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Tính linh hoạt là đặc thù của doanh nghiệp gia đình

Các doanh nghiệp gia đình vốn có khả năng thích ứng linh hoạt, điều 
này đúng với mọi doanh nghiệp gia đình dù mới thành lập hay đã có 
lịch sử hoạt động lâu dài. Khả năng thích ứng linh hoạt là tố chất đặc 
thù làm nên doanh nghiệp gia đình. Yếu tố này được xây dựng từ 
những giá trị và mục tiêu cốt lõi, tầm nhìn dài hạn, khả năng ra quyết 
định linh hoạt, đầu tư dài hạn cũng như cam kết bền vững của doanh 
nghiệp với đội ngũ nhân viên và cộng đồng.

Cũng như mọi cuộc khủng hoảng khác, đây là thời điểm các lãnh đạo 
trong doanh nghiệp gia đình cần đoàn kết, đưa ra cam kết rõ ràng và 
đồng nhất trên toàn doanh nghiệp. Việc truyền đạt thông điệp mạch 
lạc đến nhân viên, đối tác và cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng. 
Trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi 
phục, tận dụng tốt những bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng sẽ là 
đòn bẩy giúp các doanh nghiệp gia đình tăng cường lợi thế cạnh 
tranh trong tương lai.
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COVID-19 đã gây ra những gián đoạn và thách thức 
chưa từng có đối với doanh nghiệp và nền kinh tế. Khả 
năng phục hồi và vươn lên sau đại dịch là yếu tố quyết 
định ảnh hưởng tới tương lai của không chỉ bản thân 
gia đình, mà còn của doanh nghiệp và những người 
đang trông cậy vào doanh nghiệp gia đình.” 

Ông Hoàng Hùng
Lãnh đạo khối Doanh nghiệp gia đình PwC Việt Nam
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Đã đến lúc xem xét lại chiến lược và tầm nhìn của chủ doanh 
nghiệp
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Đại dịch COVID-19 đã thay đổi quan điểm hay cách tiếp cận của doanh nghiệp như thế nào?

Chiến lược quản lý 
quyền sở hữu là chìa 
khóa của thành công 
và sự bền vững cho 
doanh nghiệp gia 
đình, đồng thời cũng 
là chìa khóa gắn kết 
gia đình.

Đạt được mức tăng 
trưởng bền vững 

phù hợp là vấn đề 
đặc biệt phức tạp 

đối với doanh 
nghiệp gia đình.

Quản trị doanh 
nghiệp

Khả năng 
sinh lờiQuản trị quyền

 sở hữu

Kĩ thuật số và 
chuyển đổi

Thương 
vụ và phát 

triển

Vốn

Quyền sở 
hữu

Nhân tài

Tài sản

Quản 
trị

Giá trị và mục 
tiêu

Quản trị 
quyền 
sở hữu

Sự tiếp 
nối

Rủi ro và 
tuân thủ
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Những thách thức chính đối với chủ doanh nghiệp để thành 
công lâu dài
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Quản lý, bảo vệ và phát triển tài 
sản của doanh nghiệp ở hiện tại 
và cho tương lai. 

Tài sản

Quản lý quy trình chuyển giao 
quyền sở hữu một cách chặt chẽ 
và trơn tru cho tương lai của 
doanh nghiệp 

Sự tiếp nối

Quản trị hiệu quả và chuyên 
nghiệp đối với các nhu cầu 
của doanh nghiệp, cá nhân 
và các bên liên quan.

Quản trị

Xác định các mục tiêu của 
doanh nghiệp, cùng với đó là 
làm rõ, hệ thống hóa, truyền 
đạt nội dung các giá trị đi 
kèm.

Giá trị và mục tiêu

Tài sản

Quản trị

Giá trị và mục tiêu

Quản trị 
quyền sở 

hữu
Sự tiếp nối
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Các vấn đề chính cho tăng trưởng và lợi nhuận bền vững  

Chiến lược kỹ thuật số, công 
nghệ và đổi mới để tăng cường 
năng lực và tối ưu hóa các quy 
trình nội bộ.

