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T
heo ông Hoàng Đức
Hùng, sự phát triển
mạnh mẽ của các DNGĐ
Việt Nam đã hình thành

các tập đoàn kinh tế tư nhân
dẫn đầu trên nhiều lĩnh vực và
có đóng góp quan trọng vào
nền kinh tế. Tuy nhiên, các
DNGĐ một mặt sẽ phải nỗ lực
chuyên nghiệp hoá hoạt động,
một mặt sẽ phải thực hiện
chuyển giao kế nghiệp. Đây sẽ
là những thách thức không nhỏ
trong tiến trình phát triển của
các DNGĐ.

Ông đánh giá như thế nào
về thực trạng chuyển giao
“quyền lực” trong các doanh
nghiệp gia đình Việt Nam hiện
nay?

Nhìn chung, chưa thấy được
sự chuyển giao hoàn toàn giữa
các thế hệ trong hầu hết các
DNGĐ Việt Nam. Hiện vẫn có sự
đan xen thể hiện sự chuyển giao
dần dần giữa hai thế hệ. Qua tiếp
xúc với các thành viên của một
số DNGĐ ở Việt Nam đang làm
việc tại chính các DNGĐ, chúng
tôi nhận thấy những ảnh hưởng
tích cực trong quá trình các
thành viên này tiếp cận và nhận
chuyển giao trách nhiệm cũng
như quyền lực trong các DNGĐ.
Những yếu tố tích cực này được
dựa trên nền tảng giáo dục bài
bản, hầu hết đều có trình độ và
nhận thức từ các môi trường giáo
dục tiên tiến, khả năng tiếp thu
và áp dụng cái mới, khát khao
thể hiện mình của các thành viên
này kết hợp với văn hóa và
truyền thống gia đình được kế
thừa và dẫn dắt từ thế hệ sáng
lập sẽ mang lại giá trị và thành
công mới cho DNGĐ.

Tôi có thể đưa ra một ví dụ về
xu hướng tích hợp CNTT trong
định hướng chiến lược kinh
doanh hoặc trong các công cụ
quản lý, cũng như việc nâng cao
nhận thức đối phó các rủi ro liên
quan đến CNTT trong hoạt động
hàng ngày của DNGĐ trong thời
đại công nghệ số hiện nay. Trong
hầu hết các trường hợp, các thế
hệ kế cận sẽ có khả năng tiếp cận
và quan tâm đến các nội dung
này một cách chủ động và hiệu

quả hơn các thế hệ đi trước. Kết
quả khảo sát toàn cầu của PwC
về DNGĐ lần thứ 8 (2016) cũng
thể hiện xu hướng hơn 50%
DNGĐ được khảo sát đã có
những điều chỉnh về chiến lược
trong thời đại công nghệ số và
một tỷ lệ tương đương cũng đã
thảo luận hoặc có chuẩn bị cho
các rủi ro liên quan đến CNTT. 

Theo ông, đâu là những
thách thức trong tiến trình
chuyên nghiệp hoá DNGĐ
cũng như chuyển giao kế
nghiệp thành công tại Việt
Nam?

Kinh nghiệm ở các quốc gia
trên thế giới thì việc chuyển giao
kế nghiệp thường có những trở
ngại lớn liên quan đến đội ngũ kế
cận như: cân nhắc chuyển giao
cho những thành viên trong và
ngoài gia đình; cân nhắc giữa
chính những thành viên trong
gia đình; sự hòa nhập và sự thừa
nhận từ những nhân sự chủ chốt
đối với thành viên kế nghiệp;
mức độ chuyển giao và sự tin
tưởng của thế hệ chuyển giao
với thế hệ kế nghiệp và cuối
cùng là mong muốn, khát vọng
và năng lực của chính thế hệ kế
nghiệp.

