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Đối với doanh nghiệp gia
đình khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương ngày
nay, lãnh đạo bằng sự tín
nhiệm, hơn bao giờ hết, là
ưu tiên chiến lược quan
trọng ngang việc tạo ra lợi
nhuận hoặc bất kỳ mục
tiêu kinh doanh nào khác.
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Việc quản lý những ưu tiên này vốn
thách thức trong điều kiện bình
thường, nay lại càng khó khăn hơn
trong bối cảnh đại dịch ảnh hưởng
đến mọi doanh nghiệp và tất cả các
khía cạnh trong cuộc sống.

Các doanh nghiệp gia đình khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương có thể
giải quyết những thách thức này
bằng việc lãnh đạo tạo dựng sự tín
nhiệm. Sự tín nhiệm là sợi dây kết
nối doanh nghiệp gia đình với các
bên liên quan, và chính nhờ lòng tin
mà doanh nghiệp có thể phát triển
mạnh mẽ.

Thực tế, trên nhiều khía cạnh, các
nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
vốn đã lãnh đạo với sự tín nhiệm,
linh hoạt trong cách bảo vệ sự an
toàn cho người lao động và khách
hàng của mình, thiết lập lại các ưu
tiên kinh doanh và đóng góp xây
dựng cộng đồng thông qua việc hỗ
trợ về thời gian, năng lượng, và
nguồn lực.

Chắc chắn rằng cơ hội vẫn còn rộng
mở. Nhiều doanh nghiệp gia đình
đặc biệt ở khu vực Châu Á - Thái
Bình Dương vẫn đang ở thế hệ đầu
tiên.Đối với nhiều doanh nghiệp, hệ
thống quản trị vẫn cần phải hoàn
thiện, đặc biệt là khi tổ chức đang
được dẫn dắt bởi người sáng lập.
Và trong khi cơ cấu lãnh đạo phẳng,
có thể đem lại sự linh hoạt hơn thì
nó cũng có thể tạo điểm nghẽn tiềm
ẩn

khi cần đưa ra các quyết định khó
khăn, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch
hiện tại và khi khủng hoảng trong
tương lai xuất hiện.

Báo cáo này đề cập đến cách thức
các doanh nghiệp gia đình ở Châu Á -
Thái Bình Dương có thể thực hiện để
gây dựng sự tín nhiệm, khẳng định
năng lực của họ khi triển khai các
hoạt động kinh doanh hàng ngày
trong khi vẫn đáp ứng các nhu cầu
khác nhau của các bên liên quan bị
ảnh hưởng bởi sự gián đoạn hiện tại.
Những nhu cầu này thuộc bốn lĩnh
vực của sự tín nhiệm: vật lý, tinh thần,
tài chính và kỹ thuật số.

Do khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương đang ở các giai đoạn phục
hồi khác nhau, tỷ lệ các doanh nghiệp
do gia đình và người sáng lập nắm
giữ vẫn ở mức cao. Sau tất cả, danh
tiếng của gia đình vẫn được đặt lên
hàng đầu. 2 Thất bại có thể ngăn
ngừa được hay không phụ thuộc
nhiều vào người sáng lập hoặc gia
đình điều hành doanh nghiệp đó. Đối
với nhiều doanh nghiệp muốn phát
triển hưng thịnh trong khi phải đương
đầu với thực tế của đại dịch Covid-
19, việc tin tưởng lẫn nhau và xây
dựng sự tín nhiệm là điều bắt buộc.

Sự tín nhiệm - điều cần thiết ngay lúc này

Được thành lập từ đầu những
năm 1990, hệ thống giáo dục
Maple Leaf là ngôi trường quốc
tế đầu tiên tại Trung Quốc đại
lục. Trụ sở lớn nhất của hệ thống
này đặt tại Vũ Hán, nơi ghi nhận
khoảng 60,000 ca nhiễm
Covid-19.

Tuy nhiên, Maple Leaf không hề
ghi nhận dù chỉ một trường hợp
mắc bệnh tại cơ sở Vũ Hán này.
Với hơn 104 cơ sở trên khắp thế
giới, Maple Leaf nổi lên như một
điểm sáng giữa tâm dịch. Lý giải
cho sự thành công này là nhờ
vào những quyết định đúng đắn
cùng sự thấu cảm chân thành.
Việc giao tiếp minh bạch đã giúp
đội ngũ của Maple Leaf được tự
do trao đổi các giải pháp và làm
việc cùng nhau vì mục đích
chung. Những công nghệ giáo
dục tân tiến đã hỗ trợ rất nhiều
cho việc học từ xa, đảm bảo sự
liên tục của các khóa học và học
viên có thể tốt nghiệp đúng hạn.
Với văn hóa trao quyền, các hiệu
trưởng được quyền quyết định
về thời gian mở lại trường học
dựa trên điều kiện thực tế ở mỗi
địa phương. Các quy trình khử
trùng được tuân thủ một cách
nghiêm ngặt nhằm củng cố lòng
tin cho học sinh và giáo viên. Về
bản chất, Maple Leaf đã đi qua
cuộc khủng hoảng này nhờ
những gì họ đã xây dựng từ lâu:
một nền văn hóa được tạo dựng
và truyền cảm hứng về lòng tin
cho người khác.1

Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp gia đình khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương có thể đạt được khi những ưu
tiên quan trọng về mặt tổ chức được quản lý hiệu quả
như: truyền thông, kiểm soát sự tăng trưởng (hoặc sự thu
hẹp), chuyển đổi số, hoạch định cho tương lai và quản trị
doanh nghiệp.
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Định nghĩa sự tín nhiệm

Sự tín nhiệm được định nghĩa là “sự
sẵn sàng mở lòng của chúng ta trước
hành động của người khác vì chúng
ta tin rằng họ có ý định tốt và sẽ đối
xử tốt với chúng ta.”3 Chúng ta sẵn
sàng đặt sự tín nhiệm vào người
khác vì chúng ta tin rằng họ thực lòng
quan tâm đến lợi ích của chúng ta, sẽ
không lợi dụng và sẽ bảo vệ lợi ích
của chúng ta - và điều đó sẽ mang lại
kết quả tốt hơn cho tất cả mọi người.

