
Doanh Nghiệp Gia Đình Kiên cường

Hơn thế nữa, việc học hỏi, trau dồi kiến thức
trở hành thói quen. Việc gì đã làm tốt? Việc gì
làm chưa tốt? Đặc biệt là vào thời điểm tất cả 
các DN bị buộc phải đưa ra quyết định khó 
khăn, khả năng tự đánh giá một cách liên tục 
có thể là hướng đi quan trọng nhất của một hệ
thống quản trị tốt. Sự kéo dài của đại dịch
càng củng cố thêm tầm quan trọng của một hệ
thống quản trị vững mạnh. Nhưng để làm điều 
đó, những người lãnh đạo cần xác định được
thành tựu cuối cùng họ muốn gây dựng.

Ngay cả trong những thời kỳ ổn định nhất, các
Doanh nghiệp Gia đình (“DNGĐ”) cũng phải đối
mặt với thách thức cân bằng đồng thời hai mục
tiêu. Đó là sự tăng trưởng tự nhiên của chính 
doanh nghiệp đó, từ sự khởi nghiệp của thế hệ 
đầu tiên, trở thành DNGĐ có nhiều thế hệ tham
gia quản lý phức tạp hơn với các dạng cổ phần 
và lợi ích kinh doanh đa dạng. Đây là một hành 
trình không dễ dàng, luôn đòi hỏi sự tập trung
liên tục và kịp thời ứng biến trong kinh doanh
với sự biến đổi của thị trường, với sự đổi mới, 
và những cải tiến đột phá về mặt công nghệ. 
Song song với những thay đổi này, bản thân các
gia đình cũng phải chuyển mình theo, tích lũy
thêm sự phức tạp và cả những cơ hội mới vào
mỗi quá trình chuyển giao thế hệ. Khi kinh
doanh và gia đình cùng phát triển, mâu thuẫn
nội bộ sẽ nảy sinh từ sự đối lập về mục tiêu, 
như giữa sự thương yêu với quyền lực, truyền 
thống với sự đổi mới, lợi nhuận với tác động xã 
hội, và thậm chí là gia đình với công việc kinh
doanh.

Những mâu thuẫn gây ngăn cách đó có thể
trở nên sâu sắc hơn khi đại dịch COVID-19 
xuất hiện, làm gia tăng thêm những khó khăn
vốn dĩ đang ngày càng trở nên phức tạp và
thách thức những nhà lãnh đạo điều hành
các DNGĐ.

Vai trò của quản trị
Nhiều DNGĐ đa thế hệ thành công đã ứng 
phó với những thách thức bằng cách tạo ra 
nguyên tắc, chính sách và năng lực quản trị
tốt. Những điều đó được thể hiện ra như thế 
nào? Liệu những gì DNGĐ đang làm có thể
giúp doanh nghiệp bứt phá thay vì bị bỏ lại
đằng sau không. Điều đó đòi hỏi việc trao đổi
thông tin một cách minh bạch và giao tiếp
thường xuyên được đặt lên hàng đầu. DNGĐ 
coi trọng những ý kiến độc lập từ những
chuyên gia có kinh nghiệm ở các lĩnh vực
khác nhau. DNGĐ có quy trình ra quyết định
rõ ràng, tìm ý kiến đóng góp từ các thành
viên trong gia đình về các quyết định quan
trọng.

Vai trò của quản trị trong Doanh nghiệp gia đình:
Định hướng mục đích hoạt động, quyền lựcvà hiệu suất



Dấu hiệu của lối mòn
Sự nhanh chóng thích nghi trong kinh
doanh đã mang lại lợi thế cho các DNGĐ 
so với các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, 
đại dịch COVID-19 đã cho thấy các tổ
chức tinh gọn có thể bị tê liệt khi người 
sáng lập hoặc những người ra quyết định 
quan trọng chưa sẵn sàng, bị choáng 
ngợp hoặc thiếu niềm tin vào chuyên môn 
và góc nhìn của chuyên gia. Sự tập quyền
trong hệ thống ra quyết định là một trong 
những ví dụ rõ ràng nhất về việc một mô
hình thiếu tính quản trị tốt có thể làm 
tăng rủi ro cho các DNGĐ như thế nào.
Ngoài ra, các gia đình gặp khó khăn hoặc 
không chấp nhận các nguyên tắc quản trị 
có thể có xu hướng bỏ qua hoặc đánh giá
thấp sự đột phá diễn ra trong thị trường, 
phân chia các thành tố mang tính mâu
thuẫn và phần nhiều là đổ lỗi thay vì cải
thiện, hoặc có những tranh luận thiếu
quyết liệt và các quan điểm phản ánh
khách quan.