Xu hướng chuyên nghiệp
hóa DNGĐ ở Việt Nam và trên
thế giới đều gặp những thách
thức tương đồng phân loại theo
các nhóm: các yếu tố con người
như cam kết của chủ sở hữu và
các cấp quản lý, trình độ và nhận
thức của nhân sự các cấp, sự sẵn
sàng của các nguồn lực phù
hợp…; sự phù hợp và mức độ
tiên tiến của các yếu tố về chính
sách và quy trình làm cơ sở cho
công tác quản lý, giám sát và
triển khai các hoạt động của
doanh nghiệp; việc áp dụng các
công cụ và hạ tầng tiên tiến
trong quản lý và hỗ trợ hoạt
động của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, việc đáp ứng
được các yếu tố bên ngoài như
sức ép cạnh tranh, yêu cầu của
các nhà đầu tư bên ngoài và của
các cơ quan quản lý, yêu cầu của
các đối tác (ngân hàng, nhà cung
cấp, khách hàng…) cũng tạo
thêm sức ép cho việc chuyên
nghiệp hóa DNGĐ. Trong những
yếu tố này thì thách thức lớn
nhất liên quan đến yếu tố con
người – tâm lý muốn thay đổi và
sẵn sàng thay đổi để chuyên

nghiệp hơn. Đối với các DNGĐ
thì mức độ cam kết của chủ sở
hữu và các thành viên chủ chốt
trong gia đình, cũng như sự
thống nhất về quan điểm phát
triển doanh nghiệp giữa các thế
hệ trong gia đình và giữa các
thành viên trong và ngoài gia
đình có tham gia điều hành sẽ là
một rào cản lớn trong tiến trình
chuyên nghiệp hóa. 

Như vậy chuyển giao kế
nghiệp thành công chưa hẳn
đã đồng nghĩa với việc chuyên
nghiệp hoá DNGĐ và ngược
lại, thưa ông?

Đúng là việc chuyển giao kế
nghiệp thành công không đồng
nghĩa với thành công trong việc
chuyên nghiệp
hóa DNGĐ.
Chuyên nghiệp
hóa đi đôi với
thay đổi và
minh bạch hóa
mà không phải
DNGĐ nào
cũng muốn
làm hoặc đạt
được ngay.
Nhiều DNGĐ phải vượt qua được
những băn khoăn, toan tính về
lợi ích ngắn hạn để theo đuổi
những lợi ích dài hạn, thậm chí
phải đánh đổi cả lợi nhuận ngắn
hạn lấy sự phát triển bền vững
trong tương lai – để làm được
cần một bước đột phá. Việc này
được kỳ vọng nhiều hơn ở những
doanh nghiệp có tầm nhìn chiến
lược hoặc ở thế hệ mới muốn
thay đổi, giầu sáng tạo với tư duy
mới.

Với những nghiên cứu mà
PwC có được, liệu có một
“công thức” chung cho

Sức ép chuyên nghiệp hoá DN gia đình
Trao đổi với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Hoàng Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc PwC Việt Nam cho rằng: Đối
với các doanh nghiệp gia đình (DNGĐ), mức độ cam kết của chủ sở hữu (và các thành viên chủ chốt trong gia
đình) và sự thống nhất về quan điểm phát triển doanh nghiệp giữa các thế hệ trong gia đình, giữa các thành viên
trong và ngoài gia đình tham gia điều hành sẽ là một rào cản lớn trong tiến trình chuyên nghiệp hóa. 

PHAN NAM - THỰC HIỆN

Nhiều DNGĐ phải vượt
qua được những băn
khoăn, toan tính về lợi ích
ngắn hạn để theo đuổi
những lợi ích dài hạn,
thậm chí phải đánh đổi cả
lợi nhuận ngắn hạn lấy sự
phát triển bền vững trong
tương lai .

chuyển giao trong các doanh
nghiệp gia đình hay không,
thưa ông?

Tôi không nghĩ là có thể có
một “công thức chung” cho
chuyển giao thành công cho tất
cả các DNGĐ vì có rất nhiều yếu
tố khách quan và chủ quan có
thể tác động đến việc chuyển
giao, kể cả yếu tố thị trường và
cạnh tranh. Tuy nhiên, từ các
nghiên cứu và kinh nghiệm thực
tế của PwC liên quan đến các
DNGĐ, chúng tôi có thể chia sẻ
một số nguyên tắc hữu ích cho
việc chuyển giao kế nghiệp
thành công như sau:

Theo kết quả khảo sát của
PwC năm 2016 trong 69% DNGĐ
có thế hệ sau tham gia làm việc,
điều hành doanh nghiệp, 90%
trong số thế hệ tiếp nối đó cho
rằng cần phải nỗ lực hơn nữa để
chứng tỏ bản thân mình trong
khi chỉ có 2/3 thế hệ hiện tại có
quan điểm như vậy. Điều này
cho thấy cam kết, hoài bão, sự
sẵn sàng và năng lực của thế hệ
mới tiếp nối sự nghiệp kinh
doanh của gia đình. 