Các nhà lãnh đạo có thể xây dựng và
duy trì sự tín nhiệm bằng cách hành
động với năng lực và thành ý. Năng
lực thể hiện ở khả năng thực thi: bạn
nói thì bạn sẽ làm. Thành ý thể hiện ý
nghĩa đằng sau những hành động
của nhà lãnh đạo: Hành động quyết
đoán đi đôi với sự đồng cảm và quan
tâm chân thành đối với mong muốn

và nhu cầu của các bên liên quan. Sự
tin tưởng và được tin tưởng đều đòi
hỏi chúng ta phải có những lựa chọn
sáng suốt để đầu tư vào các mối
quan hệ mang lại giá trị chung. sự tín
nhiệm là sự trao đổi giá trị hữu hình
và nó có thể hành động trên nhiều
khía cạnh khác nhau.

Khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
tìm cách xây dựng sự tín nhiệm với
các bên liên quan thời hậu Covid-19,
nhu cầu của các bên liên quan có thể
được đáp ứng trên bốn khía cạnh
của sự tín nhiệm:

• Sự tín nhiệm về vật lý: Các bên
liên quan có thể tin tưởng rằng
các địa điểm, ví dụ như văn
phòng và cửa hàng được an
toàn.

• Sự tín nhiệm về tinh thần: Các
bên liên quan có thể tin tưởng
cảm xúc và nhu cầu xã hội của họ
đang được bảo vệ.

• Sự tín nhiệm về tài chính: Các
bên liên quan có thể tin tưởng
rằng mối quan tâm về kinh tế và
tài chính của họ đang được lắng
nghe

• Sự tín nhiệm về kỹ thuật số:
Các bên liên quan có thể tin
tưởng rằng thông tin và dữ liệu
của họ được bảo mật.

Điều gì làm các bên liên quan quan
tâm nhất? Việc phát triển các chiến
lược trong từng khía cạnh này và
truyền đạt chúng một cách minh
bạch và trung thực sẽ đóng vai trò
quan trọng.
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Bốn khía cạnh
của sự tin tưởng:

Thành ý

Tinh thần
Tin tưởng rằng các cảm
xúc và nhu cầu xã hội của
bạn đang được bảo vệ

Tài chính
Tin tưởng rằng mối
quan tâm tài chính
của bạn đang được
lắng nghe

Vật lý
Tin tưởng rằng
nơi làm việc của
bạn được an
toàn

Kỹ thuật số
Tin tưởng rằng thông tin
của bạn được bảo mật

https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/deloitte-analytics/articles/chemistry-of-trust.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/building-trust-during-covid-19-recovery.html
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địa điểm đi mua sắm an toàn trên
cả nền tảng kỹ thuật số lẫn nền tảng
vật lý. Trong điều kiện thị trường
liên tục thay đổi, việc giao tiếp hay
tương tác hiệu quả với khách hàng
có thể sẽ là thách thức lớn cho
những doanh nghiệp gia đình vẫn
đang trong quá trình xây dựng hạ
tầng kỹ thuật số hay có bộ phận tiếp
thị và truyền thông non trẻ.

Với những lý do tương tự, doanh
nghiệp gia đình có thể thấy việc
giao tiếp với nhân viên hay nhà
cung cấp còn thách thức hơn. Nếu
sự giao tiếp trở nên kém hiệu quả,
cả nhân viên và các nhà cung cấp
sẽ nghi ngờ khả năng thanh khoản
của tổ chức, dẫn đến mất sự tín
nhiệm về năng lực tài chính. Bên
cạnh đó, sự mơ hồ trong tỉ lệ lây
nhiễm, lan truyền dịch bệnh sẽ dẫn
đến việc các nhân viên làm việc tại
cửa hàng và khách đến mua hàng
mất dần sự tín nhiệm về vật lý khi
có ý định đi ra ngoài làm việc hay
mua sắm.

Nếu như giao tiếp với khách hàng
xoay quanh việc hiểu khách hàng là
ai, muốn gì, hay mức độ hài lòng của
họ với các sản phẩm và dịch vụ của
công ty thì giao tiếp minh bạch với
nhân viên lại là để củng cố mối quan
hệ và tăng lòng trung thành. Việc
giao tiếp với các thành viên trong gia
đình từ các thế hệ khác nhau có thể
coi là ưu tiên số 1 trong mọi thời
điểm, và nó thật sự càng quan trọng
hơn trong thời kỳ khủng hoảng.

Tác động từ Covid-19
Áp lực từ đại dịch Covid-19 khiến
việc giao tiếp trở nên quan trọng hơn
bao giờ hết, đặc biệt là giao tiếp với
khách hàng – những người có thể
sẽ nghi vấn liệu doanh nghiệp gia
đình có khả năng đáp ứng nhu cầu
của họ trong hoàn cảnh hiện tại hay
không. Ví dụ, doanh nghiệp cần phải
có khả năng truyền tải thông tin đến
khách hàng, thông qua lời nói hoặc
hành động, rằng mình có thể cung
cấp cho khách

Sự tín nhiệm và giao tiếp: Ưu tiên tính
minh bạch giữa các bên liên quan

Đối với bất kỳ tổ chức nào,
đặc biệt là với các doanh
nghiệp gia đình ở Châu Á -
Thái Bình Dương, giao tiếp
hiệu quả luôn là yếu tố then
chốt, khi mà lời nói của bạn
cũng chính là cam kết của
chính bạn.

