
Cũng bởi phần lớn thế hệ trẻ ngày nay đã rất quen 

thuộc với công nghệ, do vậy họ càng phát huy khả 

năng và đóng góp nhiều hơn khi doanh nghiệp vận 

hành dựa trên nền tảng số. Như vậy, thế hệ kế 

nhiệm không chỉ có cơ hội để chứng minh năng lực 

bản thân, mà sự đồng hành của họ với doanh 

nghiệp trong giai đoạn khó khăn này còn góp phần 

tới sự thành bại của doanh nghiệp.

Giá trị và mục đích

Cùng với hàng triệu bác sĩ, y tá và tình nguyện viên 

đang hoạt động trên tuyến đầu chống dịch, một số 

DNGĐ cũng được quốc gia và địa phương đánh giá

là “anh hùng” trong cuộc khủng hoảng này. Chính 

những giá trị gia đình đã thấm nhuần qua từng thế 

hệ, lan tỏa trong mỗi thành viên gia đình đến từng 

nhân viên của doanh nghiệp và cuối cùng chạm tới

khách hàng, đã khiến họ tạo ra được những đóng 

góp to lớn này.
>

Giờ đây, mọi người đều nhận thức được rằng 

COVID-19 không phân biệt quốc tịch, giới tính, 

tôn giáo hay giàu nghèo. Nói một cách khác, 

COVID-19 tấn công một cách “khách quan”,

không phân biệt thị trường hay nền kinh tế

nào.  Mọi doanh nghiệp bất kể quy mô, lĩnh vực 

hay cơ cấu sở hữu, từ các tập đoàn toàn cầu 

đến các doanh nghiệp tư nhân buôn bán nhỏ ít

nhiều đều chịu ảnh hưởng từ đại dịch này. 

Doanh nghiệp gia đình (“DNGĐ”) cũng không 

phải trường hợp ngoại lệ. Mặc dù các DNGĐ 

luôn có tiếng về mức độ kiên cường, lạc quan 

và nhanh nhạy trong việc thích nghi thị trường, 

họ vẫn phải đối mặt với áp lực khổng lồ trong 

việc ứng phó với các thách thức về sức khỏe, 

sự an toàn và phúc lợi của người lao động, cũng 

như sự đứt đoạn trong hoạt động kinh doanh 

do đại dịch COVID -19 gây ra.

Vượt lên trên những thách thức này, DNGĐ sở 

hữu những điểm đặc biệt giúp họ khẳng định vị

thế và vươn lên mạnh mẽ trở lại, từ đó góp 

phần to lớn trong việc phục hồi nền kinh tế hậu

đại dịch.

Thế hệ kế nhiệm

Hãy cùng xem xét về thế hệ kế nhiệm– một đặc 

trưng điển hình của DNGĐ. Trong khi những 

nguy cơ từ việc gián đoạn kinh doanh trên diện 

rộng khiến mọi người lưu tâm hơn đến việc kế 

tục kinh doanh, thì đây cũng có thể là cơ hội 

vàng để các DNGĐ kết nối với thế hệ kế nhiệm. 

Trong thời điểm mà các nguồn lực luôn khan 

hiếm hoặc không có sẵn, thế hệ kế nhiệm có 

thể là “cánh tay hỗ trợ đắc lực”, và đồng thời

cũng là nguồn ý tưởng mới mẻ góp phần chèo

lái doanh nghiệp. 

Vượt trên phạm vi kinh doanh:
Những đặc trưng giúp doanh nghiệp gia đình
định vị để phát triển thịnh vượng
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Có rất nhiều DNGĐ đã điều chỉnh hoạt động 

và các dây chuyển sản xuất của họ một cách 

nhanh chóng, đồng thời bố trí lại cơ cấu lao 

động nhằm thực hiện mục tiêu cứu trợ: từ 

sản xuất hàng loạt các thiết bị bảo hộ y tế đến 

cung cấp các điều kiện tiện nghi cho nhân viên

y tế và đội ngũ chủ chốt trong công tác phòng

chống dịch. Chính những giá trị và mục đích 

cốt lõi của tổ chức đã thắt chặt lòng trung 

thành nội tại, giúp doanh nghiệp vượt lên mọi

thách thức trong cuộc khủng hoảng.

