/2020, Tập đoàn BRG và Ngân 
hàng SeABank đã trao tặng ủng hộ 5 tỷ đồng tại Lễ 
Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống Covid 
19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tổ chức. Tập đoàn BRG cũng đã trao tặng hơn 
100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho học sinh 

trên nhiều tỉnh thành của cả nước, nhằm góp phần 
đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường sau 
thời gian giãn cách vì dịch Covid-19.

Ngoài ra, Tập đoàn BRG cũng tập trung hướng 
tới trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn và không đủ 
điều kiện tới trường trên cả nước như tài trợ cho 
Quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam”, Quỹ Bảo trợ 
trẻ em Hà Nội, tài trợ các chương trình “Cặp lá yêu 
thương”, “SeABank Run for Future”…

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban 
Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động 
từ năm 2000 đã nhận được sự đồng tình hưởng 
ứng, tích cực tham gia của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền; các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp 
Nhân dân Thủ đô và cả nước. Năm 2019, Quỹ “Vì 
người nghèo” toàn Thành phố đã nhận được 70,16 
tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 916 nhà Đại đoàn kết; sửa 
chữa 386 nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hỗ trợ 
3.394 hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất, 
giúp khám và chữa bệnh cho 2.132 người nghèo, 
giúp cho 9.619 con gia đình hộ nghèo có thêm điều 
kiện để đến trường và tặng quà cho hàng ngàn hộ 
nghèo đặc biệt khó khăn thuộc các đối tượng đặc 
thù … Qua đó, nhiều hộ nghèo đã có ý thức, tự tin 
phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của 
Thành phố đã giảm xuống dưới 0,42%. Có được kết 
quả đó là nhờ có sự chung tay, đóng góp đầy trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh 
nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Bà Trần Tuyết Nhung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG
đại diện trao ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”
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TẬP ĐOÀN BRG VÀ NGÂN HÀNG SEABANK 
TRAO TẶNG HƠN 2 TỶ ĐỒNG CHUNG TAY
ỦNG HỘ MIỀN TRUNG

Chung tay hỗ trợ người dân miền Trung khắc 
phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra, Tập 

đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 
(SeABank) đã trao tặng hàng nghìn suất quà 
cho đồng bào vùng lũ cùng tiền mặt ủng hộ 
Quân khu 4 với tổng giá trị lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank cùng cán bộ 
nhân viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn BRG đã 
quyên góp 5.000 suất quà trị giá 1 tỷ đồng, gồm 
những nhu yếu phẩm cần thiết, ủng hộ người 
dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi các đợt mưa bão liên tiếp vừa qua.

Những suất quà này sẽ được trao thông qua Ủy 
ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam để tới 
tận tay các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ ở Thừa 
Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, góp phần 
giúp người dân ổn định lại cuộc sống và nhanh 
chóng khôi phục lại các hoạt động sản xuất. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc 
Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nghĩa cử 
cao đẹp của Tập đoàn BRG, ngân hàng SeABank 
cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ sinh 
thái của Tập đoàn BRG đã có những hành động 
chung tay chia sẻ vì đồng bào miền Trung, góp 
phần làm đẹp thêm nét văn hóa truyền thống 
“Lá lành đùm lá rách” ngàn đời của dân tộc Việt 
Nam.

Song song với đó, Tập đoàn BRG và SeABank 
đang triển khai nhanh chóng các hoạt động trực 
tiếp hỗ trợ, động viên tinh thần dành riêng cho 
các cán bộ nhân viên trong hệ sinh thái của Tập 
đoàn BRG tại những tỉnh chịu ảnh hưởng lũ lụt, 
với mức hỗ trợ lên tới hơn 300 triệu đồng.