Thế hệ hiện tại phải chủ
động quan tâm hỗ trợ, chia sẻ,
dìu dắt thế hệ tiếp nối, và có
niềm tin vào thế hệ sau thông
qua một số cách thức như lập kế
hoạch kế cận mang tính dài hạn;
tâm lý được trao cơ hội chứ
không phải áp lực cho thế hệ sau;
trao cơ hội khẳng định mình qua
một dự án riêng cụ thể; theo dõi
và đánh giá khi nào và ở đâu thì
có thể để thế hệ sau tự bươn
chải; có phương án giải quyết các
vướng mắc và xung đột gia đình.

Vai trò và sự hỗ trợ của các
thành viên chủ chốt ngoài gia

đình cũng là một điểm đáng lưu
ý. Sự thông cảm, thừa nhận và
khả năng tương tác, hỗ trợ từ
phía các thành viên chủ chốt
không phải là thành viên gia
đình trong nhiều trường hợp
cũng có tác động lớn tới thành
công của việc chuyển giao. Thực
tế qua khảo sát số các DNGĐ có
các thành viên ngoài gia đình
tham gia vào công tác quản trị và
điều hành (cấp HĐQT) chiếm
đến 65%.

Cũng như việc hoạch định
đội ngũ kế cận trong các doanh
nghiệp khác, các DNGĐ rất cần
một kế hoạch chu đáo và cụ thể
cho việc kế nghiệp gồm những
bước như thu thập kinh nghiệm
thực tế bên ngoài DNGĐ mình;
cùng tham gia lập kế hoạch
trung hạn và dài hạn; cùng đóng
góp ra quyết định quản lý; xác
định rõ kế hoạch nghỉ hưu của
thế hệ hiện tại; khuyến khích sự
tham gia sớm của thế hệ sau;
tăng cường trao đổi thông tin
giữa các thế hệ và các bên liên
quan; tìm hiểu và đánh giá các
tác động thuế và pháp lý; đầu tư
nhiều vào giáo dục và kiến
thức… Tuy nhiên, thực tế chỉ có
55% các DNGĐ được khảo sát đã
có kế hoạch kế nghiệp theo
những hình thức nhất định – chỉ
15% có kế hoạch rõ ràng, cụ thể
và chi tiết.

Việc tồn tại mâu thuẫn và
xung đột ngầm giữa các thành
viên trong gia đình được coi là
một hiểm họa tiềm tàng với các
DNGĐ. Trong khi các thế hệ kế
nghiệp ngại phải đối mặt với các
vấn đề “chính trị gia đình”, thế hệ
đi trước với kinh nghiệm và ảnh
hưởng của mình cần có vai trò
chủ đạo trong việc xây dựng
“quản trị gia đình” và sắp xếp các
thỏa thuận trong quan hệ gia
đình nhằm giúp làm giảm các
xung đột và mâu thuẫn. Thực tế
trong khi có đến 82% DNGĐ
được khảo sát đã có quan tâm
đến các phương án giải quyết
mâu thuẫn và xung đột gia đình
thì chỉ có chưa đến 25% số họ có
khế ước hoặc gia pháp chính
thức. 

Như vậy có thể thấy không
chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới,
DNGĐ còn rất nhiều việc phải
làm để đảm bảo việc chuyển
giao kế nghiệp thành công.

Trân trọng cảm ơn ông!

Sáu thách thức
chuyên nghiệp hóa
DNGĐ trong 5 năm

tới (nguồn: Khảo
sát toàn cầu của

PwC về DNGĐ lần
thứ 8)


