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TẬP ĐOÀN BRG VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2020 -
Hợp tác đầu tư & Phát triển” ngày 27/6/2020, 

Chủ tịch Tập đoàn BRG Madame Nguyễn Thị Nga 
đã đại diện Tập đoàn BRG nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trước sự hiện diện của đông đảo lãnh đạo chính 
quyền từ Trung Ương tới địa phương và cộng đồng 
các nhà đầu tư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen 
cho Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga, đại 
diện Tập đoàn BRG, ghi nhận những thành tích 
đóng góp và nỗ lực của Tập đoàn.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2020 – 
Hợp tác đầu tư & Phát triển”, các công ty thành 
viên của Tập đoàn BRG đã nhận quyết định đầu tư 
các dự án tổ hợp khách sạn và trung tâm thương 
mại đẳng cấp mới, tạo ra những điểm nhấn mới 
cho Hà Nội, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ lưu trú và 
nghỉ dưỡng ngày càng cao của khách trong nước 
và quốc tế đến với Thủ đô. Bên cạnh đó, Tập đoàn 
BRG đã ký Biên bản ghi nhớ với Thành phố Hà Nội 
để phát triển các dự án trong lĩnh vực y tế, quy 
hoạch và đầu tư xây dựng.

“Hà Nội từ lâu luôn được coi là điểm đến đầu tư 
hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong nước và quốc 
tế. Tập đoàn BRG chúng tôi tự hào là một trong 
những nhà đầu tư tích cực của Hà Nội với mục 
tiêu đóng góp cho sự phát triển, hưng thịnh của 
Thủ đô”, Madame Nguyễn Thị Nga chia sẻ.

Tập đoàn BRG hiện đang triển khai nhiều dự án 
lớn tại thành phố Hà Nội, tiêu biểu như liên doanh 
với Tập đoàn Sumitomo hàng đầu Nhật Bản trong 
dự án Thành phố Thông minh phía Bắc Hà Nội với 
tổng mức đầu tư lên tới gần 4,2 tỷ USD, Công viên 
chủ đề trong nhà Sanrio Hello Kitty World Hanoi 
by BRG… Những dự án này được đánh giá sẽ trở 
thành đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội, 
văn hóa và du lịch của thành phố Hà Nội nói riêng 
và Việt Nam nói chung.
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Madame Nguyễn Thị Nga nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tại Hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác đầu tư & Phát triển”
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MADAME CHỦ TỊCH THAM DỰ HỘI NGHỊ
CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 36

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng,
Tổng thư ký Ủy ban ASEAN Quốc gia 2020, Tiến sỹ Đoàn Duy Khương, Chủ tịch ASEAN-BAC 2020,

Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch ABA 2020 cùng chụp ảnh tại hội nghị

Sáng ngày 26/6, Madame Nguyễn Thị Nga, 
Thành viên Hội đồng Tư vấn kinh doanh

ASEAN (ASEAN BAC) Việt Nam, Chủ tịch
Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA) 2020,
đã tham dự phiên Khai mạc Hội nghị cấp cao
ASEAN lần thứ 36 (ASEAN SUMMIT 36),
dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc.

Cùng ngày, Madame Nga cũng tham dự cuộc gặp 
trực tuyến giữa các Lãnh đạo ASEAN và Hội đồng 
Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) trong 
khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 36, dưới sự 
chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Tiến sỹ Đoàn Duy 
Khương, Chủ tịch ASEAN BAC 2020.

Tại hội nghị, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ 
tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch Giải thưởng
Doanh nghiệp ASEAN (ABA) đề xuất tổ chức 
Giải thưởng ABA năm nay sẽ vinh danh các
doanh nghiệp ASEAN có đóng góp nổi bật 
trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 
và khắc phục tác động tiêu cực của đại dịch đối 
với đời sống kinh tế - xã hội các nước ASEAN.

Thay mặt các nhà Lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đề cao vai trò của cộng 
đồng doanh nghiệp trong tiến trình xây dựng
Cộng đồng ASEAN, là hạt nhân cho sự phát triển 

và phồn vinh của khu vực. Đồng thời, Thủ tướng
đề nghị Chính phủ các nước ASEAN và
cộng đồng doanh nghiệp phát triển chuỗi cung 
cầu cần chú trọng hơn tới thúc đẩy đầu tư -
thương mại nội khối ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
chụp ảnh lưu niệm cùng Madame
Nguyễn Thị Nga tại Hội nghị
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PTGĐ TẬP ĐOÀN
ÔNG LÊ TUẤN ANH

12.06.2020
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Madame Chủ tịch chụp ảnh lưu niệm với
lãnh đạo Công ty CP gốm Chu Đậu và khách hàng

Từ ngày 13/06 đến 12/07, Công ty CP gốm Chu 
Đậu đã tổ chức triển lãm trưng bày sản phẩm 

Gốm tại BRG Legend Hill Golf Resort. 

