
 

THÔNG CÁO                                                      

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2020 

Kính gửi Quý Cổ đông và Quý Khách hàng, 

Việt Nam đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Để 
phối hợp cùng Chính Phủ nỗ lực hạn chế lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Công ty sẽ tạm thời đóng 
cửa một số cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tại các vùng có dịch khi có yêu cầu từ Cơ quan 
Nhà nước.  

Kể từ ngày 26/03/2020, thực hiện theo yêu cầu của Uỷ Ban Nhân Dân một số phường trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội, Công ty đã tạm thời đóng cửa các siêu thị Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tại các phường 
này cho đến khi có thông báo tiếp theo của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố.  

Trong 2 tuần cao điểm của công tác phòng chống dịch, chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành theo chỉ đạo 
của các Cơ quan Chức năng. Do đó, tùy tình hình dịch bệnh ở từng địa phương, một số cửa hàng Thế 
Giới Di Động và Điện Máy Xanh khác có thể sẽ tạm thời đóng cửa trong thời gian tới.  

Trong thời gian tạm ngưng phục vụ khách tại siêu thị, Quý khách có nhu cầu vẫn có thể đặt hàng online 
để được phục vụ nhanh chóng tại nhà.  

• Đối với các sản phẩm kinh doanh tại chuỗi Thế Giới Di Động, vui lòng truy cập website: 
thegioididong.com hoặc liên hệ hotline 1800.1060. 

• Đối với các sản phẩm kinh doanh tại chuỗi Điện Máy Xanh, vui lòng truy cập website: 
dienmayxanh.com hoặc liên hệ hotline 1800.1061 

Quý khách vui lòng cập nhật thông tin về các siêu thị vẫn hoạt động bình thường tại website 
https://www.thegioididong.com/ và https://www.dienmayxanh.com/ 

Các cửa hàng Bách Hóa Xanh cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vẫn hoạt động bình thường. 

Vì an toàn chung cho sức khỏe cộng đồng, xin Quý khách vui lòng phối hợp cùng chúng tôi bằng cách đeo 

khẩu trang khi mua sắm tại cửa hàng. 

Công ty đã và đang thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y 

Tế để bảo đảm sức khỏe cho Quý khách hàng và toàn thể nhân viên. 

Bằng thông cáo này, chúng tôi chính thức chia sẻ thông tin đến Quý cổ đông và Quý khách hàng.  

 

Trân trọng, 

Ban Quan Hệ Cổ Đông 
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