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. MWG luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và các khoản Bảo hiểm bắt buộc cho toàn bộ nhân viên Công 
ty. Ngoài chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước, nhân viên còn được tham gia Bảo 
hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình, Bảo hiểm tai nạn.. Hàng năm công ty đều tổ chức Teambuilding cho toàn thể nhân viên nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid trong 
năm 2020 nên hoạt động này không được diễn ra trong năm vừa qua.. Ngoài ra, công ty còn áp dụng các chính sách khác cho các sự kiện hôn hỉ, tang chế,…. Bộ phận quan hệ lao động, Công đoàn Công ty luôn đồng hành và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của 
nhân viên ở tất cả các cấp, các bộ phận nhằm tháo gỡ những vướng mắc, kịp thời hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ các gia 
cảnh khó khăn. Cụ thể thể hiện qua các con số sau đây:    Quan tâm, thấu hiểu và vận động 4,6 tỉ đồng giúp đỡ cho 5.600 nhân viên khó khăn/ đau ốm;    Tặng quà bằng hiện kim, hiện vật cho 46.000 nhân viên/ công đoàn viên vào các dịp Tết, Sinh Nhật, Quốc     
            tế thiếu nhi 01/06, trung thu.      Lắng nghe & giải đáp 2.520 thắc mắc nhân viên trên các kênh: Báo cáo nội bộ, HR Center, Blog.. Trong năm 2020, Công đoàn đã tổ chức 20 chương trình lớn nhỏ nhằm tăng gắn kết giữa nhân viên và Công 
ty, thu hút sự tham gia của hơn 45.000 nhân viên. Các chương trình gây chú ý bao gồm: 
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MWG 7 Ngày Chellenge: 705 Người tham gia thử thách (bao gồm 7 ngày thực hiện các hoạt động thể 
thao để đổi lấy gạo theo quy chế chương trình), 5.084 người đóng góp bằng hiện kim, 1.233 phần quà 
được gửi tặng nhân viên có hoàn cảnh cần giúp đỡ;
Tổ chức giải chạy bộ MWG RUNNER đóng góp 140.000.000đ học bổng cho quỹ Mái Ấm Thế Giới Di Động

Thường xuyên gia tăng vitamin tinh thần đến hơn 60.000 MWGers qua các Poster, ấn phẩm truyền 
thông, cuộc thi, hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe trên BCNB, Blog, Fanpage, Group;
Nhanh chóng triển khai hành động về Vacxin thể chất: 28.000 nước rửa tay, 3.500 Tube C Sủi, 57.000 
hộp khẩu trang;
Triển khai quỹ hỗ trợ nhanh cho 4.800 nhân viên vay để đảm bảo đời sống trong giai đoạn kinh tế khó 
khăn do ảnh hưởng Covid-19;
Triển khai thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tụ tập – Khai báo y tế - Khoảng cách) cho toàn 
hệ thống.

         Phòng quan hệ lao động đã đồng hành cùng siêu thị/ phòng ban chăm sóc sức khỏe MWG thời "khủng hoảng" 
Covid-19 bằng cách:

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn
và phúc lợi của người lao động 
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Khảo sát chỉ số gắn kết
Tập đoàn MWG 2020

Nhân viên hài lòng với đội ngũ quản lý trực tiếp Nhân viên có niềm tin vào ban lãnh đạo công ty
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97%Tỉ lệ làm khảo sát

47.826 người

Nhân viên cảm thấy tự hào
khi được làm việc tại MWG

Tổng số nhân viên đã làm
khảo sát:

92,5 %

96,4 %

Chỉ số gắn kết của toàn tập đoàn

Từ 07/10/2020
đến 19/10/2020

Thời gian làm khảo sát



Hoạt động đào tạo người lao động

. Trong năm 2020, bộ phận Đào Tạo của Công ty đã tích cực triển khai nhiều khóa học với đa dạng nội dung 
để đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng cũng như tạo điều kiện phát triển cá nhân và sự nghiệp cho nhân 
viên. . Các khóa học cho nhân viên khối cửa hàng tập trung vào đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng 
và các kỹ năng mềm khác. Trong khi đối với nhân viên khối hỗ trợ, nội dung các khóa học sẽ tập trung vào các 
kỹ năng mềm để phát triển bản thân. 
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Thống kê đào tạo 2020

Tổng số khóa học

1810 82.217
Tổng số lượt học

20.021
Tổng số giờ học
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Thống kê đào tạo 2020
4.59/5 là điểm đánh giá của học viên dành cho trainer dựa vào 3 tiêu chí: Kiến Thức, Sự nhiệt tình, Cách truyền đạt
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Học viên

55.204
Khóa học

880
Giờ học

9593

Học viên

24.472
Khóa học

830
Giờ học

8356

Học viên

255
Khóa học

15
Giờ học

264

Học viên

2066
Khóa học

74
Giờ học

816

01 02 03 04

Các chỉ số
về kênh tự học

Kênh Youtube Phòng Đào Tạo

Tool Nghề Bách Hóa Xanh Đào tạo quản lý BHX 4.0

Tổng số lượt view :101.514 lượt
Tổng thời lượng xem : 5.927 giờ
Số video đăng tải mới : 48 video

Số lượt đăng ký học : 18.687
Số lượt đăng ký học : 553Mức độ hài lòng về tool : 87%

Tool 4.0 TGDĐ & ĐMX

Triển khai từ : 09/2020

Triển khai từ : 10/2020

Cung cấp 100% tài liệu
nghiệp vụ aii - in - one

Khối hỗ trợ



Chương trình mang nụ cười trọn vẹn cho 
trẻ em hở hàm ếch

Sáng 14/11/2020, tại Bệnh viện Đại học Y 
dược TP HCM, Điện Máy Xanh và LG Việt 
Nam cùng tổ chức Operation Smile (Phẫu 
thuật Nụ cười) đã tiến hành khai mạc 
chương trình Phẫu thuật Nụ cười cho các 
em nhỏ không may bị tật hở môi, hàm ếch. 
Tổng giá trị tài trợ lên tới 1,5 tỷ đồng có 
thể giúp phẫu thuật mang lại nụ cười cho 
170 em nhỏ.