TƯ DUY DOANH NGHIỆP
GIA ĐÌNH THỊNH VƯỢNG

Tổ chức của bạn đáng tin cậy như thế nào
trong mắt các bên liên quan khác nhau:
khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp,
cộng đồng hay những thành viên còn lại
trong gia đình?
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Cơ hội

Giao tiếp dựa trên sự tín nhiệm
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần
có chiến lược truyền thông để thể
hiện họ thấu hiểu nhu cầu của các
bên liên quan và có kế hoạch cụ thể
để giải quyết các nhu cầu đó?

Thành lập một nhóm
truyền thông về khủng
hoàng nếu chưa có.
Vì khủng hoảng nảy sinh cả
ở trong nội bộ lẫn bên ngoài,
cần phải giải quyết khủng
hoảng với sự rõ ràng và lòng
đồng cảm, thấu hiểu để giúp
đỡ tổ chức vượt qua giai
đoạn khó khăn này, từ đó tạo
ra sự tín nhiệm với các bên
liên quan.

Phát triển một kế hoạch giao
tiếp toàn diện cho lực lượng
lao động.
Trong một môi trường mà
phần lớn thông tin đều chưa
được nắm rõ, nhân viên sẽ rất
coi trọng những điều mà bạn
có thể cung cấp. Vì thế, các
thông báo, giao tiếp nhất quán
và đúng lúc sẽ giúp gia tăng
sự gắn bó giữa công ty và
nhân viên. Ví dụ, các thông tin
về tình hình dịch bệnh trong
công ty và những hành động
để giữ công ty sạch sẽ và an
toàn cần được gửi tới nhân
viên một cách rõ ràng và minh
bạch.4

Khuyến khích nhân viên
trao đổi với khách hàng và
các bên liên quan khác.
Nhân viên chính là đại diện
tiếng nói cho doanh nghiệp,
họ cũng là người có tác động
trực tiếp đến trải nghiệm của
khách hàng và các hệ sinh
thái của doanh nghiệp trong
cả những sự kiện chính thức
hoặc không chính thức.5

Minh bạch về mục tiêu và
chiến lược tài chính.
Doanh nghiệp tư nhân có thể
thấy thật vô lý khi phải công
khai thông tin tài chính của
doanh nghiệp mình ra ngoài,
nhưng thông tin minh bạch
về mục tiêu và chiến lược tài
chính của doanh nghiệp
trong thời gian bất ổn này sẽ
giúp tạo dựng sự tín nhiệm
với các bên liên quan.
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Trước đại dịch, các doanh
nghiệp gia đình trên toàn cầu
và cụ thể là ở Châu Á - Thái
Bình Dương đã tạo ra mức
tăng trưởng doanh thu bền
vững và lợi nhuận cao hơn
so với các loại hình doanh
nghiệp khác.6

Giá trị ròng của các doanh nghiệp
gia đình tại khu vực Châu Á - Thái
Bình Dương năm 2019 đạt trung
bình hơn 900 triệu USD, trong đó,
đa phần doanh nghiệp lớn là do thế
hệ đầu tiên sáng lập công ty nắm
quyền kiểm soát.7 Sự thành công
của các doanh nghiệp gia đình này
được được khẳng định qua các
chiến lược tăng trưởng hiệu quả và
các kế hoạch được triển khai thành
công. Một trong những chiến lược
được nhiều doanh nghiệp gia đình
tại Châu Á – Thái Bình Dương sử
dụng chính là tập trung vào sự đổi
mới, đặc biệt là đối với việc thâm
nhập thị trường mới cũng như tăng
năng suất lao động.8 Các doanh
nghiệp này có lợi thế là không bị ràng
buộc bởi các cổ đông đại chúng nên
họ có thể linh hoạt hơn trong việc lập
kế hoạch tăng trưởng với tư duy dài
hạn hơn. Sự tín nhiệm được coi như
chất keo gắn kết các doanh nghiệp
gia đình với các bên liên quan trong
hệ sinh thái của họ khi các tổ chức
này phát triển.

Tácđộng từ Covid-19
Do sự bất ổn của đại dịch, cơ hội
tăng trưởng cho các doanh nghiệp
gia đình ở Châu Á - Thái Bình
Dương rất khác nhau. Một dự đoán
cho các doanh nghiệp gia đình trên
toàn cầu, bao gồm cả châu Á, cho
thấy chỉ có 40% doanh nghiệp kỳ
vọng doanh thu và lợi nhuận sẽ trở
lại mức trước Covid-19 trong 12
tháng tới.9Nhiều chính phủ trong khu
vực, bao gồm Trung Quốc, Úc và
New Zealand, đang cung cấp các gói
kích thích tăng trưởng trong thời kỳ
Covid-19 đối với khu vực tư nhân để
giúp các doanh nghiệp phục hồi.10

Các doanh nghiệp tư nhân cũng
đang đứng trước thách thức phải
khắc phục tình trạng chênh lệch
chuỗi cung ứng về cả vật chất và tài
chính trong bối cảnh các vấn đề địa
chính trị hiện nay.11

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đang hé
lộ những con đường tăng trưởng mới
và đồng thời thúc đẩy sự chuyển dịch
sang các mô hình kinh doanh mới
hoặc các mô hình kinh doanh mong
muốn sớm hơn dự đoán.12

Những chuyển dịch tăng trưởng này
cũng là cơ hội kiểm tra các khả năng
và năng lực hiện có. Ví dụ, để đối phó
với đại dịch, nhà điều hành taxi lớn
nhất Indonesia - Blue Bird, đã đẩy
nhanh kế hoạch dài hạn của

mình nhằm mở rộng từ dịch vụ vận
chuyển sang dịch vụ di chuyển
(mobility as a service) sớm hơn
nhiều so với dự kiến, với bộ phận
CNTT được giao nhiệm vụ ra mắt
dịch vụ giao hàng trên hai nền tảng
riêng biệt chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn.13

