
Doanh nghiệp gia đình Kiên cường

và vận hành của thị trường ở thời điểm họ

phát triển có thể đã thay đổi mãi mãi mặc cho

những nỗ lực lúc bấy giờ. Cho dù bản chất của

công việc, số hóa các hình thức tương tác, hay 

phân cấp về mức độ ưu tiên trong sở thích

của người tiêu dùng thì “trạng thái bình

thường mới” cũng sẽ không bao giờ giống với

trước, các doanh nghiệp buộc phải sửa đổi

hoặc xem xét lại hoàn toàn các mô hình kinh

doanh hay quản lý của họ.

Ngay cả trong thời kỳ ít bất ổn hơn, các DNGĐ 

vẫn có xu hướng chú trọng vào kế hoạch ngắn 

hạn. Những người chủ DNGĐ nhìn chung

thường tự tin với sự chuẩn bị cho tương lai

của họ, nhưng nghiên cứu của chúng tôi lại

chỉ ra rằng, nhiều doanh nghiệp đang quá tự

tin khi đầu tư phần lớn thời gian cho kế hoạch

đó.

Nếu như các công ty đại chúng thường lên kế 

hoạch theo quý, các Doanh nghiệp Gia đình

(“DNGĐ”) lại có những kế hoạch theo thế hệ. 

Bây giờ có phải quá sớm để suy nghĩ tới

những năm 2030, 2040 không? Câu trả lời là 

“Không” nếu đó là một DNGĐ mong muốn giữ 

được vị thế của mình. Giờ đây khi mà các 

doanh nghiệp đang phục hồi sau đại dịch 

COVID-19, sự quan tâm dần dịch chuyển từ 

trạng thái “bình thường” đến trạng thái “bình 

thường mới” – tận dụng lợi thế từ sự nhanh 

nhạy và kiên tâm vượt qua khủng hoảng. 

Khi nhìn lại sau 10 hay 20 năm kể từ thời điểm

hiện tại, chúng ta có thể thấy nhiều doanh

nghiệp có được thành công là nhờ những

quyết định đúng đắn từ hôm nay dựa trên

tầm nhìn dài hạn. Trong một năm 2020 đầy

biến động, các kế hoạch dài hạn đã không

được người chủ DNGĐ quá coi trọng bởi họ

chỉ cố gắng để bước được sang năm 2021. Các

DNGĐ đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế

gần đây tốt hơn các doanh nghiệp khác nhờ

có tầm nhìn dài hạn, linh hoạt tung ra các sản

phẩm mới phù hợp nhu cầu trong giai đoạn

khủng hoảng và đặc biệt chú trọng đến trách

nhiệm xã hội.1

Nguyên nhân thu hẹp tầm nhìn dài hạn

Một số người không đồng tình với việc chú 

trọng vào tầm nhìn dài hạn bởi tương lai quá 

bất định và khó lường trước nên không dành 

nhiều sự quan tâm và tập trung tài chính cho

kế hoạch này. Mức độ bất định có thể dao 

động theo từng năm, nhưng nó sẽ luôn luôn 

tồn tại và không ai có thể tránh khỏi. Các 

doanh nghiệp có thể lâm vào tình huống rủi

ro khi chọn cách tạm gác lại tầm nhìn dài hạn

cho tương lai của mình.

Mặc dù một số doanh nghiệp cụ thể vẫn hoạt

động tương đối tốt trong thời kỳ đại dịch

nhưng những doanh nghiệp này cũng hiểu

rằng thành tựu đạt được hôm nay sẽ không

chắc chắn là thành công của ngày mai. Họ có

thể có vị thế tốt hơn khi mọi thứ bình

thường trở lại, nhưng bối cảnh cạnh tranh

Vượt trên phạm vi kinh doanh: 
Lập kế hoạch với tầm nhìn dài hạn



Trong khảo sát Doanh nghiệp Gia đình Toàn cầu 

năm 2019 của Deloitte Private, hơn một nửa số 

doanh nghiệp được hỏi tin rằng họ có chiến 

lược phù hợp để đương đầu với thách thức 

trong hai thập ký tới, nhưng lại có đến hơn ba 

phần tư trả lời rằng họ không lên kế hoạch cho 

5 năm tới.2

Tất cả những yếu tố kìm hãm này có thể khiến 

các DNGĐ phải đối mặt với những sự đứt gãy 

trong hoạt động. Có thể điều đó chưa xảy ra bây 

giờ, cũng chưa xảy ra vào thời điểm này của 

năm sau, nhưng có thể sẽ nảy sinh vào một thời 

điểm nào đó trong tương lai. Năm 2020 cho

chúng ta nhận ra những sự kiện không thể 

lường trước – xảy ra ở khắp mọi nơi và có thể 

phá hủy cả những kế hoạch tốt nhất. 

