
Hội thảo:

NIỀM TIN VÀO CON NGƯỜI 

VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 

TỪ TÂM CỦA MWG



Chủ tàu

Thủy 

thủ đoàn

50 tấn cá

→ 1 tỉ DT 

→ 0.5 tỉ LN

NHÀ 
ĐẦU 
TƯ

NHÂN VIÊN

KHÁCH 
HÀNG



Thứ tự ưu tiên

Khách hàng

Nhân viên

Các nhóm
khác



MWG nỗ lực tạo ra môi trường để NV ĐƯỢC LÀM THẬT và ĐƯỢC ĂN THẬT 

MWG tin rằng số đông

nhân viên dù ở bất kỳ

vị trí nào đều muốn

LÀM THẬT – ĂN THẬT

Rất ít NV 

muốn ăn 

thật làm dối



“Mọi thứ CHI ra đều là PHÍ, nhưng có 

2 khoản chi không bao giờ phí là:

✓ Chi cho KHÁCH HÀNG

✓ Chi cho NHÂN VIÊN”



Người

sử dụng

lao động

Người

lao 

động

NGƯỜI

MUA

NGƯỜI

BÁN



MWG không có người

sử dụng lao động và

người lao động

MWG chỉ có một thủy

thủ đoàn 45.000 người

cùng ra khơi đánh cá

và cùng chia sẻ thành

quả



THU NHẬP CAM KẾT: 
• CHẮC CHẮN 

• NGAY VÀ LUÔN

CHIA SẺ THÀNH QUẢ:
• KHÔNG CHẮC CHẮN 

• TRONG TƯƠNG LAI

Vị trí

NV siêu thị

GĐ Bán hàng



CAM KẾT CỦA MWG

1. MWG cam kết đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình

2. MWG cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc TÔN TRỌNG và CÔNG BẰNG

3. MWG cam kết mang đến cho quản lý: Một SÂN CHƠI công bằng để thi thố tài năng / Một cam 

kết cho một cuộc sống cá nhân SUNG TÚC / Một vị trí xã hội được người khác KÍNH NỂ

4. MWG cam kết mang đến cho các đối tác sự TÔN TRỌNG

5. MWG cam kết mang đến cho nhà đầu tư dài hạn một giá trị GIA TĂNG không ngừng của DN

6. MWG cam kết đóng góp cho cộng đồng thông qua việc tạo nhiều ngàn việc làm và đóng góp đ

ầy đủ thuế cho ngân sách nhà nước

Để một quản lý cống hiến cho doanh nghiệp 5, 10 năm mà chưa có cuộc 

sống sung túc là một nỗi nhục của nhà lãnh đạo



THU 
NHẬP

LƯƠNG THƯỞNG

• Thưởng tháng

• Thưởng quý

• Thưởng nóng

• Thưởng cuối năm

• Thưởng sao



CHÍNH SÁCH THƯỞNG CUỐI NĂM PHÙ HỢP

CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

T13+

KPI+

RBL+

ESOP



Lương Theo giờ công Theo giờ công Lương Cố định

ERP Đánh giá 360 độ Quy mô

Phục vụ ERP Doanh thu

Đánh giá 

Thăng cấp
Sao tập thể Doanh Thu Phục vụ

Phục vụ
Trung bình điểm 

Doanh thu các ST

Tăng trưởng 

Doanh thu

Trung bình điểm 

Phục vụ các ST

Tiến bộ/Tăng 

trưởng Phục vụ

Kiến thức quy 

trình, chính sách, 

sản phẩm

4 Tiêu chí

vận hành

Kiến thức quy 

trình, chính sách, 

sản phẩm

Đánh giá 

hiệu quả

Đánh giá 

hiệu quả

Nhân viên

Thưởng

Quản lý

Lương

Thưởng

AM

Thưởng



• Công thức: Trung bình thu nhập trong năm x 300%13+

• Công thức: 3 x Thu nhập trung bình x 200% x K

• K = mức độ hoàn thành KPI cá nhân: A1/A/B/C 
120%/100%/80%/60%

KPI

• Thưởng cho cá nhân có tác động tới doanh thu và chi phí 
công ty

• RBL locked 2 năm | ESOP locked 4 năm

RBL

ESOP



Chia sẻ thành quả:

+ Profit sharing

+ Value sharing

- SL shares = 1/10 của % tăng trưởng LN

- SL quản lý tham gia: > 4000, từ cấp

Store Manager trở lên

Căn cứ trên khả năng tạo ra
lợi nhuận của từng Manager

- Làm đúng cam kết (nói – làm)

- % hoàn thành KPI

- Mức độ đóng góp vào LN

- Hỗ trợ đồng đội

RBL/ESOP



CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC QUÝ CÔNG TY

TP. HỒ CHÍ MINH NGÀY 30/05/2019