Đóng góp vào Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động

Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động được UBND Tỉnh Bình 
Dương cấp giấy phép thành lập số 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 
và được công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động theo quyết định 
số 575/QĐ-UBND ngày 18/03/2019. 
Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động là quỹ hoạt động không vì 
lợi nhuận, minh bạch tài chính 100% với các thông tin thu chi 
được cập nhật minh bạch qua website https://www.maiamtgdd.vn/ 
và Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán bởi Ernst & Young 
Việt Nam. Mục đích chính của quỹ bao gồm:. Hỗ trợ sinh hoạt phí cho các em sinh viên, học sinh dưới hình 
thức học bổng không hoàn lại hoặc cho mượn không lãi suất và 
hoàn trả sau khi ra trường đi làm; . Xây dựng và vận hành các nhà tình thương để nuôi dưỡng các 
trẻ em mồ côi và trẻ em không nơi nương tựa; cung cấp cho các 
em một mái nhà như là gia đình thứ hai của các em. Các em sẽ 
được nuôi dưỡng tử tế, an toàn, miễn phí và được tiếp tục đến 
trường để sau này lớn lên có thể tự lập nuôi sống bản thân và trở 
thành công dân có ích cho xã hội.
Kể từ ngày quỹ thành lập, mỗi năm MWG đều trích ra một khoản 
để đóng góp cho hoạt động của quỹ. 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm
đối với cộng đồng địa phương
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Chương trình “Tết sẻ chia” – trao tặng 1.000 tấn gạo 
cho người dân nghèo 

2020 là một năm đầy khó khăn với người dân trên cả 
nước bởi dịch Covid-19, bão lũ và hạn hán, gây thiệt hại 
nặng nề đến đời sống và kinh tế người dân. Do đó, Thế 
Giới Di Động xác định dịp Tết năm nay cần có những hành 
động chia sẻ cụ thể và thiết thực đến mọi người.
Bên cạnh chương trình khuyến mãi với 100% hóa đơn 
hoàn tiền, giảm giá trực tiếp trên mỗi sản phẩm để gánh 
nặng mua sắm Tết trở nên nhẹ nhàng hơn, Thế Giới Di 
Động còn trích ra 5.000-10.000 đồng trên mỗi hóa đơn 
để hình thành quỹ gạo 1.000 tấn, trao cho những gia 
đình nghèo khó có đủ cơm ăn trong ngày lễ Tết. Chương 
trình do Thế Giới Di Động phối hợp tổ chức cùng hàng 
chục đối tác toàn cầu như Samsung, LG,Sony,  Panaso-
nic, Toshiba, OPPO,V ivo,… với tổng giá trị phần quà trao 
tặng lên đến 15 tỷ đồng.
Hơn 200 điểm giao gạo trải dài tại 55 tỉnh thành thuộc 
11 vùng miền cả nước từ các khu vực miền núi phía bắc 
(Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai,…), Bắc 
Trung Bộ (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An,…), miền Trung 
(Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa 
Thiên - Huế,…) đến các tỉnh miền Tây (An Giang, Sóc 
Trăng, Trà Vinh,…) nhằm đưa các phần quà đến tận tay 
người dân.

Chương trình hiến máu nhân đạo 

Trong năm 2020, nhân viên MWG đã đóng góp hơn 200 đơn vị máu để hỗ trợ viện huyết học.
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Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế do ảnh hưởng từ đại dịch toàn cầu, trong đó ngành bán 
lẻ chịu những tác động bất lợi chưa từng có. Điều này dẫn tới nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh sụt giảm 
hoặc thậm chí không giữ được lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, mặc dù không thể so sánh với mức tăng trưởng cao 
nhiều năm liền trước đây, MWG vẫn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 108.546 tỷ đồng (tăng trưởng 6%) 
và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 3.920 tỷ đồng (tăng trưởng 2% so với năm 2019). Với kết quả này, Công ty đã 
hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và 114% kế hoạch LNST cả năm. Như vậy, MWG là một trong số rất ít 
doanh nghiệp tại Việt Nam có thể đảm bảo tăng trưởng liên tục kể từ khi Công ty thành lập đến nay.

Doanh thu đến từ các giao dịch online trong năm đạt 9.386 tỷ đồng và chiếm hơn 9% tổng doanh thu của Công 
ty. MWG vẫn đang là công ty có doanh số lớn nhất trong tổng giá trị thị trường bán lẻ trực tuyến hàng hóa tại 
Việt Nam.

Quy mô hơn 4.000 cửa hàng với tốc độ mở mới 2,8 cửa hàng mỗi ngày trong năm 2020. Trong đó, chuỗi ĐMX 
vượt mốc 1.400 cửa hàng và chuỗi BHX vượt mốc 1.700 cửa hàng vào cuối tháng 12/2020. Cụ thể là:

. Chuỗi ĐMX có 1.427 cửa hàng (bao gồm 302 cửa hàng ĐMX Supermini, và thêm 107 cửa hàng ĐMX 
chuẩn/mini mới so với cuối năm ngoái do cả mở mới và chuyển đổi từ cửa hàng TGDĐ). . Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) thêm 711 điểm bán, nâng tổng số cửa hàng BHX lên 1.719. Chuỗi TGDĐ có 913 cửa hàng, giảm 83 cửa hàng mới so với cuối năm ngoái chủ yếu do chuyển đổi sang 
cửa hàng ĐMX. . Chuỗi Bluetronics có 37 siêu thị tại Campuchia.. Chuỗi An Khang có 68 nhà thuốc (trong đó, có 53 cửa hàng được sắp xếp đi cùng với mô hình BHX diện 
tích lớn).