Di sản

Hệ giá trị gia đình cũng thường bao hàm cả

sự cam kết về tính trường tồn và việc gìn giữ

di sản qua các thế hệ. Đối với một số doanh

nghiệp, di sản bao gồm những giá trị tích lũy

lâu dài được kết tinh từ quá trình xây dựng

công ty, từ nguồn nhân lực mà doanh nghiệp

tuyển dụng, và từ chính những ảnh hưởng 

mà họ tạo ra cho cộng đồng. Ở một số doanh

nghiệp khác, những đóng góp cho mục đích

nhân văn cũng là một thước đo cho di sản, 

cho dù đó là việc từ thiện đơn thuần hay đầu 

tư chiến lược. Các nhà tài trợ tư nhân đang 

tạo ra sự khác biệt quan trọng khi chuyển 

Những đặc trưng tạo nên bản sắc của các

doanh nghiệp gia đình đang mở ra cơ hội đích thực

cho việc duy trì, tăng trưởng và hồi phục

hướng đầu tư tài chính vào việc góp phần đối

phó với bệnh dịch, chuẩn bị cho việc tái thiết

tương lai, điển hình như hỗ trợ nghiên cứu

vắc-xin phòng ngừa COVID-19. Bên cạnh đó, 

họ cũng đang từng bước nỗ lực tài trợ kịp thời

cho những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi 

điều kiện giãn cách xã hội cũng như đội ngũ

trực tiếp tham gia chống dịch tuyến đầu. Nhiều 

tổ chức và quỹ từ thiện do tư nhân tài trợ đang 

góp phần duy trì hoạt động từ thiện sôi nổi

thông qua những chiến lược mới và sự cống

hiến ngày một nhiều hơn.

Xét trên các khía cạnh thiết yếu, những đặc 

trưng tạo nên bản sắc của các DNGĐ đang mở

ra cơ hội đích thực cho việc duy trì, tăng

trưởng và hồi phục.

Lợi thế của doanh nghiệp gia đình

Trong những bài viết sắp tới, Deloitte Private 

sẽ chia sẻ góc nhìn sâu sắc về DNGĐ của các 

chuyên gia tư vấn từ khắp nơi trên thế giới. Nội

dung chính sẽ đi sâu vào những vấn đề đặc

trưng, những cơ hội và thách thức trong cuộc 

khủng hoảng COVID-19 mà loại hình doanh

nghiệp này thường gặp phải cũng như cách để 

giải quyết khó khăn trên chặng đường phục hồi 

và phát triển.

Ở các số tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận một

số chủ đề như:

• Mục đích và niềm tin

• Quyền lực và thực hiện công việc: Vai trò
của công tác quản trị

• Không chỉ là việc kinh doanh: Đầu tư chiến
lược song hành với mục đích nhân văn

• Môi trường làm việc hậu COVID-19

• Lập kế hoạch cho tầm nhìn dài hạn

• Phúc lợi và sức khỏe: Doanh nghiệp, gia

đình, và mỗi cá nhân

• Điều gì đang chờ đợi doanh nghiệp gia 

đình?

DNGĐ từ lâu đã tạo dựng cho mình một vị thế 

đặc biệt trong cộng đồng. Chúng ta hoàn toàn 

có thể tin tưởng rằng họ có thể vượt qua cuộc 

khủng hoảng này với những lợi thế vốn có và 

tiếp tục duy trì các thế mạnh đó khi họ tập 

trung nguồn lực một cách đúng đắn, chia sẻ 

những kinh nghiệm chung cũng như tự thúc 

đẩy bản thân thực hiện những vai trò lớn hơn,

vượt ra khỏi công việc kinh doanh thông 

thường.
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