Sự tín nhiệm và quản trị sự tăng
trưởng hoặc thu hẹp: Ưu tiên xây dựng
các mối quan hệ giữa những biến động

Visy Industries, một công ty
chuyên kinh doanh về giấy,
bao bì và tái chế có trụ sở
chính tại Úc do Anthony Pratt
và gia đình ông sở hữu, gần
đây đã hoàn tất việc mua lại
doanh nghiệp sản xuất kính
Owens-Illinois của Úc và New
Zealand. Giao dịch này đại
diện cho một trong những
thương vụ mua lại doanh
nghiệp sản xuất lớn nhất của
Úc. Chủ tịch điều hành
Anthony Pratt đã chia sẻ việc
mua lại doanh nghiệp này là
nhằm đáp ứng nguyện vọng
của người cha quá cố của ông,
Richard Pratt, rằng Visy trở
thành doanh nghiệp tầm cỡ
trong thị trường sản xuất kính.
Visy coi đây là cơ hội để nâng
cao  sự cam kết của mình đối
với các hạng mục sản xuất có
giá trị cao và việc mở rộng hơn
nữa chiến lược đóng gói bao bì
một cách bền vững của doanh
nghiệp.14
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Cơ hội

Hưng thịnh và tăng trưởng dựa trên nền tảng
của sự tín nhiệm

Khi các doanh nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương
thoát khỏi đại dịch và tìm thấy những cơ hội mới
để phát triển, sự tín nhiệm là một tài sản cần được
tiếp tục phát triển và xây dựng đối với nhân viên,
hội đồng quản trị, khách hàng, đối tác, cộng đồng,
xã hội, và chính phủ.

Xây dựng hoặc duy trì sự minh bạch trong hoạt
động để đảm bảo sự tín nhiệm về tinh thần với
người lao động và các đối tác trong chuỗi cung
ứng. Chủ động tìm kiếm những nhân tài ngoài
phạm vi gia đình để đảm nhận vị trí lãnh đạo và các
vị trí quan trọng khác khi mở rộng kinh doanh.
Tránh chủ nghĩa gia đình để đảm bảo sự tín nhiệm
với các cổ đông. Nâng cao sự tín nhiệm với các đối
tác trong chuỗi cung ứng vật lý và tài chính bằng
cách tăng cường tính minh bạch hơn cho các quy
trình hiện có.15

Khủng hoảng là không thể tránh khỏi, hãy duy trì
các mối quan hệ. Nhiều doanh nghiệp gia đình ở
Châu Á - Thái Bình Dương đang đưa ra những quyết
định khó khăn trong việc ký hợp đồng trong điều kiện
thị trường hiện nay. Giải quyết những thách thức khó
khăn này bằng sự dũng cảm và thấu hiểu giúp doanh
nghiệp duy trì danh tiếng trên thị trường về mức độ
đáng tin cậy. Các mối quan hệ sẽ không chấm dứt
mà có thể phát triển theo các hướng khác nhau. Ví
dụ, những người lao động không còn làm việc cho
công ty nên được đối xử như những khách hàng
hoặc đối tác tiềm năng trong tương lai.

Tìm kiếm sự phát triển lâu dài và các cơ hội
nhanh hơn để thực hiện mục tiêu của tổ chức và
giải quyết các nhu cầu của cộng đồng. Nhiều
doanh nghiệp gia đình ở Trung Quốc và ở khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương đã quyên góp tiền và
thiết bị cho các bác sĩ và y tá trong suốt đại dịch
Covid-19. Điều này thể hiện cam kết lâu dài đối với
trách nhiệm xã hội hơn là lợi nhuận ngắn hạn của
các doanh nghiệp đó.16 Ví dụ, vào thời điểm nhu cầu
toàn cầu về thử nghiệm Covid-19 đang tăng vọt, quỹ
Minderoo, được thành lập bởi Andrew và Nicola
Forrest vào năm 2001, đã giúp môi giới một thỏa
thuận để đảm bảo hàng triệu thử nghiệm vắc xin
Covid-19 cho Úc vào tháng 5/2020.17

Tiếp tục củng cố sự tín nhiệm về tài chính
của khách hàng thông qua các chính sách giá
công bằng và minh bạch. Công chúng ngày
càng cảnh giác với những công ty có dấu hiệu
đặt lợi nhuận lên trên việc tuân thủ các quy định
trong cộng đồng. Giống như các cuộc khủng
hoảng khác trước đó, Covid-19 đã gây chú ý về
vấn đề nâng giá bán. Các doanh nghiệp gia đình
Châu Á - Thái Bình Dương có thể trở thành hình
mẫu cho các doanh nghiệp trong khu vực về sự
cam kết làm việc công bằng với khách hàng của
họ.
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Sự tín nhiệm và sự chuyển đổi
sang nền tảng kỹ thuật số: Chuyển
đổi số và đầu tư công nghệ

Đối với một số doanh nghiệp gia
đình, đặc biệt là những doanh
nghiệp có phương thức vận hành
lâu đời, triển vọng thay đổi có thể
gây ra sự lo ngại, ngay cả khi các
khoản đầu tư mới sẽ mang lại kết
quả tốt hơn. Hơn nữa, khi các lãnh
đạo doanh nghiệp không cảm thấy
quen thuộc với một số công nghệ,
quá trình áp dụng còn gặp nhiều
khó khăn hơn.

Điều đó nói lên rằng, chuyển đổi số
có thể mang lại lợi thế đáng kể cho
các công ty đang tìm cách đa dạng
hóa và nâng tầm dấu ấn của họ.