Ngay trong đợt này, Tập đoàn BRG và SeABank 
đã trao tặng 500 triệu đồng cho Bộ Tư lệnh Quân 
Khu 4 nhằm động viên cán bộ chiến sĩ toàn quân 
khu trong công tác khắc phục những hậu quả 
nặng nề về con người cũng như vật chất sau 
đợt mưa bão vừa qua. Các đơn vị của Tập đoàn 
BRG và SeABank tại Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh 
cũng trực tiếp trao quà ủng hộ cho bà con các xã 
Phong An (huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên 
Huế), Quảng Phú (huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa 
Thiên Huế)… với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.
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TẬP ĐOÀN BRG KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRÊN 
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ  VỚI VIỆC CHUYỂN ĐỔI 
CHUỖI SIÊU THỊ  INTIMEX, HAPROMART, 
SEIKAMART THÀNH BRGMART

Hướng tới mục tiêu phát triển mạng lưới 
BRGMart đạt 100 điểm vào cuối năm 2020 

và trở thành một trong những hệ thống bán 
lẻ mạnh tại Việt Nam; Bên cạnh việc phát 
triển mới các minimart mang thương hiệu 
HaproFood/BRGMart, Tập đoàn BRG còn định 
hướng quy chuẩn thống nhất các thương hiệu 
bán lẻ đang quản lý như Intimex, Hapromart, 
Seikamart thành một thương hiệu chung là 
BRGMart.

Trước khi hợp nhất thành thương hiệu BRGMart, 
hệ thống siêu thị Intimex, Hapromart và 
Seikamart đều là những thương hiệu quen thuộc 
đối với người tiêu dùng Việt Nam. Hệ thống siêu 
thị Intimex nằm ở các khu thương mại trung tâm, 
nguồn hàng phong phú đa dạng, thu hút nhiều 
đối tượng khách hàng đến mua sắm. Hệ thống 
siêu thị Hapromart được nhắc nhớ là nơi mua 
sắm các sản phẩm nông sản Việt, hàng Việt chất 
lượng cao được bình chọn là Top 10 Công ty bán 
lẻ uy tín 2020. Còn hệ thống siêu thị Seikamart lại 
mang đến cho khách hàng những trải nghiệm 
tiện ích với các sản phẩm nhập khẩu cao cấp từ 
Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hợp nhất các thương hiệu Intimex, Hapromart, 
Seikamart có uy tín, có kinh nghiệm kinh doanh 
nhiều năm thành thương hiệu BRGMart sẽ tạo ra 
một hệ thống siêu thị BRGMart hiện đại, thống 
nhất về nhận diện, phong phú về chủng loại 

hàng hóa, địa điểm mua sắm rộng khắp đảm 
bảo mang lại cho khách hàng nhiều tiện nghi, 
hàng hóa, dịch vụ tốt hơn.

Song song với việc hợp nhất các siêu thị Intimex, 
Hapromart, Seikamart thành hệ thống siêu thị 
BRGMart, Tập đoàn BRG còn tiếp tục đẩy mạnh 
việc mở mới các minimart Haprofood trong chuỗi 
BRGMart. Các minimart HaproFood/BRGMart sẽ 
được triển khai tại nhiều đô thị, khu dân cư, khu 
phố cổ,…của Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu sản 
phẩm hàng hóa thiết yếu của người dân với mức 
giá bình ổn, đặc biệt là 13 nhóm mặt hàng nằm 
trong chương trình bình ổn giá của thành phố 
Hà Nội. 
       
Để phục vụ và mang lại cho khách hàng những 
dịch vụ vượt trội, hệ thống BRGMart vẫn tiếp tục 
triển khai phát hành thẻ BRG Elite SeABank - 
“Sống cùng Tinh hoa”. Từ ngày 18/9 khi đăng ký 
thẻ BRG Elite SeABank, khách hàng sẽ có cơ hội 
nhận 2.500 phần quà cùng ưu đãi cashback vô 
cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, các ưu đãi hấp dẫn 
khác cho khách hàng khi dùng thẻ BRG Elite 
SeABank như: giảm  2% khi mua sắm tại hệ thống 
bán lẻ BRGMart và app bán hàng BRG Shopping, 
giảm 25% giá niêm yết tại các khách sạn nội địa 
của BRG, hoàn tiền 1% với các giao dịch tại hệ 
sinh thái BRG trên POS SeABank, 0,2% với mọi 
giao dịch khác v.v….. vẫn tiếp tục được thực hiện.

