
Doanh nghiệp Gia đình Kiên cường

hình thức làm việc này dựa trên sự hiểu biết

sâu sắc về doanh nghiệp và các thành viên

trong gia đình.

Lợi thế của sự tín nhiệm

Trong kinh doanh, chúng ta dành rất nhiều thời 

gian để cố gắng xác định nguồn gốc thúc đẩy 

lợi thế cạnh tranh. Sản phẩm chất lượng, đổi 

mới vượt trội, tiếp thị thông minh, văn hóa 

mạnh mẽ — đây là những điều cốt lõi mang lại 

giá trị. Tuy nhiên, ngay cả trước khi đại dịch xảy 

ra, các doanh nghiệp đã cố gắng tìm hiểu về 

tầm quan trọng của sự tín nhiệm trong việc tạo 

điều kiện cho những yếu tố khác biệt trên 

phát triển. Họ đã đúng khi tin rằng sự tín

nhiệm là yếu tố cốt lõi để xây dựng lòng trung 

thành, tìm kiếm thiện chí và thậm chí sự tín

nhiệm thôi thúc các doanh nghiệp tìm kiếm

những giá trị mới.

Trước năm 2020, thuật ngữ “nơi làm việc” 

thường có nghĩa là một không gian văn phòng 

cho mọi người cùng nhau làm việc. Trong khi 

xu hướng làm việc từ xa ngày càng gia tăng kể 

từ khi bùng nổ COVID-19, xu hướng này càng 

được mọi người đón nhận. Việc này buộc các 

doanh nghiệp phải hoạt động dựa vào mạng 

lưới nhân viên ở khắp mọi nơi được kết nối với 

nhau thông qua internet. Hiện giờ, khi cuộc 

khủng hoảng đã lắng dần xuống, người ta lại 

đặt ra câu hỏi rằng “nơi làm việc mới” của họ 

sẽ trở nên như thế nào..

Sau khi đã trải qua một giai đoạn đầy thử 

thách khi phải làm việc từ xa giờ đây phần lớn

nhân viên đã quen dần với điều đó – nên họ 

không còn muốn quay trở lại văn phòng để 

làm việc. Một cuộc khảo sát mới đây của tờ 

Thời báo New York và Morning Consult được 

thực hiện với hơn 1.100 nhân viên làm việc từ 

xa cho kết quả 86% nhân viên hài lòng với 

tình hình làm việc hiện tại của họ.1 Nhưng tại 

sao họ lại sẵn sàng làm việc từ xa? Có thể chỉ

ra một số lý do như họ không cần dành thời 

gian di chuyển, làm việc linh hoạt hơn trong

cách thức và thời gian làm việc.

Những nhà lãnh đạo và doanh nghiệp coi đây 

chỉ là giải pháp tạm thời cần phải điều chỉnh lại 

suy nghĩ của nhân viên. Thay vì tập trung vào 

những gì đã mất, đã đến lúc bắt đầu xem xét 

về những điều họ sẽ đạt được nếu thực tế nơi 

làm việc sẽ bị thay đổi mãi mãi. Các cuộc gọi 

qua Zoom– điều đã từng được coi là giải pháp 

tạm thời thay thế những cuộc họp trực tiếp giờ 

đã trở nên cực kỳ phổ biến. Các nhóm làm việc 

ngày càng tìm thấy sự tương tác, cơ hội gắn 

kết đời thường thông qua không gian sinh

động khi kết nối trực tuyến.

Đối với các Doanh nghiệp Gia đình (“DNGĐ”) 