Tham dự triển lãm, Madame Chủ tịch đã biểu 
dương và chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty cùng đội 
ngũ nghệ nhân gốm Chu Đậu tiếp tục phát triển 
dòng gốm được mệnh danh là Tinh hoa văn hóa 
Việt Nam, tích cực tham gia các triển lãm lớn để 
giới thiệu tới nhóm khách hàng cao cấp sản phẩm 
gốm Chu Đậu.

Tổ chức triển lãm sản phẩm Gốm Chu Đậu tại 
BRG Legend Hill Golf Resort là sự kết hợp hoàn 
hảo bởi Gốm Chu Đậu, dòng gốm cổ cao cấp của 
Việt Nam với tuổi đời gần 600 năm được trưng 
bày tại BRG Legend Hill Golf Resort, sân gôn mang
vẻ đẹp của vùng đất Sóc Sơn, nơi gắn liền với 
huyền thoại Thánh Gióng.

Tại triển lãm, ngoài những sản phẩm đẹp và tinh 
tế, bằng nét bút tài hoa, những người nghệ nhân 
Gốm Chu Đậu đã trình diễn vẽ trực tiếp những tác 
phẩm vô cùng độc đáo.

Trong hai ngày 20 và 21/06/2020, Công ty Vàng 
bạc Đá quý ASEAN (AJC), sở hữu thương hiệu 
vàng bạc đá quý danh tiếng AJC, đã tổ chức Triển 
lãm Vàng bạc Đá quý AJC, trưng bày một số sản 
phẩm tiêu biểu tại BRG Legend Hill Golf Resort.

CÁC SẢN PHẨM GỐM CHU ĐẬU,
TRANG SỨC AJC GÂY ẤN TƯỢNG TẠI
BRG LEGEND HILL GOLF RESORT

Triển lãm Vàng bạc Đá quý Trang sức Thời trang 
AJC cũng đã tiếp tục được tổ chức vào ngày 27 và 
28/06/2020 tại BRG Kings Island Golf Resort.

Madame Chủ tịch và khách hàng tham quan các 
sản phẩm gốm Chu Đậu
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Đại hội đồng cổ đông thông qua
phương án phân phối lợi nhuận 2019

Ngày 23/06/2020, Tổng công ty Thương mại Hà Nội 
- CTCP đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên năm 2020. Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và 
Ban Tổng Giám đốc đã tổng kết và báo cáo hoạt 
động kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 
2019.

Về phương hướng, kế hoạch hoạt động
kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất 
Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền 
cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều 
chỉnh chỉ tiêu KH năm 2020 cho phù hợp với tình 
hình thực tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 
HÀ NỘI - CTCP THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm được bầu bổ sung vào 
HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023
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Ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư trao biểu trưng 
Học bổng Vì trẻ em Việt Nam cho lãnh đạo huyện Mường Ảng

S au những ngày tháng thực hiện giãn cách xã 
hội bởi đại dịch Covid-19, Học bổng 'Vì trẻ em 

Việt Nam' đã tiếp tục hành trình sứ mệnh khu-
yến học, khuyến tài.

Ngày 6/6, Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP 
Đông Nam Á (SeABank) đã phối hợp cùng Báo 
Đầu tư và đại diện các nhà tài trợ khác trao 200 
suất học bổng (trị giá 100 triệu đồng) từ Quỹ học 
bổng Giải golf Swing for the Kids - Vì trẻ em Việt 
Nam cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn 
lên đạt thành tích tốt trong học tập tại huyện 
Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trọng Minh, Tổng biên 
tập Báo Đầu tư chia sẻ: "Đại dịch Covid-19 đã khiến 
việc học tập của các em bị xáo trộn, gặp nhiều khó 
khăn. Hi vọng rằng, những suất học bổng tuy nhỏ 
bé nhưng chứa đầy tình cảm chia sẻ, nhân ái của 
Quỹ học bổng Swing for the Kids và các nhà hảo 
tâm sẽ phần nào giúp các em vơi bớt khó khăn, 
vươn lên cố gắng học giỏi."

TẬP ĐOÀN BRG & NGÂN HÀNG SEABANK TRAO 
HỌC BỔNG "VÌ TRẺ EM VIỆT NAM"
CHO HỌC SINH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bà Trần Tuyết Nhung, Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn BRG trao học bổng cho các em học sinh

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng giám đốc
Ngân hàng SeABank trao học bổng
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TẬP ĐOÀN BRG TẶNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG 
KHUẨN CHO HỌC SINH
TỈNH QUẢNG NAM

Ngày 12 tháng 6 năm 2020 - Tập đoàn BRG và 
Ngân hàng SeABank đồng hành cùng Quỹ 

Bob & Renee Parsons Foundation đã trao tặng 
10.000 khẩu trang hai lớp vải kháng khuẩn 
chất lượng cao cho học sinh huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam.