Biên lợi nhuận gộp đạt 22,1% (+3% so với năm 2019) và là mức cao nhất từ trước tới nay. Biên lợi nhuận gộp của 
hầu hết các ngành hàng chính được cải thiện nhờ Công ty: 

. Chủ động đa dạng hóa danh mục sản phẩm (bao gồm cả nhãn hàng riêng, sản phẩm nhập khẩu trực tiếp 
và sản phẩm độc quyền phân phối) với nhiều thương hiệu và các phân khúc giá khác nhau để khách hàng 
dễ lựa chọn; . Tập trung đẩy mạnh doanh số các sản phẩm có biên lợi nhuận tốt; . Cải thiện các điều khoản thương mại với nhà cung cấp do lợi thế quy mô doanh thu ngày càng lớn.
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1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH



BGĐ và toàn thể nhân viên tiếp tục đồng thuận và mạnh mẽ sống với văn hoá Đặt Khách Hàng Làm 
Trọng Tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, đem đến cho khách hàng trải nghiệm và dịch vụ vượt trội.

Vinh dự nhận được ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như:

. Lần đầu tiên lọt vào Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng VNR500, sánh vai 
cùng các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp nhà nước hàng đầu.. Là công ty Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 100 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương 
(Top 100 Retailers in Asia – Pacific).. Quán quân trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2020 do Tạp Chí Nhịp Cầu 
Đầu Tư vinh danh.. Lần thứ 6 liên tiếp kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán, được vinh danh trong Top 50 công ty niêm 
yết tốt nhất Việt Nam của Tạp chí Forbes.

Biên lợi nhuận ròng được bảo vệ ở mức 3,6%, thấp hơn mức 3,8% năm 2019 do.

. Đóng góp của chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng (BHX) trong tổng doanh thu của MWG gia tăng 
đáng kể từ hơn 10% năm 2019 lên khoảng 20% năm 2020 trong khi mảng kinh doanh này vẫn chưa 
mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, đây lại là động lực chính giúp Công ty tiếp tục tăng trưởng doanh số dương 
trong bối cảnh sức cầu tiêu thụ yếu đối với các sản phẩm công nghệ và điện tử tiêu dùng do thu nhập khả 
dụng của người dân bị sụt giảm.. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tại Việt Nam, trong 6 tháng cuối năm 2020, MWG đã triển 
khai mở rộng mạng lưới mạnh mẽ, liên tục thử nghiệm các mô hình mới, tăng cường sức mạnh cho đội ngũ 
mua hàng, đầu tư cho hệ thống kho vận và các nền tảng hỗ trợ vận hành. Việc này đã tác động ngắn hạn 
tới biên lợi nhuận ròng do làm tăng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng là sự đầu tư 
cần thiết giúp Công ty quay lại đà tăng trưởng nhanh, phát triển dài hạn và bền vững trong tương lai.
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Chỉ tiêu
Thực tế
2020
(tỷ đồng)

Kế hoạch
2020
(tỷ đồng)

Tỷ lệ
hoàn thành

Thực tế
2019

Tỷ lệ
tăng trưởng

Doanh thu thuần 108.546 110.000 98,7% 102.174 6,2%

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Tổng tài sản

Phải trả người bán

Vốn chủ sở hữu

Nợ dài hạn khác

Tổng nguồn vốn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

Kết quả hoạt động kinh doanh 2020:
Chi tiết Báo cáo tài chính 2020 đã được đăng tải trên website của Công ty: www.mwg.vn

Nợ ngắn hạn khác

3.920

5.410 5.053

19.422

17.895

8.714

8.728

20.694

15.482

1.127

12.144

1.122

16.387

12.055 -27,6%

+26,3%

+27,5%

+0,4%

46.031

46.031

41.708 +10,4%

+10,4%41.708

6.696

9.266

25.745 -24,6%

+93,1%

+30,1%

3.450 113,6% 3.836 2,2%

7,5%

2. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong năm 2020, Công ty không có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.
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3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

Tình hình tài sản

. Tổng tài sản của MWG tại thời điểm cuối năm 2020 tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2019 đat hơn 46.100 
tỷ đồng chủ yếu nhờ lợi nhuận giữ lại trong năm 2020. . Tại thời điểm cuối năm 2020, Công ty không có khoản phải thu nào quá hạn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 
của Công ty.

Tình hình nợ phải trả. Tổng khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty vào cuối năm 2020 tăng hơn 18% so với cuối năm 2019 đạt 
hơn 16.700 tỷ đồng chủ yếu do Công ty tăng khoản vay ngắn hạn 20% so với năm 2019 lên hơn 15.600 tỷ 
đồng. Việc tăng nợ vay ngắn hạn nhằm tăng dự trữ hàng tồn kho phục vụ mùa mua sắm tết nguyên đán năm 
2021.. Khoản vay dài hạn của Công ty vẫn ổn định ở mức hơn 1.100 tỷ đồng. Đây là khoản trái phiếu Công ty đã phát 
hành vào cuối năm 2017 với lãi suất trung bình 6,55%/năm và sẽ đáo hạn vào tháng 11 năm 2022.. Công ty không có khoản nợ phải trả quá hạn nào và ảnh hưởng chênh lệch của tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt 
động kinh doanh của Công ty là không đáng kể.