trên toàn cầu, sự thay đổi mạnh mẽ trong cách 

thức làm việc có thể trở thành một mối đe dọa 

về những lợi thế mà họ có sẵn trong quá trình 

đào tạo và nuôi dưỡng nhân tài. Các thành 

viên trong DNGĐ gia đình có những lợi thế khi 

được tiếp xúc với các cơ hội đào tạo thông qua 

việc trực tiếp tham gia với vai trò lãnh đạo. Họ

có xu hướng thích sự hiện diện trực tiếp. Tuy

nhiên đặc điểm vốn có của các thành viên

trong DNGĐ đã được nhìn nhận khác về môi

trường trực tuyến kể từ thời kỳ Covid. Hơn 

nữa, các DNGĐ nắm lợi thế lớn hơn đối với

việc thực hiện quá trình chuyển đổi

Xây dựng "nơi làm việc mới" thời kỳ Covid



COVID-19 đã làm nổi bật tầm quan trọng của 

sự tín nhiệm trong bối cảnh thương mại, đặc 

biệt là trong mối quan hệ lãnh đạo- nhân 

viên. Nhà quản lý phải tin tưởng rằng nhân 

viên của họ có thể làm việc hiệu quả trong 

một môi trường phi truyền thống, ngay cả 

khi họ gặp áp lực vì sự mất tập trung từ tác

động của gia đình. Các nhân viên cần tin 

tưởng rằng lãnh đạo của họ đang xử lý cuộc 

khủng hoảng một cách hiệu quả và đưa ra 

các quyết định có lợi nhất cho họ cũng như 

cho doanh nghiệp.2

Về mặt này, các DNGĐ đang giữ một vị trí nổi

bật. Chúng ta biết rằng, so với các tổ chức 

khác, nhân viên của các DNGĐ thường đặt 

niềm tin vào người sử dụng lao động của họ

nhiều hơn. Đối với nhiều người khác, họ lựa 

chọn tin vào giá trị mà doanh nghiệp mang

lại. Theo một khảo sát được tiến hành bởi 

Edelman vào năm 2020, 64% nhân viên trong 

các DNGĐ lớn tán thành với nhận định rằng

doanh nghiệp của họ hành động dựa trên giá 

trị của tổ chức và 54% nhân viên của các 

doanh nghiệp lớn không phải DNGĐ đồng 

tình với quan điểm trên.3 Bên cạnh đó, trong 

khi 68% nhân viên của DNGĐ coi những 

người quản lý của họ là người cung cấp thông 

tin đáng tin cậy về các vấn đề xã hội và các 

vấn đề quan trọng khác, thì chỉ 62% những 

người làm việc cho các doanh nghiệp lớn 

không phải DNGĐ cũng có cùng nhận định 

như vậy. 4

Với mức độ tín nhiệm này, các DNGĐ có nhiều 

thế mạnh hơn trong môi trường hiện tại để 

điều chỉnh phù hợp cách thức hoàn thành công 

việc. Một lĩnh vực với vô vàn cơ hội mở ra là sử 

dụng các giải pháp công nghệ để quản các 

nhóm làm việc trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, 

hạn chế của các mối quan hệ công việc trực 

tiếp là vấn đề thiếu dữ liệu để quản lý cách 

mọi người cộng tác với nhau.

Giờ đây, nhờ nhu cầu hợp tác trực tuyến, các 

công cụ phân tích về hệ thống tổ chức đang 

cho thấy góc nhìn thú vị về cách thức hợp tác

của các nhóm thông qua các tương tác kỹ 

thuật số. Dần dần, các nhà lãnh đạo doanh 

nghiệp sẽ sử dụng các thông tin này để tạo kết

nối chéo giữa các nhóm. Tuy nhiên nhân viên

sẽ không thoải mái khi biết nhà quản lý đang

“thu thập” dữ liệu về họ. Nhưng nếu lãnh đạo 

tạo được niềm tin với nhân viên của họ thì sẽ

có được sự đồng tình cao và thu thập được 

thông tin cần thiết nhằm tạo ra trải nghiệm 

tốt hơn cho nhân viên.

Quyết định lớn đối mặt với nhiệm vụ nhỏ

Những sáng kiến này nhằm giải quyết hiệu quả 

làm việc toàn diện trong doanh nghiệp qua các 

quyết định của những nhà lãnh đạo. Nhưng 

thông thường, sáng kiến này lại giúp quản lý 

các nhiệm vụ nhỏ hàng ngày. Đó là vấn đề về

phong cách lãnh đạo. Một khi khủng hoảng xảy 

ra, có thể nhanh chóng thấy rằng các trưởng 

nhóm đã trở thành điểm mấu chốt quan trọng 

đối với nhiều tổ chức, giúp duy trì mối quan hệ 

với nhân viên – một điều vô cùng quan trọng 

trong văn hóa của doanh nghiệp. Tuy nhiên 

một vài lãnh đạo đã quá lạm dụng bằng cách 

thiết lập một môi trường với yêu cầu khắt khe 

về việc kiểm soát đối với nhân viên của họ, đặt 

ra nhiều cuộc họp trực tuyến qua Zoom và 

quản lý hiệu quả công việc của nhân viên. 