Tác động từ Covid-19
Trước đại dịch Covid-19, nhiều
doanh nghiệp gia đình trong khu
vực đã tập trung vào hiện đại hóa
kỹ thuật số để tối ưu hóa quy trình,
cải thiện sản phẩm và trải nghiệm
khách hàng cũng như phát triển
các sản phẩm, dịch vụ mới.18 Đại
dịch và sự phát triển nhanh chóng
của công nghệ ảo ngày càng nhấn
mạnh tính cấp thiết của quá trình
chuyển đổi số. Tính cần thiết này
đang xóa dần đi sự ngần ngại đối
với chuyển đổi số ở một số doanh
nghiệp gia đình trước đây.

Từ quan điểm điều hành, nhu cầu
bảo vệ dữ liệu đã làm tăng nhu cầu
đầu tư vào an ninh mạng. Các
doanh nghiệp gia đình ở châu Á
được cho là ít có khả năng nhất
trong việc chủ động xây dựng kế
hoạch an ninh mạng, điều này có
khả năng làm giảm sự tín nhiệm
của các bên liên quan.19 Các mối đe
dọa về an ninh mạng có thể có tác
động lớn hơn đối với các doanh
nghiệp gia đình so với các loại hình
tổ chức khác, vì chúng có thể ảnh
hưởng đến quyền riêng tư và tài
sản cá nhân của gia đình. 20

Một vấn đề phức tạp khác mà các
doanh nghiệp gia đình ở châu Á phải
đối mặt là trong khi các yêu cầu về giãn
cách xã hội đòi hỏi con người làm việc
từ xa trên nền tảng số, họ vẫn đề cao
tương tác trực tiếp trong hợp tác, giao
thương như những tập tính văn hóa vốn
có.21 Vì vậy, trong khi tăng cường giao
dịch từ xa có thể là tương lai cho các
doanh nghiệp hoặc ít nhất là trong
tương lai gần – việc này cũng có thể
dẫn đến mất sự tín nhiệm về tinh thần,
đặc biệt là trong các mối quan hệ được
xây dựng dựa trên tương tác trực tiếp.

Đối với các doanh nghiệp gia đình, chuyển đổi số đem lại
một cơ hội lớn để cạnh tranh ở các thị trường và lĩnh vực
mới. Tuy nhiên, tính sáng tạo, đột phá vốn có của ý tưởng
chuyển đổi bị xem là mâu thuẫn với tính kế thừa, một đặc
điểm điển hình của doanh nghiệp gia đình.

Vingroup, tập đoàn tư nhân
lớn nhất Việt Nam, đã và đang
tập trung mạnh mẽ vào
chuyển đổi số. Bên cạnh việc
đầu tư nhiều công ty con vào
các lĩnh vực như ô tô, điện
thoại, bất động sản, khách
sạn, giải trí, chăm sóc sức
khỏe và giáo dục, Tập đoàn đã
phát triển chiến lược trong các
ngành điện tử, phát triển phần
mềm và công nghệ tiên tiến.
VinSmart, một công ty con của
Tập đoàn, đang tập trung phát
triển và sản xuất các thiết bị
thông minh. Tập đoàn cũng
tập trung vào trí tuệ nhân tạo,
tự động hóa và vật liệu thế hệ
mới, và tận dụng các viện
nghiên cứu của mình để
nghiên cứu các công nghệ tiên
tiến, mới nổi cho các ứng
dụng thực tế.  Những khả
năng đa dạng này giúp
Vingroup xây dựng con đường
phía trước với tư cách là một
tổ chức công nghệ hàng đầu.

TƯ DUY PHÁT TRIỂN
THỊNH VƯỢNG CỦA
DOANH NGHIỆP GIA
ĐÌNH

Ai đang tin tưởng
chúng ta nhất, và
ai ít tin tưởng
chúng ta nhất?
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Cơ hội

Duy trì sự tín nhiệm trong quá
trình chuyển đổi số

Cho dù một doanh nghiệp gia
đình ở châu Á đã tham gia vào
hành trình chuyển đổi số trong
nhiều năm hay chỉ mới bắt đầu,
họ phải chứng minh cho các
bên liên quan rằng họ có thể
hoạt động thành thạo và trơn tru
trong môi trường số cũng như
chuyển sự tập trung của họ vào
công nghệ.

Thúc đẩy sự chuyển dịch văn hóa để thực hiện chuyển đổi số
một cách thuận lợi. Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số liên tục, bao
gồm việc gia tăng làm việc từ xa ở một số quốc gia, tác động như thế
nào đến văn hóa của doanh nghiệp? Các doanh nghiệp trưởng thành
về mặt kỹ thuật số sử dụng các hệ thống ra quyết định phân tán hơn,
nhóm đa chức năng và có nhiều khả năng ứng dụng hơn.22Khi tổ chức
của bạn hỗ trợ phát triển việc chuyển đổi số thông qua việc đào tạo,
quy trình và hệ thống mới, và tuyển dụng nhân tài mới để bổ sung cho
những tài năng hiện có là rất quan trọng.23Điều chỉnh văn hóa của tổ
chức để hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số sẽ giúp cả người lao động và
nhà lãnh đạo nắm bắt các công nghệ kỹ thuật số và tận dụng các cơ
hội mà các công nghệ này mang lại.

