THÔNG CÁO
V/v THAY ĐỔI NHÂN SỰ DẪN DẮT CHUỖI BÁCH HÓA XANH
TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Tập đoàn MWG) chính thức thông báo đến các bên
liên quan việc thay đổi nhân sự lãnh đạo chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa
Xanh (Bách Hóa Xanh) trong năm 2022 như sau:
1. Theo nguyện vọng cá nhân, ông Trần Kinh Doanh sẽ rút khỏi hoạt động điều hành trực tiếp
chuỗi Bách Hóa Xanh. Ông Doanh sẽ tiếp tục gắn bó và đóng góp các ý tưởng, chiến lược
đế phát triển Tập đoàn với vai trò là thành viên Hội đồng Quản trị của MWG.
Sau 6 năm xây dựng và phát triển, ông Doanh đã hoàn thành sứ mạng đưa Bách Hóa Xanh:
(a) lọt vào Top 3 chuỗi bán lẻ chuyên về thực phẩm và hàng tiêu dùng có doanh thu lớn nhất
Việt Nam với mạng lưới hơn 2.000 cửa hàng;
(b) trở thành kênh bán lẻ online chuyên về thực phẩm và hàng tiêu dùng duy nhất lọt vào Top
10 website thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam; và
(c) đạt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ toàn công ty trong năm 2021.
2. Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch Hội đồng Quản trị MWG - sẽ tiếp quản dẫn dắt chuỗi Bách
Hóa Xanh trong 2022.
Trong thời gian này, Bách Hóa Xanh sẽ tập trung:
(a) hoàn thiện nền tảng vận hành;
(b) tối ưu năng lực mua hàng;
(c) phát triển chương trình chăm sóc khách hàng;
(d) tích cực gia tăng doanh thu và cải thiện mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của từng điểm bán;
(e) đẩy mạnh doanh thu và thị phần của kênh Bách Hóa Xanh online; và
(f) xây dựng đội ngũ kế thừa để tiếp tục phát triển và đưa Bách Hóa Xanh mở rộng ra toàn
quốc từ năm 2023.
3. Quá trình chuyển giao nội bộ đã hoàn tất. Đội ngũ vận hành ở các công ty con đồng lòng nỗ
lực và có sức mạnh để hiện thực hóa Kế hoạch Kinh doanh 2022 của MWG với mục tiêu
140.000 tỷ đồng doanh thu và 6.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tương đương tăng trưởng
12% về doanh thu thuần và 34% về lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch 2021).
Trân trọng,
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