Năm 2021, Ban Lãnh Đạo nhận định thị trường còn nhiều rủi ro tiềm ẩn do tình hình dịch Covid chưa hoàn toàn 
chấm dứt. Tuy nhiên, MWG quyết tâm trở lại đà tăng trưởng hai chữ số mặc dù không có nền so sánh thấp trong
năm 2020 như các doanh nghiệp cùng ngành. 

TGDĐ & ĐMX sẽ triển khai mạnh mẽ mô hình Điện Máy Xanh Supermini (ĐMS) với mục tiêu 1.000 cửa hàng trên 
toàn quốc vào cuối năm 2021. Hoạt động kinh doanh bán lẻ thiết bị di động và điện máy vẫn là trụ cột mang lại 
dòng tiền chính cho Công ty và kỳ vọng đóng góp khoảng 75% tổng doanh số của MWG. 

Ngành hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu dự kiến tiếp tục tăng trưởng nhanh và giúp BHX nâng tỷ 
trọng đóng góp trong tổng doanh thu của MWG lên khoảng 25% năm 2021. Những mục tiêu quan trọng nhất 
của BHX trong năm nay là:

. tăng độ phủ tại những thị trường hiện hữu hướng đến vận hành khoảng 2.000 cửa hàng cuối 2021,. tập trung mở rộng mô hình cửa hàng diện tích lớn tại khu vực đô thị ở các tỉnh miền Nam,. gia tăng hiệu quả mua hàng tươi sống địa phương để phục vục tốt hơn khách hàng vùng nông thôn,. đa dạng hóa nguồn cung cấp để khách hàng có nhiều lựa chọn tốt “phù hợp túi tiền” và cải thiện biên 
lợi nhuận gộp,. có lời EBITDA (đã bao gồm tất cả chi phí khác nhưng chưa bao gồm khấu hao) ở cấp độ cả công ty vào 
cuối năm.

Công ty cũng sẽ tập trung đầu tư vào kênh bán hàng online để phục vụ mọi nhóm khách hàng từ khách hàng 
quan tâm đến dịch vụ vượt trội đến khách hàng quan tâm đến giá rẻ; phát triển chuỗi Bluetronics tại Campuchia, 
mô hình nuôi trồng nông sản sạch 4KFarm và chuỗi nhà thuốc An Khang. 

ĐVT: Tỷ đồng Kế hoạch 2021 Thực hiện 2020
Kế hoạch 2021
so với thực hiện
2020

Doanh thu thuần hợp nhất 125.000 108.546

3.920

115%

121%4.750Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
     TRONG TƯƠNG LAI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020
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5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN
     TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG
     VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Với đặc thù là Công ty bán lẻ, Công ty chú trọng đến các vấn đề liên quan môi trường chính như sau:. Tiêu thụ năng lượng ở cửa hàng một cách hợp lý, liên tục có những sáng kiến nhằm giảm thiểu lượng 
năng lượng tiêu thụ.. Tăng tỷ lệ sử dụng bao bì tự hủy trong toàn bộ chuỗi cửa hàng và có các quy trình chi tiết nhằm giảm 
thiểu lượng bao bì sử dụng.

Đánh giá liên quan vấn đề người lao động

. Với người lao động, Công ty đã luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp với từng 
vị trí nhân viên. . Công ty cũng chú trọng hoạt động đào tạo về kiến thức sản phẩm, tay nghề, và các khóa kỹ năng mềm 
để nâng cao trình độ, bồi dưỡng nhân tài từ cấp nhân viên đến quản lý.. Công ty đã luôn nỗ lực tăng sự gắn kết của nhân viên, nâng cao chất lượng môi trường làm việc bằng các 
hoạt động kết nối như chương trình team building, hoạt động chia sẻ - giúp đỡ các đồng đội có hoàn cảnh 
khó khăn, các sự kiện văn hóa, thể thao do bộ phận Quan hệ lao động tích cực tổ chức thường xuyên.

   Chiến dịch "Cơm dẻo - Bếp ấm", trao tặng 10.000 nồi cơm điện cho đồng bào khó khăn thuộc 40 tỉnh 
thành cả nước.
   Phối hợp cùng 23 nhãn hàng, phát động chương trình “Tết sẻ chia” trao tặng 1000 tấn gạo cho 50.000 
hộ nghèo trên khắp 54 tỉnh thành Việt Nam.
   Đồng hành với LG trao tặng 1,5 tỷ đồng cho tổ chức Operation Smile nhằm giúp các trẻ em hở hàm ếch 
có cơ hội được phẫu thuật. 

 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Năm 2020, Công ty đã có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng, trong đó có các hoạt động nổi bật có ý
nghĩa đáng kể như:
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ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY

V.
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Công ty có nhiều sự thay đổi lớn tích cực và tạo giá trị bền vững cho môi trường và xã hội từ Thế 
Giới Di Động. Công ty đã đưa ra hành động lớn trong Tầm Nhìn 2030 của MWG là “Đóng góp to lớn 
vào trách nhiệm xã hội”.  Điều này hiện thực hóa bằng các hành động: 
   Các chương trình “Tết Sẻ Chia – Trao tặng 1000 Tấn Gạo” trên khắp cả nước, tổ chức các chương trình 
thiện nguyện khác xuyên suốt năm,
   Các khoản đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động để giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó 
khăn.
   Sử dụng 100% bao ny lông thân thiện với môi trường trên tất cả các chuỗi;
   Khuyến kích nhân viên tham gia các hoạt động chạy bộ vì sức khỏe và môi trường xanh;
   Hỗ trợ và chuyển giao công nghệ cho nông dân sản xuất sạch bằng nhà màng, không sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản, không sử dụng giống biến đổi gen, ban 
hành các chính sách hỗ trợ các nông dân khác biệt.
   Ban hành chính sách vận chuyển hiệu quả vừa cắt giảm chi phí vừa giảm khí thải nhà kính trên khắp cả 
nước.
   Ban hành chính sách nhân sự chặt chẽ vừa bảo vệ sức khỏe nhân viên vừa phát triển, góp phần tham 
gia vào công tác phòng dịch chung của nhà nước và toàn xã hội.
Công ty rà soát, phân tích và triển khai các chính sách xã hội và bảo vệ môi trường xuống từng 
cấp quản lý và nhân viên. Tuy nhiên, hiệu quả từ các hoạt động của Công ty cần nhiều năm để 
đánh giá và đo lường cho từng chính sách có mang lại hiệu quả hay không. Song song đó, các yếu 
tố về tác động môi trường, chính sách, xã hội, pháp luật thay đổi liên tục nên Công ty cũng phải 
liên tục điều chỉnh các chính sách tương ứng phù hợp. 
Kết luận chung cho năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá các hoạt động của Công ty có ảnh 
hưởng tích cực đến môi trường và xã hội và cần được phát huy trong nhiều năm tới.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
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1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY, TRONG ĐÓ CÓ ĐÁNH GIÁ
LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI.

Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh toàn cầu cùng với tình hình thiên 
tai liên tục diễn ra tại Việt Nam. Bất chấp các khó khăn, MWG tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng 
6% doanh thu đạt 108.546 tỷ đồng, và tăng trưởng 2% LNST đạt 3.920 tỷ đồng so với 2019. Đặc 
biệt trong suốt giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, chưa một tháng nào Công ty phải ghi nhận 
lỗ. Đây là điểm khác biệt lớn của MWG với các doanh nghiệp cùng ngành, thể hiện nền tảng tài 
chính tốt, sự bền vững, cũng như tinh thần chiến đấu kiên cường của toàn thể nhân viên. 

75



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc và các nhân sự quản lý của Công ty đã thực hiện nghiệm túc 
và mẫn cán các chỉ đạo và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng quản trị, góp phần thúc đẩy 
kinh doanh hiệu quả giúp Công ty vượt qua một năm khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai. 
   Hội đồng quản trị cho rằng Ban Giám đốc và các nhân sự quản lý luôn tuân thủ các nguyên tắc quản lý 
Công ty theo Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị Nội Bộ và các quy định pháp luật nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của 
Công ty. 
   Hội đồng quản trị ghi nhận hành động mạnh mẽ và máu lửa của Ban Giám đốc cùng các nhân sự quản lý 
quản nỗ lực để tạo ra kết quả kinh doanh đã cam kết. 
   Qua các báo cáo của Ban Kiểm Toán Nội Bộ chỉ ra rằng Ban Giám đốc và các nhân sự quản lý cần bổ sung 
thêm các chính sách vận hành mới để quản lý rủi ro, tăng cường cải tiến và tối ưu sức lao động, chi phí và 
nguồn lực khác nhằm đóng góp thêm vào hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Năm 2021, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:
   
 Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
 Phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Giám đốc để cùng  

 đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp theo quy chuẩn của một Công ty đại chúng.
 Tiếp tục tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ và bất thường để lắng nghe kiến nghị của Tổng Giám 

đốc và các thành viên điều hành, từ đó HĐQT đưa ra những quyết nghị thiết thực và hiệu quả cho Ban 
Điều hành triển khai thực hiện.
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1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đức Tài
Đồng sáng lập viên - Thành viên HĐQT

. Tôt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM ngành Tài chính – Kế toán. Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Học Viện Quản Trị CFVG. Lần lượt nắm giữ các vị trí chủ chốt của Công ty như Tài chính kế 
toán, Kinh doanh tiếp thị, Cung ứng hậu cần, Mở rộng mạng lưới cửa 
hàng, Quản lý điều hành chung. Số cổ phần có quyền biểu quyết vào cuối năm 2020: 12.043.298 cổ 
phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,657%.

Ông Trần Huy Thanh Tùng
Đồng sáng lập viên - Thành viên HĐQT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
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   Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh Tế TP.HCM 
   Từng giữ chức vụ Kế toán trưởng, Giám đốc Tài Chính của Công ty từ 
năm 2007 đến năm 2013
   Trưởng ban kiểm soát của Công ty từ cuối năm 2013 tới tháng 
06/2020
   Chủ tịch - Ủy ban Kiểm toán từ tháng 07/2020
   Số cổ phần có quyền biểu quyết vào cuối năm 2020: 3.543.515 cổ 
phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,782%.

Ông Trần Kinh Doanh
Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT

   Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM
   Từng giữ nhiều vị trí then chốt trong khối Phát triển kinh doanh từ 
năm 2007
   Đưa hệ thống thegioididong.com, Điện Máy Xanh có mặt ở 63 tỉnh 
thành.
   2013: Thành viên HĐQT
   2014-09/2018: Tổng Giám Đốc Công ty CP Thế Giới Di Động
   2018 –nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Thế Giới Di Động
    Hiện ông cũng là Chủ tịch Cty CP Thương Mại Bách Hóa Xanh
   Số cổ phần có quyền biểu quyết vào cuối năm 2020: 4.706.520 cổ 
phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,038%
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Ông Điêu Chính Hải Triều
Đồng sáng lập viên - Thành viên HĐQT

   Cử nhân ngành Công Nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Tự Nhiên
   Người đặt những nền tảng đầu tiên cho hệ thống Công Nghệ Thông 
Tin của Công ty.
   Số cổ phần có quyền biểu quyết vào cuối năm 2020: 3.810.013 cổ 
phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,841%.