Truyền đạt chiến lược kỹ thuật số của doanh nghiệp tới các bên
liên quan. Các tổ chức tiên tiến hơn về mặt kỹ thuật số thường có
tính hợp tác cao và minh bạch hơn — những nhân tố quan trọng để
xây dựng sự tín nhiệm.24Hãy nêu rõ những gì doanh nghiệp bạn đã
làm được cho đến thời điểm hiện tại cùng với các kế hoạch trong
tương lai. Hãy chứng minh chiến lược kỹ thuật số của doanh nghiệp
hỗ trợ và thúc đẩy mục đích của tổ chức như thế nào. Có lẽ, quan
trọng nhất là việc giải thích ý nghĩa của chuyển đổi số đối với từng
bên liên quan, để họ hiểu chiến lược chuyển đổi của doanh nghiệp sẽ
có tầm ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu của họ.

Ưu tiên an ninh mạng. Đừng cắt bỏ các khoản đầu tư liên quan đến
công nghệ mạng, đặc biệt là vấn đề xoay quanh quyền bảo mật dữ liệu.
Bảo vệ dữ liệu khách hàng và nhân viên là những ưu tiên cần thiết để
xây dựng sự tín nhiệm cả trên phương diện tài chính và kỹ thuật số. Đối
với các doanh nghiệp gia đình, việc bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá
nhân của thành viên gia đình là rất quan trọng cũng để duy trì sự tín
nhiệm kỹ thuật số và tài chính của các thành viên trong gia đình. Nếu có
vi phạm về bảo mật, hãy thông báo kịp thời cho các bên liên quan và
giải thích những doanh nghiệp sẽ làm để khắc phục và kiểm soát để
không tái diễn.11
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Lấy ví dụ, là con trai người thừa
kế của người đồng sáng lập công
ty kinh doanh nông sản
Singapore Wilmar International
muốn đi theo con đường của
mình trước khi tính tới khả năng
tham gia doanh nghiệp của gia
đình trong tương lai 25. Do vậy
mà doanh nghiệp gia đình cần
chủ động lên kế hoạch cho nhiều
viễn cảnh chuyển giao. Bằng
cách hợp tác chặt chẽ với các
thành viên theo thời gian để dần
thấu hiểu quan điểm phát triển
của họ, người lãnh đạo đặt tổ
chức vào một vị trí để phát triển
một cách sâu sắc và có chủ đích.

Đa số các doanh nghiệp gia đình
trong khu vực châu Á – Thái Bình
Dương đang được lãnh đạo bởi
các thế hệ sáng lập nên không
bất ngờ gì khi rất nhiều trong số
đó vẫn trong giai đoạn đầu của
việc áp dụng những kế hoạch
chuyển giao được chuẩn bị bài
bản. 26 Tuy một số doanh nghiệp
đã cho thấy bước tiến của mình,
một số khác lại chưa. Theo một
kết quả khảo sát mới đây, chỉ có
khoảng một nửa các doanh
nghiệp gia đình Châu Á có kế
hoạch chuyển giao rõ ràng. Mặc
dù con số này được xem là đã
cao hơn nhiều năm về trước
nhưng vẫn thấp hơn so với con
số trung bình trên thế giới.27

Tác động từ Covid-19
Việc không có một kế hoạch chuyển
giao đầy đủ trong bối cảnh hiện nay
có thể gây mất sự tín nhiệm về tinh
thần của các thành viên trong gia
đình và nhân viên khi tự hỏi rằng ai
sẽ là người đủ năng lực để dẫn dắt
doanh nghiệp thành công trong
tương lai. Đối với các thành viên gia
đình ở thế hệ tiếp theo, sự mất sự
tín nhiệm về tinh thần biểu hiện ở sự
không chắc chắn về tương lai của
chính họ trong doanh nghiệp gia
đình hoặc thậm chí về sự tiếp tục
phát triển của doanh nghiệp đó. Điều
này có thể dẫn đến sự mất tự tin
trong khả năng lãnh đạo và sự sẵn
sàng cống hiến với bất kỳ vai trò
nào.

Đối với những nhân viên đã và đang
chất vấn về sự ổn định của họ trong
điều kiện thị trường hiện nay thì việc
thiếu kế hoạch trong quá trình
chuyển giao có thể làm suy yếu mối
liên kết duy nhất mà họ có với gia
đình ở cương vị lãnh đạo - đó là cảm
giác không thuộc về gia đình thường
có với nhiều doanh nghiệp gia đình.
Nó cũng có thể khiến nhân viên tự
hỏi liệu doanh nghiệp có khả năng
chi trả lương hay không, từ đó dẫn
đến mất sự tín nhiệm về tài chính -
bao gồm cả việc nhân viên nghi ngờ
vai trò tương lai của họ trong tổ chức
hoặc liệu họ có thể làm việc với một
ban lãnh đạo mới vốn chưa được
biết đến hay không.

Sự tín nhiệm và sự chuẩn bị cho
tương lai: Kế hoạch chuyển giao

Đối với mọi tổ chức, một
kế hoạch chuyển giao
thấu đáo là chìa khóa
cho sự ổn định lâu dài.
Trong trường hợp của
doanh nghiệp gia đình,
điều đó càng trở nên
khó khăn khi chuyển
giao liên quan đến các
vấn đề nhạy cảm như
những người sáng lập
chưa sẵn sàng từ bỏ
quyền lực, hay thế hệ kế
cận chưa sẵn sàng để
đảm nhiệm trọng trách.
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Cơ hội

Triển khai các kế hoạch kế nhiệm
Đối với các doanh nghiệp Châu Á –
Thái Bình Dương, đại dịch Covid-19
hiện tại có thể được xem là nút kích
hoạt cho việc thực hiện một kế hoạch
chuyển giao toàn diện. Vậy làm thế
nào để thực hiện kế hoạch đó?