Siêu thị Intimex Ngọc Khánh sau khi
chuyển đổi thương hiệu BRGMart
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HUYỆN ĐÔNG ANH TẠO ĐIỀU KIỆN
TỐT NHẤT PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
THÀNH PHỐ THÔNG MINH BẮC HÀ NỘI

Ngày 9/10, Công ty Liên doanh Thành phố 
Thông minh Bắc Hà Nội đã có buổi làm việc 

với Lãnh đạo HĐND, UBND Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội về việc tích cực triển khai 
các hoạt động phát triển Thành phố Thông 
minh Bắc Hà Nội.

Tại buổi gặp và làm việc, lãnh đạo HĐND, UBND 
Huyện Đông Anh cho biết Thành phố Thông minh 
Bắc Hà Nội là một dự án trọng điểm, mang ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng của Huyện và Thành phố, là 
cửa ngõ của Việt Nam nhìn ra Thế giới, do đó, Lãnh 
đạo các cấp của Huyện sẽ dành những điều kiện tốt 
nhất cho sự phát triển của Thành phố Thông minh. 

Huyện Đông Anh cũng đánh giá rất cao việc thực 
hiện đúng những cam kết của Chủ đầu tư với dự 
án, đồng thời trân trọng những gì Chủ đầu tư Thành 
phố Thông minh, đặc biệt là đối tác nước ngoài Tập 
đoàn Sumitomo đã thực hiện trên địa bàn Huyện.   

Phát biểu tại sự kiện, Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch 
HĐND Huyện Đông Anh cho biết: “Thành phố 
Thông minh Bắc Hà Nội là một dự án vô cùng có ý 
nghĩa cho sự phát triển của đất nước và là mối hợp 
tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Quốc gia Việt Nam 
và Nhật Bản. Vì vậy Huyện Đông Anh phối hợp 
chặt chẽ với Chủ đầu tư để Thành phố Thông minh 
Bắc Hà Nội được phát triển với kết quả tốt nhất.”

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tọa lạc tại các 
xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - Huyện Đông Anh, 
Hà Nội, kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố 
Hà Nội và sân bay Quốc tế Nội Bài, dự án Thành phố 
Thông minh được đánh giá là một bệ phóng cho 
việc phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thương 
hàng hóa thương mại giữa Việt Nam với các nước 
trong khu vực và trên thế giới.  Với tổng mức đầu 
tư dự kiến gần 4,2 tỷ USD, dự án Thành phố Thông 
minh sẽ có quy mô gần 272 ha, được chia làm 5 giai 
đoạn kết nối chặt chẽ và đồng bộ.

Đây cũng là thành phố thông minh đầu tiên trong 
chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế 
trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; 
từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh 
trong khu vực và thế giới, đúng với mục tiêu đã 
đề ra của Bộ Chính trị tại nghị quyết số 52-NQ/TW 
được ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2019.
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NGÂN HÀNG SEABANK THÁNG 10 

SeABank công bố kết quả cho kỳ hoạt động kinh 
doanh 9 tháng đầu năm 2020 với kết quả khả 
quan. Theo đó, SeABank cơ bản hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận 
trước thuế đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 65,6% so với cùng 
kỳ 2019, hoàn thành 75% kế hoạch năm 2020. Các 
chỉ số kinh doanh khác đều tăng so với cùng kỳ 
năm 2019: Tiền gửi khách hàng đạt hơn 102.500 tỷ 
đồng, tăng 7,12%; Cho vay khách hàng đạt 97.871 
tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho 
vay giảm còn ở mức 2,23%, đảm bảo thấp hơn 
mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong tháng 10/2020, SeABank đã được các tổ 
chức uy tín trong và ngoài nước vinh danh nhiều 
giải thưởng ý nghĩa. Cụ thể, SeABank vinh dự 
nhận được giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 
với hạng mục “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất 
sắc”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp SeABank được 
trao tặng giải thưởng này và là động lực để Ngân 
hàng tiếp tục số hóa nhằm mang đến những sản 
phẩm số phục vụ khách hàng tốt hơn.