Ông Đặng Minh Lượm
Giám đốc Nhân Sự - Thành viên HĐQT

   Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM
   Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động từ năm 2007
   Thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 05/2014
   Số cổ phần có quyền biểu quyết vào cuối năm 2020: 995.200 cổ 
phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,220%.

Ông Robert Alan Willett
Thành viên HĐQT

   Quốc tịch Anh
    Cựu Giám đốc Điều Hành BestBuy International.
  Thành viên HĐQT kiêm Cố vấn cao cấp của Công ty từ tháng 
04/2013
   Số cổ phần có quyền biểu quyết vào cuối năm 2020: 2.668.808 cổ 
phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,588%.
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

Ông Thomas Lanyi
Thành viên HĐQT

   Quốc tịch Áo
   Giám đốc Điều hành CDH Investment Advisory Pte Ltd.
   Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm và Đầu tư vốn cổ phần chưa niêm 
yết của Singapore (Singapore Venture Capital and Private Equity 
Association)
   Thành viên HĐQT từ tháng 04/2013.
  Số cổ phần có quyền biểu quyết vào cuối năm 2020: 0 cổ phần, 
tương ứng tỷ lệ sở hữu 0%.

Ông Đào Thế Vinh
Thành viên HĐQT

   Cử nhân, Thạc sĩ tại Russian State Hydrometeorological University.
   Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần      
Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng.
   Thành viên HĐQT từ tháng 03/2019.
    Số cổ phần có quyền biểu quyết vào cuối năm 2020: 0 cổ phần, 
tương ứng tỷ lệ sở hữu 0%.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em
Thành viên HĐQT

   Cử nhân Kế toán tại Đại học Tài Chính – Marketing.
    Gia nhập MWG từ năm 2007 và có hơn 10 năm làm việc tại khối phát 
triển kinh doanh ngành hàng Điện tử - Viễn thông trước khi được bổ 
nhiệm lên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động vào tháng 
9/2018.
   Thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 03/2019
    Số cổ phần có quyền biểu quyết vào cuối năm 2020: 558.200 cổ 
phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,123%
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Công ty có một tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị là Ủy ban Kiểm toán

Các buổi họp của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)
Hoạt động của Hội đồng quản trị

(*) Ghi chú: Thành viên độc lập: 3/9, Thành viên không điều hành 2/9

TRẦN HUY THANH TÙNG

Chủ tịch - Ủy ban Kiểm toán từ 
tháng 07/2020

ĐIÊU CHÍNH HẢI TRIỀU

Thành viên Ủy ban Kiểm toán 
từ tháng 07/2020

ĐÀO THẾ VINH

Thành viên Ủy ban Kiểm toán 
từ tháng 07/2020

Nguyễn Đức Tài

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ
tham dự họp

Số buổi họp
HĐQT

tham dự

Trần Kinh Doanh Thành viên

Chủ tịch 10 100%

100%10

Điêu Chính Hải Triều

Robert Willett

Thomas Lanyi

Đặng Minh Lượm

Đoàn Văn Hiểu Em

Đào Thế Vinh

Trần Huy Thanh Tùng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

10

10

10

10

10

10

06

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60% Từ ngày 06/06/2020
ông bắt đầu làm thành viên HĐQT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Lý do



Các thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Điều Hành, 02 
thành viên hội đồng quản trị không điều hành, 03 thành viên hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện nhiệm vụ 
định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều Hành như sau:

. Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám 
Đốc gửi HĐQT thường kỳ và bất thường.. Các thành viên không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện việc giám sát qua các báo cáo, chất vấn trực 
tiếp với Ban Giám Đốc công ty tại các buổi họp HĐQT nhằm đưa ra hướng đi, giải pháp tối ưu nhất để đạt được 
mục tiêu đã đề ra.. Việc định hướng, giám sát của HĐQT đã giúp Ban Giám Đốc có những quyết định sáng suốt trong việc điều 
hành Công ty.. Định kỳ mỗi quý, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc tổ chức gặp các Nhà đầu tư, các chuyên viên phân tích nhằm 
công bố kết quả kinh doanh quý đã được kiểm toán và trả lời thẳng thắn các câu hỏi được đặt ra, nâng cao tính 
công khai, minh bạch của Công ty

Thông qua các buổi họp thường kỳ, bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết 
sau với tỷ lệ thông qua 100% :

01/NQ/HĐQT-2020 07/01/202001
Thông qua danh sách cán bộ quản lý chủ chốt được mua
cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động của
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động

STT Ngày Nội dungSố Nghị quyết
Quyết định

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020
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02/NQ/HĐQT-2020

03/NQ/HĐQT-2020

04/NQ/HĐQT-2020

07/01/2020

07/01/2020

10/03/2020

02

03

04

05

06

07

Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ 
phiếu phát hành theo chương trình người lao động của 
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và Công ty con

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ Đông thường 
niên 2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020

08/NQ/HĐQT-2020 01/07/2020 Thông qua thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban Kiểm toán)

05/NQ/HĐQT-2020 13/04/2020

06/NQ/HĐQT-2020

07/NQ/HĐQT-2020

19/5/2020

10/06/2020

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ 
lần 2

Thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2020 để trình 
ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ 
Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và tăng vốn điều lệ các 
công ty con