Triển khai các kế hoạch kế
nhiệm. Doanh nghiệp khi xây
dựng kế hoạch kế nhiệm cần
vượt qua các thành kiến như
sự thiên vị hay sự chưa sẵn
sàng, và cần chứng minh đây
là thời điểm thích hợp cho kế
hoạch này. Hãy xây dựng lộ
trình thời gian cụ thể và giám
sát việc xây dựng kế hoạch
kế nhiệm. Nhưng nếu hoàn
cảnh môi trường thay đổi,
hãy linh hoạt phát triển kế
hoạch theo cách khác. Để lập
được các kế hoạch tốt, cần
có cái nhìn cởi mở để xử lý
tốt các yếu tố mới phát sinh.

Đảm bảo minh bạch với
nhân viên. Một người kế
nghiệm không đủ năng lực,
kể cả khi người đó là thành
viên trong gia đình, sẽ làm
các nhân viên mất sự tín
nhiệm tinh thần (emotional
trust) với tổ chức. Để giải
quyết điều này, có thể để
nhân viên tham gia vào quá
trình lập kế hoạch kế nhiệm,
lắng nghe ý kiến đóng góp
của họ, và cân nhắc đưa họ
lên vị trí lãnh đạo.

Trao quyển kiểm soát các
hoạt động kinh doanh cho
thế hệ lãnh đạo kế cận. Hãy
để những người kế nhiệm
được tự làm và học từ sai
lầm của mình trước khi họ
nắm quyền lãnh đạo cả tổ
chức. Cần cân nhắc các cách
thức khác nhau để chuẩn bị
và giáo dục những người kế
nghiệp triển vọng. Họ có thể
chưa sẵn sàng để kiểm soát
hoạt động chiến lược chủ
chốt, nhưng họ sẽ ở trong vị
thế lãnh đạo tốt hơn nếu
tương lai có các cuộc khủng
hoảng khác.

Suy nghĩ rộng hơn việc đơn
thuần xác định thế hệ lãnh
đạo kế tiếp. Việc lập kế hoạch
chuyển giao cần dựa trên tầm
nhìn chiến lược dài hạn cho cả
tương lai.
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Tuy nhiên, khi nhiều thành viên trong
gia đình gia nhập khiến quy mô
doanh nghiệp mở rộng thì việc thiếu
một mô hình quản trị chính thức sẽ
trở thành là một điểm nghẽn tiềm ẩn.
Thách thức nằm ở chỗ thành viên
sáng lập không muốn chuyển đổi từ
mô hình hoạt động vốn có sang một
mô hình mới để có thể phát triển
hơn. Ngoài ra, nhiều gia đình không
muốn người ngoài tham gia vào công
việc kinh doanh của họ mà có xu
hướng nhờ người thân quản lý
những vấn đề trọng yếu của doanh
nghiệp.28

Điều đáng mừng là nhiều doanh
nghiệp gia đình ở Châu Á hiểu được
tầm quan trọng của hệ thống quản
trị. Một số doanh nghiệp đang tích
cực tìm kiếm sự hỗ trợ, chẳng hạn
như Altyn-Ajydaar, nhà sản xuất bao
bì hàng đầu ở Cộng hòa Kyrgyzstan,
đã kêu gọi sự giúp đỡ của Tập đoàn
Tài chính Quốc tế để cải thiện kiểm
soát nội bộ và các vấn đề quản trị
khác.29

Tác động từ Covid-19
Đại dịch đã làm lộ ra những điểm
yếu trong quản trị doanh nghiệp
gia đình và một số điểm yếu trong
số đó chỉ áp dụng với các công ty
hoạt động trong khu vực. Ở Châu
Á, thế hệ đầu tiên sáng lập doanh
nghiệp thường chiếm ưu thế tuyệt
đối, điều này nghĩa là các quyết
định thường dựa trên mong muốn
của người sáng lập. Nhưng ngay
cả trong các công ty đa thế hệ,
việc thiếu một cơ cấu quản trị gia
đình hoặc hội đồng quản trị chính
thức đồng nghĩa với việc họ đã
chậm chạp trong việc đón đầu
những thay đổi trên thị trường.30

Những sự chậm trễ này càng trở
nên cấp thiết hơn trong thời kỳ

đại dịch hiện nay, khi sức khỏe của
những người ra quyết định chủ
chốt bị ảnh hưởng, khiến tổ chức
của họ rơi vào tình trạng bấp bênh.
Điều này dần khiến sự tín nhiệm về
tài chính và tinh thần của các cổ
đông bị giảm sút.

Các doanh nghiệp gia đình ở châu
Âu và Bắc Mỹ đã trải qua những
bài học này trong quá khứ, khi các
cuộc khủng hoảng xảy ra qua các
thập kỷ, thậm chí qua hàng thế kỷ
trước. Song, với sự mở cửa Trung
Quốc vào năm 1979 tạo ra làn
sóng doanh nhân đầu tiên ở nước
này, các doanh nghiệp gia đình thế
hệ đầu không hề có được những
bài học như vậy.31Ở các vùng khác
ngoài Châu Á, các doanh nghiệp
gia đình đã tự cản trở sự tiến bộ và
phát triển của mình bởi sự thiếu tin
tưởng vào các nhà tư vấn chuyên
nghiệp bên ngoài có kinh nghiệm
trải qua những giai đoạn khủng
hoảng - hoặc đơn giản là bởi họ
mong muốn đối mặt với những
thách thức như vậy bằng chính sức
mình.

Sự tín nhiệm và quản trị doanh
nghiệp: Triển khai một hệ thống
quản trị chính thức
Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp gia đình là một tổ
chức kinh doanh có quy mô tương đối nhỏ với cấu
trúc phẳng hơn và các cơ chế đặc thù giúp doanh
nghiệp thích ứng nhanh hơn.