KẾT THÚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 
2020, SEABANK ĐẠT LỢI NHUẬN 
TRƯỚC THUẾ 1.131 TỶ ĐỒNG

SEABANK ĐƯỢC VINH DANH 
NHIỀU GIẢI THƯỞNG UY TÍN

SeABank cũng vinh dự được “xướng tên” trong 
“Top 30 Công ty ứng dụng công nghệ tốt nhất 
Châu Á 2020” do Tạp chí Silicon Review - cộng 
đồng chuyên cung cấp các tin tức xác thực đáng 
tin cậy nhất thế giới.

Bên cạnh đó, SeABank còn được Tạp chí Global 
Economics trao tặng giải thưởng “Nơi làm việc 
tốt nhất Việt Nam 2020”. Ngoài rá, SeABank vinh 
dự lọt Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt 
nhất Việt Nam năm 2020, xếp hạng thứ 103/1000 
doanh nghiệp nộp thuế thu nhập nhiều nhất 
năm 2019 - V1000.

Cùng với những giải thưởng tập thể, Ms. Lê Thu 
Thủy - Tổng Giám đốc SeABank vinh dự được 
bình chọn trong top “Nhà quản lý giỏi ASEAN có 
nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế 
ASEAN và toàn cầu” trong khuôn khổ diễn đàn 
“Doanh nghiệp ASEAN +3 thích ứng Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát 
triển bền vững thịnh vượng” do Hội Phát triển 
hợp tác kinh tế Việt Nam tổ chức.
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SeABank chính thức nâng cấp ứng dụng ngân 
hàng số SeAMobile phiên bản với giao diện đặc 
biệt dành riêng cho Phái đẹp - SeALady. Đây là 
món quà ý nghĩa đã được ra mắt đúng ngày Phụ 
nữ Việt Nam như một lời chúc, tri ân của SeABank 
dành tặng riêng cho khách hàng.

Theo đó, SeAMobile phiên bản SeALady có giao 
diện và màu sắc ấn tượng, có thể di chuyển linh 
hoạt các biểu tượng tính năng tùy theo nhu cầu 
sử dụng của khách hàng. Đặc biệt, những khách 
hàng chưa có tài khoản tại SeABank có thể dễ 
dàng đăng ký mở tài khoản định danh thông qua 
công cụ định danh khách hàng điện tử và thanh 
toán qua SeAMobile mọi lúc, mọi nơi. 

Bên cạnh đó, SeABank còn dành tặng gần 6.000 
e-voucher giảm giá tới 40% (tối đa 40.000 đồng) 
cho các khách hàng nữ hoặc khách hàng mở mới 
tài khoản SeABank khi sử dụng SeAMobile phiên 
bản SeALady để thanh toán hóa đơn, nạp thẻ… 
sớm nhất.

SeABank phối hợp với Tổng cục Hải Quan Việt 
Nam chính thức triển khai dịch vụ Nộp thuế 
điện tử và thông quan 24/7. Theo đó, khách hàng 
có thể chủ động nộp thuế xuất nhập khẩu mọi 
lúc, mọi nơi, mọi phương tiện miễn có kết nối 
internet, không bị phụ thuộc vào thời gian làm 
việc của cơ quan thu thuế (Ngân hàng, Kho bạc 
Nhà nước, Tổng cục Hải quan).

Bằng thao tác trực tiếp trên website Cổng thanh 
toán điện tử Hải quan (www.epayment.customs.
gov.vn), khách hàng doanh nghiệp chỉ cần đăng 
nhập, chọn loại thuế cần nộp, hệ thống sẽ hiển 
thị số tiền và loại thuế chính xác, sau đó chỉ cần 
chọn tài khoản trích nợ và thực hiện nộp thuế. 
SeABank xác nhận kết quả giao dịch ngay sau khi 
khách hàng lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà 
nước tại Cổng Thanh toán điện tử Hải quan. 

Việc nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 mang 
lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, không chỉ giúp 
giảm thời gian nộp thuế, chi phí đi lại, tiết kiệm 
nhân lực, đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, thông 
quan nhanh, mà còn mang lại sự an toàn tránh 
được rủi ro khi sử dụng tiền mặt. Thời gian thông 
quan linh hoạt, doanh nghiệp có thể thông quan 
ngay khi hệ thống SeABank xác nhận giao dịch 
nộp thuế thành công.