Kỹ thuật số và chuyển đổi
Xác định các giao dịch, 
thương vụ và liên kết chúng 
với tầm nhìn dài hạn, giá trị 
và sự sẵn sàng của doanh 
nghiệp.

Giao dịch và tăng trưởng

Duy trì một cơ sở tài chính vững 
mạnh trong khi cân nhắc các 
nguồn vốn khác.

Vốn

Xác định mục tiêu đúng và phù 
hợp để quản lý và đo lường lợi 
nhuận.

Lợi nhuận

Nắm rõ những rủi ro mà doanh 
nghiệp gặp phải, xác định các 
chiến lược và khung quản trị tốt 
nhất để giảm thiểu những rủi ro 
đó trong bối cảnh đầy biến động.

Quy định và rủi ro

Thu hút, giữ chân và phát triển tài 
năng phù hợp để thúc đẩy doanh 
nghiệp phát triển mà vẫn phù hợp 
với giá trị và tham vọng của nhân 
viên.

Tài năng, danh tiếng và xây dựng 
thương hiệu nhà tuyển dụng
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Giữ gìn và phát triển các 
giá trị của doanh nghiệp

Đối với một doanh nghiệp gia đình, các giá trị là tế 
bào, là nguồn gốc của sự thành công, các cam kết 
cũng như tính bền vững của doanh nghiệp. Nhưng 
khi sự tồn tại của doanh nghiệp bị đe dọa và những 
giá trị này bị thách thức, việc phát triển và bồi dưỡng  
giá trị có thể không còn là một ưu tiên.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã cho thấy giá trị của 
doanh nghiệp càng trở nên rõ ràng. Luôn đoàn kết và 
dựa vào các giá trị gia đình độc đáo sẽ giúp doanh 
nghiệp giữ được kết nối với các bên liên quan như  
gia đình, nhân viên, cộng đồng và khách hàng…

01
Hơn bao giờ hết, cần tập trung gắn kết doanh nghiệp với các  
mục đích và giá trị đã có - chẳng hạn như hỗ trợ cộng đồng

02
Trao quyền cho thế hệ tiếp theo để làm chủ nền tảng kỹ thuật số 
(ví dụ: Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để kết nối sâu 
rộng hơn với các bên liên quan, v.v.)

Trong trạng thái “bình thường mới”
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Quản trị tốt có thể mang 
lại sự khác biệt đáng kể

Một hệ thống quản trị hiệu quả - cho cả gia đình 
và doanh nghiệp – đóng vai trò thiết yếu trong bất 
kì thời điểm nào. Đại dịch COVID-19 lần này lại 
càng nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị hiệu 
quả. Sự tin tưởng, tính minh bạch và kỳ vọng rõ 
ràng đã giúp các doanh nghiệp gia đình định 
hướng rõ ràng để vượt qua những thách thức.

Để đảm bảo cho tương lai doanh nghiệp đòi hỏi 
lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thực thi đúng 
chức trách và nhiệm vụ của mình. Sẵn sàng hỏi ý 
kiến chuyên gia tư vấn nếu doanh nghiệp thấy 
cần thiết. 

01
Hội đồng gia đình là cốt lõi của doanh nghiệp: cần xác định có 
thành viên nào khác trong gia đình có những kỹ năng và kinh 
nghiệm chuyên biệt, liên quan đến khủng hoảng có thể giúp lập 
kế hoạch ứng phó khủng hoảng trong tương lai không?

02
Đánh giá cách doanh nghiệp xử lý khủng hoảng. Hội đồng quản 
trị của doanh nghiệp có được trang bị kiến thức và kinh nghiệm 
để quản lý khủng hoảng và các rủi ro liên quan một cách thích 
hợp không? Đánh giá lại những gì đã xảy ra, doanh nghiệp nên 
xác định những thiếu hụt và lĩnh vực nên được xử lý thêm?
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Trong trạng thái “bình thường mới”
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Đánh giá lại chiến lược 
quản trị doanh nghiệp và 
quản trị tài sản gia đình

Doanh nghiệp gia đình: Vận hành trong trạng thái bình thường mới

Đánh giá kỹ lưỡng tác động của COVID-19 đối với 
tài chính cá nhân, bất động sản và đầu tư là điều rất 
quan trọng sau đại dịch. Ngoài ra, đây cũng là thời 
điểm mà chủ doanh nghiệp gia đình nên đóng góp 
những điều thiết thực nhất cho cộng đồng.