TƯ DUY DOANH NGHIỆP
GIA ĐÌNH THỊNH VƯỢNG

Đại dịch Covid-19 đã
ảnh hưởng đến mức
độ tin cậy của các cổ
đông đối với doanh
nghiệp gia đình như
thế nào?
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Cơ hội

Thiết lập hệ thống
quản trị chính thức
Trong số các doanh nghiệp gia
đình đã thành công vượt qua cuộc
khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp
từ lâu đã có một cơ chế chính
thức để giải quyết các mâu thuẫn
gia đình. Họ lắng nghe ý kiến của
mọi người, và họ ưu tiên đàm
phán các xung đột khi chúng phát
sinh, bằng cách tìm kiếm tầm nhìn
chung để xoa dịu mức độ nghiêm
trọng hơn và sau đó củng cố mọi
thứ chặt chẽ hơn. Họ cũng có xu
hướng dựa vào các nhà tư vấn tin
cậy bên ngoài gia đình, đôi khi là
thành viên hội đồng quản trị, để
cung cấp phân tích khách quan,
kịp thời.32

Không cần phải có cả một đại dịch để
cho các doanh nghiệp gia đình ở
châu Á thấy tầm quan trọng của một
hệ thống quản trị chính thức. Nhưng
dù cho điều gì thúc đẩy thì có một hệ
thống như vậy sẽ chuẩn bị cho các
doanh nghiệp gia đình ở châu Á sẵn
sàng đương đầu với cuộc khủng
hoảng tiếp theo, cho dù mang tính
chất nội bộ hay từ bên ngoài, hoặc
chỉ đơn giản là sự chuyển giao thành
công thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

Và đừng ngại phát triển hệ
thống quản trị. Vì nhu cầu
luôn thay đổi.

Tìm kiếm sự đóng góp từ tất
cả các bên liên quan, đặc biệt
là nhân viên từ bên ngoài gia
đình khi phát triển một hệ
thống quản trị chính thức.
Văn hóa bao trùm sẽ xây dựng
nên sự tín nhiệm về tinh thần.

Lan tỏa tính minh bạch vào
mọi khía cạnh của hệ thống
quản trị chính thức – từ
thiết lập đến triển khai và
sửa đổi. Hành động minh
bạch- dù không hoàn hảo -
vẫn sẽ chứng minh mức độ
nghiêm túc của ý định một
cách rõ ràng. Hướng sự tập
trung này vào tính minh bạch
cho văn hóa, với những thay
đổi mang tính văn hóa mà tổ
chức đang thực hiện như một
phần của chiến lược chuyển
đổi số. Nếu thực hiện tốt, tổ
chức có thể nâng cao văn hóa
kỹ thuật số của mình trong khi
tăng độ tin cậy với các bên
liên quan.

Các bên liên quan cũng cần
biết rằng đã đến lúc thay
đổi. Điều này hàm chứa
thông điệp rằng những cách
giải quyết xung đột, những
cách thức làm việc cũ, không
chính thức sẽ được điều
chỉnh bởi một mô hình quản
trị chính thức từ nay trở đi.
Điều này sẽ giúp xây dựng sự
tín nhiệm về tài chính.
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Các doanh nghiệp gia đình tạo dựng
mối gắn kết về sự tín nhiệm với các
khách hàng, nhân viên, nhà cung
cấp và cộng đồng, và đồng thời
công nhận những mối quan hệ đó
cần được bảo vệ cho sự thành công
và trường tồn trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu cuộc khủng hoảng
toàn cầu hiện tại để lại bài học cho
các tổ chức, bài học đó là những gì
đã hoạt động hiệu quả trước đây giờ
có thể không còn tác dụng. Những
cách thức và giả định cũ đang bị đảo
lộn bởi những hoàn cảnh khó lường
chưa từng có. Những doanh nghiệp

gia đình nhận được sự tín nhiệm từ
khách hàng, người lao động và các
bên liên quan khác sẽ nắm vai trò
định hướng các điều kiện tiềm ẩn
mà doanh nghiệp phải đối mặt ngày
hôm nay và những cuộc khủng
hoảng có thể xảy ra trong tương lai.

Đối với các tổ chức mong muốn đổi
mới cách thức khẳng định sự tín
nhiệm trong môi trường hiện tại, một
bước tiến tốt là lưu giữ mức độ tin
cậy hiện đang tồn tại giữa tổ chức và
các bên liên quan.

Khi các nhà lãnh đạo mong muốn
sự phát triển trong thế giới hậu
Covid-19, có ba câu hỏi chính yếu
cần lưu tâm giải đáp:

Không có công thức khoa học nào để
xây dựng sự tín nhiệm trong lãnh
đạo. Xây dựng, duy trì và nếu cần
thiết xây dựng lại sự tín nhiệm, đòi
hỏi cam kết và hành động có kỷ luật.
Đối với doanh nghiệp gia đình Châu
Á ngày nay, lãnh đạo bằng sự tín
nhiệm, hơn bao giờ hết, là một ưu
tiên chiến lược quan trọng ngang
việc tạo ra lợi nhuận hoặc bất kỳ mục
tiêu kinh doanh nào khác.

Con đường thịnh vượng
giữa thị trường biến động
Doanh nghiệp gia đình khu vực Châu Á hiểu ý nghĩa
của việc lãnh đạo bằng sự tín nhiệm bởi vì chính bằng
cách xây dựng sự tín nhiệm và tuân thủ các giá trị định
hướng của doanh nghiệp đã mang lại sự thành công
khi làm việc với các bên liên quan.

Tổ chức của bạn đáng tin
cậy như thế nào trong mắt
các bên liên quan khác
nhau: khách hàng, nhân
viên, nhà cung cấp, cộng
đồng hay những thành viên
còn lại trong gia đình?

Ai đang tin tưởng chúng ta
nhất, và ai ít tin tưởng
chúng ta nhất?

Đại dịch Covid-19 đã ảnh
hưởng đến mức độ tin
cậy của các cổ đông đối
với doanh nghiệp gia
đình như thế nào?

1.

2.

3.
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