SEABANK NÂNG CẤP ỨNG DỤNG 
NGÂN HÀNG SỐ SEAMOBILE PHIÊN 
BẢN ĐẶC BIỆT DÀNH RIÊNG CHO 
PHÁI ĐẸP - SEALADY

SEABANK TRIỂN KHAI DỊCH VỤ 
NỘP THUẾ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 24/7
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HAPRO BỐN MÙA VINH DỰ
GÓP PHẦN VÀO THÀNH CÔNG 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TP. HÀ NỘI
LẦN THỨ XVII

Sáng 3/10, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - 
CTCP (HAPRO), thành viên Tập đoàn BRG vinh 
dự là 1 trong 24 doanh nghiệp tiêu biểu của thủ 
đô được UBND thành phố tuyên dương, khen 
thưởng trong “Đại hội thi đua yêu nước thành phố 
giai đoạn 2020 - 2025” vì những đóng góp tích 
cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội chung của Hà Nội giai 
đoạn 2015-2020.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiệc 
cưới - Hội nghị - Sự kiện cùng đội ngũ đầu bếp, 
nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, nhiều năm 
qua, Hapro Bốn Mùa đã được tín nhiệm và vinh 
dự giao trọng trách phục vụ tiệc mặn, tiệc buffet, 
tiệc trà lưu động nhiều chương trình, hội nghị 
lớn của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội, các 
Sở Ban ngành và các quận, huyện, thị xã trên địa 
bàn TP Hà Nội.

Tham gia phục vụ trong thời gian diễn ra Đại hội 
có gần 100 cán bộ, nhân viên khối quản lý Tổng 
công ty Thương mại Hà Nội cùng đội ngũ cán bộ, 
nhân viên Hapro Bốn Mùa.

HAPRO VINH DỰ ĐƯỢC
TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG 
TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tổng công ty vinh dự được tuyên dương,
khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước
thành phố Hà Nội.

Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG chụp ảnh
lưu niệm cùng các cán bộ phục vụ tại Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội.

HOẠT ĐỘNG CỦA
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HAPRO THÁNG 10
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NHIỀU HOẠT ĐỘNG VỀ ĐÀO TẠO
ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI KHÁCH SẠN
INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE

Tiếp nối chuỗi hoạt động vì cộng đồng mang 
tên Giving for Good, ngày 7/10, khách sạn 

InterContinental Hanoi Westlake đã tổ chức 
buổi trao đổi định hướng nghề nghiệp và tham 
quan khách sạn cho các trẻ em đường phố và 
sinh viên được bảo trợ bởi tổ chức Blue Dragon.

Trong chương trình, các CBNV và quản lý của 
khách sạn đã nhiệt tình chia sẻ thông tin để 
giúp các em hiểu hơn về những vị trí công việc 
tại từng bộ phận cũng như các kỹ năng cần thiết 
để làm việc trong ngành khách sạn. Thông qua 
hoạt động này, khách sạn InterContinental Hanoi 
Westlake hi vọng đã giúp các em vượt qua những 
rào cản tâm lý, đồng thời truyền cảm hứng giúp 
các em tăng thêm tự tin và quyết tâm theo đuổi 
ngành dịch vụ khách sạn trong tương lai. 

Bên cạnh đó, khách sạn InterContinental Hanoi 
Westlake cũng đã phối hợp với Trung tâm Blue 
Dragon để dạy miễn phí về kỹ năng mềm, làm 
việc nhóm cho các em nhằm giúp các em có thể 
thành công trong công việc và cuộc sống!

Cũng trong tháng 10, chị Mỹ Linh - Giám đốc Nhân 
sự khách sạn InterContinental Hanoi Westlake đã 
được mời tham dự Hội thảo Đánh giá Chất lượng 
lao động nghề du lịch của Việt nam và đóng góp 
một số ý kiến thực tiễn về yêu cầu đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đánh giá các tiêu chuẩn 
kỹ năng nghề du lịch quốc gia tới đại diện Tổng 
cục Du lịch và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.