08



2. BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN
Thành viên và cơ cấu của Ủy ban Kiểm toán

Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:

Ban kiểm soát có 3 thành viên như sau:

Số lượng cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán

Nhờ đó, tập thể Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã được Đại hội đồng 
cổ đông trong năm 2020 giao phó.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

STT Họ & tên

01

02

Trần Huy Thanh Tùng

Điêu Chính Hải Triều

09/NQ/HĐQT-2020 28/09/202009 Thông qua tăng vốn điều lệ BHX và chia cổ tức tiền mặt

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

10/NQ/HĐQT-2020

11/NQ/HĐQT-2020

12/NQ/HĐQT-2020

13/NQ/HĐQT-2020

17/11/2020

01/12/2020

01/12/2020

21/12/2020

10

11

12

13

Thông qua quyết định vay vốn

Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa 
chọn người lao Động của Công Ty và các Công Ty con

Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình 
lựa chọn người lao Động của Công Ty và các Công Ty con

Chức danh Tỷ lệ cổ phần
sở hữu Công ty

Chủ tịch

Thành viên

0,782%

0,841%

0%03 Đào Thế Vinh Thành viên

Stt Thành viên Ủy ban Kiểm toán

01

02

Ông/Mr. Trần Huy Thanh Tùng

Ông/Mr. Điêu Chính Hải Triều

03 Ông/Mr. Đào Thế Vinh

Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết

06 100%

100%

100%

100%

100%

100%

06

06
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Tổng quan số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đơn vị tính: tỷ đồng)

Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh 
doanh theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020

. Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã triển khai và thực hiện đầy đủ;. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (1.500VND/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu;. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: MWG đã hoàn tất việc phát hành 
13.518.333 cổ phần (tương đương 3% cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành) cho 5.529 người lao 
động vào tháng 01 và tháng 02/2021;. Tăng vốn đầu tư cho Chuỗi Bách Hóa Xanh thêm 3.000 tỷ đồng (10/06/2020) tỷ đồng phục vụ cho kế hoạch 
phát triển kinh doanh Bách Hóa Xanh.

Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của BGĐ. Tuân thủ nghiêm các điều lệ của MWG và pháp luật;. Tập trung tối ưu doanh thu trên mỗi cửa hàng chuỗi thegioididong.com, Điện Máy Xanh và Bách Hoá Xanh;. Cải thiện biên lãi gộp của tất cả các chuỗi;. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng được đặt lên hàng đầu.

Kết luận: HĐQT đã thực hiện hợp lệ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Các Nghị quyết của 
HĐQT đã được ban hành tuân thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam.

Giám sát tình hình tài chính. Ban Kiểm Toán Nội Bộ đồng ý với ý kiến của công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về 
báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Báo cáo tài chính được trình 
bày trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

84

Báo cáo KQHĐKD

Doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Năm 2020 Năm 2019 Tỷ lệ tăng trưởng

108.546 102.174

5.053

3.836

6,2%

7,1%

2,2%

5.410

3.920

Bảng cân đối kế toán

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tổng tài sản

31/12/2020 31/12/2019

37.317 35.012

6.696

41.708

8.714

46.031
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Công ty đã hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và 114% kế hoạch LNST cả năm.

Giám sát tình hình hoạt động của công ty. Hoạt động quản trị rủi ro
Hoạt động quản trị rủi ro năm 2020 của Công ty đã có sự phát triển đáng kể và gắn bó chặt chẽ hơn với hoạt 
động kinh doanh. Ủy ban Kiểm toán đã tham gia các đầy đủ các cuộc họp với Ban giám đốc và các cấp quản lý 
trực tiếp đánh giá rủi ro cấp Công ty và rủi ro liên quan đến quy trình của các phòng ban cũng như thường xuyên 
trao đổi và đóng góp ý kiến với Ban Lãnh đạo Công ty.

Các rủi ro chính được Ủy ban Kiểm toán theo dõi bao gồm:. Rủi ro quy trình kiểm soát và cảnh báo hàng tồn kho cao; . Rủi ro trong vấn đề tài chính, kế toán; . Rủi ro về tham nhũng, mất mát; . Rủi ro an ninh mạng của khối công nghệ thông tin.

. Hoạt động kiểm tra của Ủy ban Kiểm toán 
Ủy ban Kiểm toán là cánh tay nối dài của Hội Đồng Quản Trị, có đầy đủ nguồn lực cần thiết và quyền tiếp cận 
thông tin để thực hiện kiểm toán. 

Kết quả đánh giá sự tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định:
Ủy ban Kiểm toán nhận thấy không có rủi ro trọng yếu trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của các 
nhân viên và quản lý Công ty. Trong năm 2020, các phát hiện kiểm toán đã được xác định trách nhiệm và đưa 
vào tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân liên quan, giúp nâng cao đáng kể ý thức về tuân thủ 
của các cấp quản lý và nhân viên. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát theo khuyến 
nghị của Ủy ban Kiểm toán được các khối điều hành trong Công ty triển khai đầy đủ.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

Bảng cân đối kế toán

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn

31/12/2020 31/12/2019

29.443 28.442

1.122

29.565

12.144

41.708

1.127

30.549

15.482

46.031
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Thành viên HĐQT không tham gia điều hành

Thành viên HĐQT tham gia điều hành

Mức thù lao
thực tế chi trả (VND)

2.139.920.184

0

Thành viên Ủy ban Kiểm toán 0

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO
VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN GIÁM ĐỐC VÀ
ỦY BAN KIỂM TOÁN

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Ban Giám đốc 10.517.000.000
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Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 2020

