
Doanh nghiệp Gia đình Kiên cường

Trong khi đó, các chính sách hay quyết định của 

DNGĐ không phải thông qua phê duyệt của cơ

quan quản lý nhà nước, hay cổ đông giống như 

các công ty được niêm yết trên thị trường, tuy 

nhiên họ vẫn phải thông qua một số bước nhất 

định để chứng minh mục đích của từng chính 

sách. Khách hàng và các bên liên quan khác có 

thể dựa vào thông tin được công khai để xác 

định xem liệu các DNGĐ có thực sự theo đuổi 

giá trị mà họ tuyên bố hay không — và có thể

“phạt” các doanh nghiệp đưa ra tuyên bố không 

phù hợp với nguyên tắc của họ.6

Khi Deloitte khảo sát các giám đốc điều hành 

DNGĐ tại Diễn đàn DNGĐ diễn ra gần đây, 

những người tham gia cho biết việc tạo ra một 

di sản mang tính xã hội và làm thiện nguyện là 

một trong các thách thức lâu dài và quan trọng 

nhất mà doanh nghiệp phải đối mặt.

>

Với vai trò quan trọng trong hệ sinh thái thiện

nguyện, sự phát triển vượt bậc của các Doanh

nghiệp Gia đình (“DNGĐ”) trong giai đoạn này

đã tạo ra một sự thay đổi đáng kinh ngạc 

trong hoạt động thiện nguyện và đầu tư chiến 

lược. Điều này khuyến khích các doanh nghiệp 

cân nhắc kỹ lưỡng về chiến lược thiện

nguyện.1

Khi các DNGĐ đánh giá những cách thức để hỗ 

trợ cộng đồng bị ảnh hưởng đến sức khỏe và

sự an toàn do đại dịch gây ra, mức độ nghiêm 

trọng của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi 

mục tiêu chiến lược thiện nguyện và đầu tư 

của họ. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2020, các tập 

đoàn, tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng 

cao đã tài trợ hơn 12 tỷ Đô la Mỹ cho cuộc 

chiến chống lại COVID-19.2 Các DNGĐ và quỹ 

tài trợ của họ chiếm ¾ tổng số tiền được tài trợ 

trên toàn thế giới theo đánh giá của của 

Candit, một tổ chức chuyên theo dõi các khoản 

quyên góp từ thiện.3

Các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị 

(“ESG”) đang ngày càng được quan tâm, theo 

đó làm gia tăng các tiêu chí đánh giá doanh 

nghiệp. Trên phạm vi toàn cầu, thị phần của 

các nhà đầu tư, mà áp dụng nguyên tắc ESG 

cho ít nhất ¼ danh mục đầu tư của họ, đã tăng 

từ 48% trong năm 2017 lên 75% trong năm 

2019.4 Do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, 

các chỉ số ESG thậm chí còn trở nên quan trọng 

hơn đối với các nhà đầu tư.

Đối với những gia đình đặt mục tiêu kinh doanh

lên hàng đầu thì họ coi hoạt động thiện nguyện

là một minh chứng rõ ràng cho cam kết của họ

với cộng đồng và cho những điều mà họ tin là

quan trọng. Việc thực hiện tốt các hoạt động 

thiện nguyện có thể giúp doanh nghiệp vươn xa 

hơn. Các DN thường hướng tới mục tiêu tăng thị 

phần phát triển nhanh hơn các đối thủ cạnh 

tranh và nâng cao sự hài lòng của nhân viên.5 

Vượt trên phạm vi kinh doanh:
Đầu tư chiến lược song hành với mục đích nhân văn



Mặc dù hoạt động thiện nguyện có thể gắn kết 

gia đình theo một mục tiêu chung đặc biệt 

trong thời điểm quan trọng khi đại dịch diễn ra, 

việc khuyến khích các hoạt động quản trị và 

cộng tác hiệu quả có thể giúp các DNGĐ thiết 

lập mục tiêu rõ ràng cho chiến lược thiện

nguyện của họ.

Hoạt động thiện nguyện cũng đóng vai trò 

quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gia 

đình. Vì không phải tất cả các thành viên trong 

gia đình đều có thể tham gia vào việc quản trị 

hoặc sở hữu doanh nghiệp, nên một chương 

trình thiện nguyện mang tính chiến lược có thể 

tạo sự gắn kết trong gia đình bằng cách mang 

đến cơ hội được đóng góp vào việc xây dựng 

“thương hiệu gia đình” cho các thành viên. Đây 

cũng là một cơ hội để thế hệ trẻ có thể tham 

gia vì việc thực hiện trách nhiệm với xã hội và 

đầu tư cho tương lai ngày càng trở nên quan 

trọng hơn với thế hệ trẻ. Ngoài ra, do hoạt 

động thiện nguyện của các DNGĐ thường được 

tổ chức một cách chặt chẽ với một hội đồng và 

ban quản trị riêng, đây có thể là nơi đào tạo lý 

tưởng cho các nhà lãnh đạo tương lai của 

doanh nghiệp.

Tạo cơ hội để thực hiện trách nhiệm xã hội

Xác định động lực và mục tiêu thiện nguyện là

điểm khởi đầu quan trọng để các DNGĐ có thể

xác định mục tiêu khác ngoài lợi nhuận.

Ví dụ, nếu đảm bảo môi trường bền vững là vấn 

đề mà các nhà lãnh đạo DNGĐ quan tâm khi cân 

nhắc quyết định thiện nguyện và đầu tư của họ, 

thì mục tiêu  của những người thụ hưởng và 

đầu tư là nhằm mục đích bảo tồn. Ngoài ra, các 

DNGĐ tham gia vào loại hình đầu tư này cần 

xem xét xây dựng một cơ chế để có thể giải 

trình các quyết sách đầu tư chiến lược của họ. 

Tương tự như trong hoạt động kinh doanh, các 

doanh nghiệp này cần xác định rõ lợi ích của các 

hoạt động thiện nguyện. 

Khi đánh giá mục tiêu đầu tư và chiến lược 

thiện nguyện của doanh nghiệp, cần xem xét 

một số câu hỏi như sau:

Các nhà lãnh đạo trong DNGĐ có cùng hiểu rõ 

được các giá trị cốt lõi không?

Các giá trị có rõ ràng và thể hiện trên văn bản

không?

Các giá trị của gia đình/doanh nghiệp có được 

công khai không?

Điều gì phù hợp nhất với giá trị của gia đình?

Làm thế nào doanh nghiệp có thể đảm bảo 

các ưu tiên của chiến lược đầu tư luôn phù 

hợp với giá trị của gia đình, đặc biệt là các giá 

trị của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp?

Làm thế nào doanh nghiệp có thể đảm bảo 

tính minh bạch trong hoạt động thiện 

nguyện của mình?

Doanh nghiệp tạo ra giá trị chung như thế 

nào thông qua hoạt động đầu tư chiến lược? 

Nói cách khác, các khoản đầu tư của doanh

nghiệp có tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời giải 

quyết các vấn đề xã hội hay không?

Doanh nghiệp có sẵn sàng cân nhắc xem hoạt 

động đầu tư có thực sự giúp củng cố các giá 

trị chung hay không và nếu không, liệu doanh

nghiệp có chuyển hoạt động đầu tư đó  

không?
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