Chính phủ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã 
ban hành nhiều biện pháp hỗ trợ về thuế để giúp 
khôi phục nền kinh tế trong nước. PwC đang theo 
dõi sát những thay đổi về thuế tại đây.

Trong trạng thái bình thường mới

01
Nắm rõ những biện pháp hỗ trợ về thuế được chính phủ ban 
hành để ứng phó với COVID-19 và tác động của những biện 
pháp này đến tình hình thuế và thanh khoản của cá nhân. Từ đó 
cân nhắc phân bổ tài sản một cách hiệu quả nhất

02
Cân nhắc khả năng doanh nghiệp sẽ cần thêm vốn trong giai 
đoạn phục hồi, và sử dụng tài sản riêng để hỗ trợ doanh 
nghiệp như thế nào cho hợp lý.

03
Khi làm từ thiện, doanh nghiệp có thể cân nhắc lại phương thức 
hiện tại để giải quyết những vấn đề cấp thiết mà COVID-19 gây 
ra và ảnh hưởng trực tiếp tới cộng động của mình.

04
Điều chỉnh các kế hoạch đề ra trước đó để hỗ trợ đảm bảo yêu 
cầu thanh khoản liên tục của doanh nghiệp.

05
Liên hệ với các bên liên quan để đảm bảo thông tin rõ ràng về 
những thay đổi trong kế hoạch, cũng như khả năng các bên cần 
từ bỏ một số quyền lợi, ví dụ như chấp nhận giảm hoặc dừng 
nhận cổ tức/ lợi nhuận.

June 2020
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Xây dựng kế hoạch chuyển 
giao quyền sở hữu  

Doanh nghiệp gia đình: Vận hành trong trạng thái bình thường mới

Chuyển giao là vấn đề cốt yếu đối với thành công và 
kế thừa của mọi doanh nghiệp gia đình. Cũng như 
những doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng bởi 
COVID-19, doanh nghiệp gia đình cũng gặp khó 
khăn với dòng tiền suy giảm, nguồn vốn hoạt động 
không ổn định và những gián đoạn về chuỗi cung 
ứng. Ngoài ra, vấn đề quyền sở hữu không thể 
tránh khỏi đối với các doanh nghiệp gia đình.

Sau đại dịch là cơ hội để trao quyền lãnh đạo cho 
thế hệ kế tiếp. Trong Khảo sát Thế hệ kế nghiệp – 
Tâm điểm Việt Nam mới nhất do PwC thực hiện, thế 
hệ kế nghiệp chia sẻ với chúng tôi rằng họ đã sẵn 
sàng để mang lại ảnh hưởng, đặc biệt về kỹ thuật 
số và công nghệ - nhưng họ chưa cảm thấy được 
trao đủ quyền và tin tưởng. Đây là thời điểm để thu 
hẹp khoảng cách thế hệ, và để thế hệ trẻ có được 
được cơ hội dẫn dắt doanh nghiệp vươn lên sau đại 
dịch.

Trong trạng thái bình thường mới

01
Rà soát lại kế hoạch chuyển giao và đặt ra quy trình chuyển giao 
về vai trò / quyền lãnh đạo trong doanh nghiệp cũng như đối với 
gia đình. 

02
Cho thế hệ kế nghiệp cơ hội được tận dụng lợi thế thành thạo về 
công nghệ. Đây có thể chính là yếu tố quyết định trong việc dẫn 
dắt doanh nghiệp vươn lên hay để doanh nghiệp tụt hậu trong 
bối cảnh làm việc từ xa và các giải pháp công nghệ đang đóng 
vai trò ngày một quan trọng

03
Để thế hệ kế nghiệp tham gia sử dụng hiệu quả mạng xã hội, từ 
đó đảm bảo quan điểm của doanh nghiệp được rõ ràng thống 
nhất với các bên liên quan. 

June 2020
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