STT

I

Người thực hiện
giao dịch

Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳQuan hệ

với người
nội bộ

01

02

01

Nguyễn Đức Tài

Trần Kinh Doanh

Đặng Minh Lượm

Đoàn Văn Hiểu Em

Đoàn Văn Hiểu Em

Trần Kinh Doanh

01 Đặng Minh Lượm

01

Nguyễn Đức Tài 11.582.178 12.043.2982,611% 2,657%

1,038%

Mua

Mua

Mua

Mua

Bán0,553%

0,821%

0,217%

0,086% 0,213%

0,220%

0,431% 2.453.186 

3.642.290

960.810

381.800 558.200

995.200

4.706.520

1.953.186Phan Thị Thu Hiền Vợ

Tỷ lệ Tỷ lệ

Lý do
tăng, giảm

(mua, bán,
chuyển đổi,
thưởng...)Số cổ phiếu Số cổ phiếu

II

III

IV

Trần Huy Thanh Tùng

Trần Huy Thanh Tùng

Trần Huy Đông

Nguyễn Thị Thu Hương

01

02

01

Bán

Bán

1,390%

0,007%

0,782%6.162.998

2.131.154 2.241.154

41.788 31.788

3.543.515

V

Vợ

Em trai

0,480%

0,009%

0,495% Mua

01 0,085%330.354 386.1440,074%

Vũ Đăng Linh

Vũ Đăng Linh

VI

Mua

01 0,051%182.576 231.1760,041%

Lý Trần Kim Ngân

Lý Trần Kim Ngân

VII

Mua

01 0,010%0 45.0000%

Lê Thị Thu Trang

Lê Thị Thu Trang

VIII

Mua
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Hợp đồng giao dịch với người nội bộ: Không có

Đánh giá việc thực hiện quản trị Công ty
Nhìn chung, công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty theo quy định pháp luật, theo điều lệ 
và quy chế quản trị nội bộ hiện hành, có thể kể đến như:

. Các nội dung liên quan đến HĐQT:

  Hội đồng quản trị có tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần, và mỗi thành viên tham gia tối thiểu 3/4 cuộc 
họp Hội đồng quản trị trong năm.  Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc, HĐQT đảm bảo tỷ lệ tối thiểu số thành viên không 
điều hành, thành viên độc lập.  Cơ cấu Hội đồng quản trị có sự đa dạng giữa các thành viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm 
về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.  Các nghị quyết HĐQT được công bố công khai trên website quan hệ cổ đông của Công ty bằng tiếng 
Việt và tiếng Anh  HĐQT có bổ nhiệm nhân sự làm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định.  Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có kiến thức chuyên môn và 
kinh nghiệm sâu rộng về kế toán, tài chính.

. Các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ

  Tổ chức ĐHĐCĐ đúng hạn và đảm bảo quy tắc phòng chống dịch theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước.  Soạn thảo và công bố đầy đủ tài liệu ĐHĐCĐ song ngữ Việt – Anh.  Áp dụng giải pháp CNTT cho phép cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết từ xa, an toàn và 
bảo mật.   Có hướng dẫn để cổ đông tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị 
sự của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, và bỏ phiếu 
điện tử thông qua website.  Công bố công khai lý lịch của các thành viên ứng cử HĐQT, ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm toán để cổ 
đông tham khảo.   Đối với mỗi nội dung cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, có công bố kết quả bỏ phiếu bao gồm số phiếu thông 
qua, phản đối, và phiếu trống một cách công khai tại đại hội.  Biên bản ĐHĐCĐ ghi nhận chi tiết nội dung hỏi của cổ đông và phản hồi của lãnh đạo công ty.  Thực hiện chi trả cổ tức đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên. . Công tác quan hệ nhà đầu tư

 Thành lập bộ phận Quan hệ nhà đầu tư và có email liên lạc của bộ phận này là investor@thegioididong.com 
được công bố công khai để nhà đầu tư có khó khăn, thắc mắc được hỗ trợ kịp thời.  Công bố thông tin minh bạch và kịp thời thông qua các báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh hàng 
tháng.  Công bố báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo quản trị mỗi 6 tháng và báo cáo thường niên đúng hạn.  Website của công ty được cập nhật đầy đủ hồ sơ thành lập công ty, bản cáo bạch, điều lệ, quy chế 
quản trị nội bộ, báo cáo, các thông tin cần công bố định kỳ và bất thường theo yêu cầu của cơ quan nhà 
nước.   Thường xuyên tổ chức các gặp gỡ nhà đầu tư hàng quý bằng hình thức trực tiếp tại văn phòng hoặc 
thông qua hội nghị trực tuyến.
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. Các chính sách với khách hàng và nhân viên

  Các chính sách đổi trả hàng hóa, đảm bảo quyền lợi của khách hàng được công bố công khai trên 
website bán hàng của Công ty.  Các thông tin, chính sách về sức khỏe, an toàn, phúc lợi, hoạt động đào tạo và phát triển cá nhân, các 
quy tắc đạo đức - ứng xử được xây dựng và công bố cho nhân viên trên trang truyền thông nội bộ của 
Công ty.
Một số nội dung công ty chưa thực hiện được hoặc đã thực hiện nhưng chưa đáp ứng theo thông lệ tốt 
nhất sẽ được nghiên cứu triển khai và khắc phục như:   Chưa đảm bảo cân bằng giới tính trong HĐQT.  Chưa có Ủy ban Nhân sự và Ủy ban lương thưởng trực thuộc HĐQT.  Chưa lập báo cáo Phát triển Bền vững theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận như GRI, Báo cáo Tích 
hợp, SASB…, chưa áp dụng Bộ nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam theo thông lệ tốt nhất (CG Code)…
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