Định hướng mục tiêu, quyền lực và hiệu suất
Các DNGĐ tồn tại qua nhiều thế hệ liên tục hỏi 
và trả lời các câu hỏi cơ bản về mục tiêu chung 
của họ. Như chúng tôi đã thảo luận trong bài 
viết mới nhất trong loạt bài này, COVID-19 đã 
tạo cơ hội để DNGĐ tăng cường những nỗ lực 
này. Thay vì chống lại sự thay đổi, nhiều nhà 
lãnh đạo DNGĐ đang không chỉ xác định ảnh
hưởng của cuộc khủng hoảng đến doanh 
nghiệp của họ trong thời gian ngắn mà còn
làm thế nào để ứng phó sao cho phù hợp với
các giá trị lâu dài được coi trọng nhất.

Bằng cách chia sẻ quyền lực thông qua mục
đích hoạt động, việc lập kế hoạch kế nhiệm 
trở thành một quá trình toàn diện và có sự
hợp tác nhiều hơn; thay vì làm cho kế hoạch 
tiềm ẩn nguy cơ gây ra rủi ro cho cả gia đình 
và doanh nghiệp.

Những cuộc đối thoại quan trọng này có thể 
định vị sự thành công lâu dài của nhiều DNGĐ, 
vì mục đích hoạt động sẽ giúp định hình lộ trình
cho việc xử lý tốt cho hai mảng quan trọng của
quản trị là: quyền lực và hiệu suất.

Khi doanh nghiệp có mục đích hoạt động rõ
ràng, thì việc phân quyền sẽ trở nên dễ dàng 
hơn. Vai trò và quyền quyết định sẽ giúp làm rõ
hơn điều gì quan trọng đối với từng thành viên 
trong gia đình, và dần giúp họ nâng cao quyền 
làm chủ đối với một số khía cạnh nhất định 
trong việc điều hành hoạt động kinh doanh. 
Một khi những trách nhiệm này được chỉ rõ, 
gia đình có thể đưa ra các chính sách và tạo ra 
các diễn đàn tăng cường giao tiếp, nâng cao
tinh thần hợp tác và học tập, giải quyết sự 
khác biệt và tranh chấp có thể phát sinh. Bằng
cách chia sẻ quyền lực thông qua mục đích
hoạt động, việc lập kế hoạch kế nhiệm trở 
thành một quá trình toàn diện và hợp tác nhiều
hơn, thay vì làm cho kế hoạch tiềm ẩn nguy cơ
gây ra rủi ro cho cả gia đình và doanh nghiệp.

Việc đưa ra quyết định chung và đo lường hiệu
suất trở nên dễ dàng hơn khi gia đình xác định
được mục đích hoạt động và cùng nhau bảo vệ
điều đó. Mục đích hoạt động giúp đặt ra tiêu
chuẩn cho sự thành công thực sự, bằng cách 
mở rộng sự đánh giá vượt ra ngoài số liệu tài 
chính thuần túy. Nhiều DNGĐ đang tìm cách để
mở rộng “vốn” của mình theo nghĩa rộng nhất, 
bằng cách tập trung vào các mục tiêu con 
người, xã hội, tinh thần và di sản bên cạnh lợi 
ích tài chính.

Lực hấp dẫn của thời đại
Khoảng thời gian bất ổn đã giúp các doanh
nghiệp nhìn nhận lại mình và điều đó lại càng
đúng hơn đối với các DNGĐ đang cố gắng đối 
phó với đại dịch COVID-19. Khi bạn phải ứng
phó với một cuộc khủng hoảng và không có
cách để giải quyết nó, việc tìm được lối thoát
trở nên khó khăn hơn. Nhưng đứng từ góc nhìn
ngược lại - đối với những DNGĐ có một hệ 
thống đã được tổ chức tốt, họ sẽ nhanh chóng
vượt qua khủng hoảng.

COVID-19 đã mang lại cho các DNGĐ nhiều bài 
học về việc cần sự chuẩn bị trước và khả năng
thích nghi. Đại dịch này cũng đang làm nổi bật
tính cần thiết của việc tự đánh giá- một cái 
nhìn nghiêm túc vào những gì đang và chưa 
hiệu quả, thậm chí cả những gì đáng lẽ cần
được thảo luận trước đó. Theo đó, quản trị tốt
trong thời đại ngày nay chính là xây dựng sự
kiên cường trong mỗi gia đình. Chính điều đó
đã giải thích cho câu hỏi tại sao các DNGĐ đã 
đóng góp rất nhiều cho xã hội trong thời gian
dài, và tại sao họ được chuẩn bị để kiên định
trong thời điểm này với niềm tự hào và nhiệt
huyết.
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