Nhiều lãnh đạo rút ra kinh nghiệm rằng nhân 

viên của họ cần được chủ động cân đối khung

thời gian để có thể xử lý công việc cá nhân. 

Công ty Siemens của Đức đã trở nên rất nổi

tiếng khi cho rằng làm việc từ xa là nền tảng cốt 

lõi của chiến lược “bình thường mới ”.5  Trong 

một tuyên bố, Giám đốc điều hành Roland 

Busch cho biết Siemens sẽ áp dụng cách tiếp 

cận theo hai hướng: 1) tập trung vào kết quả

hơn là thời gian ở văn phòng và 2) tin tưởng và 

trao quyền cho nhân viên của mình.6 Trong năm 

nay, Siemens và rất nhiều các công ty khác đã 

nhận ra một điều rằng những người lao động có 

năng suất cao có thể duy trì năng suất đó trong 

bất cứ môi trường làm việc nào khi các giá trị

then chốt được kết nối.

Khi các DNGĐ tìm cách tận dụng sự tín nhiệm mà 

họ đã thiết lập với lực lượng lao động của mình 

trong trạng thái bình thường mới này, thì cách 

thức giao tiếp trở nên vô cùng quan trọng để duy 

trì sự tín nhiệm đó. Sau khi công ty đã đặt ra các 

mục tiêu rõ ràng về những kỳ vọng và nguyên tắc 

chịu trách nhiệm, thì sau đó nhà quản lý nên 

điều tiết lại. Thay vì lên lịch cho vô số cuộc họp

qua Zooms và yêu cầu điểm danh; nhà quản lý 

cần tập trung vào khía cạnh con người và cung 

cấp cho mỗi nhân viên không gian và thông tin 

chi tiết mà họ cần để làm việc hiệu quả. Hãy đề 

cao tính xác thực. Đại dịch đã tạo ra thách thức 

theo nhiều cách. Nó khiến những người lao động 

và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều phải đối 

mặt với những vấn đề và mối quan tâm tương tự 

nhau. Điều này mở ra cơ hội cho mọi người giao 

tiếp nhằm chia sẻ với nhau về những trải nghiệm 

chung trong thời kỳ đại dịch. Bạn có thể ngạc 

nhiên về mức độ tin tưởng mình có thể xây dựng

Các nhân viên cần tin tưởng rằng lãnh đạo của 

họ đang xử lý cuộc khủng hoảng một cách hiệu 

quả, và đưa ra các quyết định có lợi nhất cho 

họ và doanh nghiệp



thông qua tổ chức các buổi chia sẻ chuyên sâu

từ các Tổng Giám đốc và các nhà lãnh đạo cấp

cao về cách họ đang quản lý trong lúc đại dịch

này, đồng thời chia sẻ các thông tin mà người

lao động cần để thực hiện công việc một cách

hiệu quả.

Sự gắn kết tại nơi làm việc trong quá trình

khủng hoảng này sẽ được nuôi dưỡng và có thể

mang lại lợi ích cho thời kỳ hậu Covid, khi mà

sự kết hợp giữa làm việc trực tiếp và trực

tuyến trở nên thông dụng.

Đồng nghiệp không gặp nhau thường xuyên từ

thứ Hai đến thứ Sáu tại văn phòng nhưng họ

vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để

trao đổi và chia sẻ, ngoài ra họ sẽ làm việc độc

lập và tùy chỉnh theo lịch trình riêng.

Đối với các DNGĐ, đây là cơ hội tốt để có được

giá trị mới bổ trợ cho vị trí là nhà tuyển dụng

được ưa thích. Chỉ cần niềm tin còn đó, chắc

chắn các DNGĐ sẽ trở nên nổi bật hơn thông

qua sự kết nối bền chặt và sự kiên tâm vượt

qua khủng hoảng.
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