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 mặc dù đã được 
khống chế ở nước ta, song nguy cơ tái phát dịch 
bệnh trong cộng đồng rất lớn. Do vậy, với mong 
muốn bảo vệ tốt hơn cho các em học sinh, Tập 
đoàn BRG và Ngân hàng SeABank, đồng hành cùng 
Quỹ Bob & Renee Parsons Foundation đã trao tặng 
10.000 khẩu trang hai lớp vải kháng khuẩn chất 
lượng cao do Hafasco sản xuất cho học sinh huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, 4.500 khẩu trang được trao tặng cho học 
sinh trên địa bàn huyện Thăng Bình, 5.000 khẩu 
trang được trao tặng cho học sinh xã Bình Hải (huyện 
Thăng Bình) và 500 khẩu trang được trao tặng cho 
một số cơ quan, đoàn thể tỉnh Quảng Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các dự án trách 
nhiệm xã hội của Tập đoàn BRG hướng tới trẻ em 
gặp hoàn cảnh khó khăn và không đủ điều kiện 
tới trường trên cả nước. Món quà cũng truyền tải 
thông điệp “Bảo vệ trẻ em là bảo vệ cho tương lai 
của chúng ta”.

Đại diện Tập đoàn BRG trao tặng khẩu trang cho 
đại diện các trường học tại xã Bình Hải.

Đại diện Tập đoàn BRG trao tặng khẩu trang
cho đại diện Phòng GD&ĐT huyện Thăng Bình
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S eABank và Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã 
ký kết Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu 

ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán 
song phương điện tử nhằm kết nối, trao đổi 
dữ liệu điện tử giữa hai bên, đảm bảo các hoạt 
động thu NSNN được nhanh chóng, chính xác,
an toàn; đồng thời, tạo thuận lợi, hỗ trợ tốt
hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện
nghĩa vụ với NSNN và tăng cường cải cách hành 
chính, giảm giao dịch tiền mặt qua KBNN.

Với việc ký kết này, SeABank trở thành một trong 
những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên 
trong năm 2020 thực hiện triển khai hợp tác song 
phương với KBNN trong lĩnh vực phối hợp thu 
NSNN và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt.

SEABANK VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC KÝ
THỎA THUẬN PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH
VÀ THANH TOÁN SONG PHƯƠNG ĐIỆN TỬ

Theo thỏa thuận, SeABank và KBNN sẽ kết nối, trao đổi 
thông tin, dữ liệu điện tử về thu NSNN; phối hợp trong 
việc mở và sử dụng tài khoản chuyên thu của KBNN 
tại SeABank để thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu 
NSNN. Thông qua đó, toàn bộ các khoản thu NSNN 
qua SeABank sẽ được ghi nhận trực tiếp vào hệ thống 
tài khoản chuyên thu của KBNN tại SeABank thay 
vì phải mất thời gian chuyển tiếp qua tài khoản của 
KBNN tại hệ thống ngân hàng khác như hiện nay.  Qua 
đó, vừa tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN, vừa 
khắc phục được cơ bản tình trạng chuyển chứng từ 
thu NSNN từ các NHTM về KBNN và các cơ quan thu 
bị thiếu/ sai thông tin, đảm bảo tính thống nhất dữ 
liệu giữa các cơ quan, đơn vị quản lý thu và ngân hàng 
ủy nhiệm thu tạo tiền đề để triển khai các công cụ, 
phương pháp quản lý tiên tiến, hiện đại.
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DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA SEABANK
ĐƯỢC NHIỀU TỔ CHỨC QUỐC TẾ VINH DANH

Tháng 6/2020, SeABank được Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.369 
tỷ đồng lên 12.088 tỷ đồng. Việc tăng vốn
điều lệ của SeABank dưới hình thức phát hành 
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận 
việc SeABank tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên 
12.088 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu 
cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả 
cổ tức theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại 
hội đồng Cổ đông SeABank thông qua tháng 4/2020. 
Việc tăng vốn điều lệ mới sẽ giúp SeABank thể hiện 
năng lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi trong 
việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật 
chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ 
nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng 
trên toàn quốc.

SEABANK ĐƯỢC CHẤP THUẬN
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 12.088 TỶ 
ĐỒNG

SeABank vừa vinh dự được Tạp chí
International Business Magazine (UAE) và Tổ 

chức Global Banking and Finance Review (Vương 
quốc Anh) bình chọn và trao tặng hai giải thưởng 
danh giá là “Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt 
nhất 2020” và “Ngân hàng mang tới sự hài lòng và 
hạnh phúc dành cho khách hàng” ghi nhận chất 
lượng dịch vụ khách hàng vượt trội của SeABank.

Đây là những tổ chức tài chính quốc tế có hệ thống 
đánh giá uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. 
Các giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho 
sự cố gắng không ngừng của SeABank nhằm đáp 
ứng tối đa lợi ích của khách hàng.

Trong nhiều năm, SeABank vẫn tự hào là ngân hàng 
tiên phong trong việc tập trung xây dựng đồng 
bộ hệ thống chăm sóc khách hàng tiên tiến dựa 
trên các nền tảng công nghệ hiện đại như Contact 
Center, Mobile Apps, Email, Facebook, SMS. Cũng 
trong tháng 6, SeABank lần thứ 4 liên tiếp được vinh 
danh trong bảng xếp hạng Top 50 thương hiệu tiêu 
biểu châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận chất lượng 
sản phẩm dịch vụ và uy tín thương hiệu của Ngân 
hàng.
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