Nới rộng những khoảng hẹp

Thực ra thì việc áp dụng tầm nhìn dài hạn vào 

những quyết sách ngắn hạn đã được các gã 

khổng lồ công nghệ áp dụng trong nhiều thập 

kỷ. Cách tiếp cận “phóng to thu nhỏ” là một 

bước đi mạnh mẽ với nhiều doanh nghiệp bởi 

không còn tập trung vào tầm nhìn từ 01 đến 05 

năm. Thay vào đó, với cách tiếp cận trên, những 

nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ đánh giá lĩnh vực 

và thị trường tương ứng của họ trong giai đoạn 

từ 10 đến 20 năm, hay xem xét liệu doanh

nghiệp cần có những bước đi như thế nào để 

thành công trong tương lai dài hạn đó. 

Sau đó, họ mang những ý tưởng ấy về hiện tại 

và chọn hai hay ba sáng kiến để theo đuổi 

trong vài năm tới, từ đó đẩy nhanh tốc độ để 

tiến đến thành công trong tương lai.3

Cách tiếp cận trên đặc biệt phù hợp với các 

DNGĐ. Qua quá trình làm việc với nhiều 

DNGĐ trên thế giới, chúng tôi biết rằng nhiều

doanh nghiệp hoạt động dựa trên mục đích 

và sứ mệnh, và điều này càng được củng cố 

hơn thời kỳ đại dịch thông qua việc họ tìm 

cách giúp đỡ khách hàng và cộng đồng. Đồng 

thời, những nhà lãnh đạo trong DNGĐ có xu 

hướng nắm quyền lâu hơn với nhiệm kỳ trung

bình của những nhà lãnh đạo ở các doanh

nghiệp khác. Điều này có nghĩa là tại các

DNGĐ, những nhà lãnh đạo và người kế

nhiệm của họ có nhiều cơ hội để thấy được

kết quả tương lai cho những ưu tiên hiện tại. 

Nhưng những điều trên sẽ không xảy ra nếu 

việc lập kế hoạch được đưa vào quy trình 

chính thức. Các doanh nghiệp thường tổ 

chức cuộc họp thường niên mà ở đó các thảo 

luận thường không được triển khai thành

hành động cụ thể sau cuộc họp. Tuy nhiên, 

khi áp dụng phương pháp “phóng to thu

nhỏ”, cuộc họp này sẽ tập trung vào việc

hoạch định lộ trình bồi đắp và phát triển tiềm

năng cho doanh nghiệp, tận dụng các nguồn

lực hiện có để triển khai những sáng kiến

được lựa chọn, và kiểm tra tiến độ dựa trên

các chỉ số đo lường để đảm bảo triển khai

theo đúng theo kế hoạch.

Tất cả những yếu tố kìm hãm có thể khiến các 

doanh nghiệp gia đình phải đối mặt với những 

sự đứt gãy trong hoạt động. Có thể điều đó 

chưa xảy ra bây giờ, cũng chưa xảy ra vào thời 

điểm này của năm sau, nhưng có thể sẽ xảy ra

vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Không thể phủ nhận đại dịch COVID-19 buộc 

nhiều doanh nghiệp cần nhìn lại nên thúc đẩy 

những thay đổi nào để có được kết quả lâu 

dài. Nhưng nếu không có một quy trình cụ thể 

để mỗi tổ chức theo dõi cách họ tự điều 

chỉnh thì sẽ có rủi ro nảy sinh từ việc cùng

trong doanh nghiệp các bộ phận khác nhau lại

đi theo những hướng khác nhau hay thậm chí

tổng thể doanh nghiệp không có bước tiến. 

Bằng cách đưa những lý thuyết trên vào thực 

tế, cách tiếp cận mới này có thể kéo các lãnh

đạo doanh nghiệp ra khỏi suy nghĩ ngắn hạn 

với quan điểm hạn chế trong tầm nhìn 05 

năm bởi các quyết sách ấy không bao giờ đủ 

để lường trước tương lai. 

Thu hút thế hệ lãnh đạo kế cận

Với các DNGĐ, lợi ích quan trọng từ việc

“nới rộng những khoảng hẹp” là đưa thế hệ 

trẻ tham gia vào giai đoạn đề ra quyết 

sách. Như đã biết, trên khắp thế giới, nhiều 

DNGĐ phải chật vật tìm cách duy trì và tồn 

tại ở thế hệ thứ ba hay thậm chí mới tới

thế hệ thứ hai. Nguyên nhân là thế hệ 

trước không có kế hoạch chính thức cho 

tương lai. Khảo sát Doanh nghiệp Gia đình 

Toàn cầu mới nhất của Deloitte Private cho 

thấy chỉ 41% doanh nghiệp tham gia trả lời 

rằng họ đã sẵn sàng cho tương lai với kế 

hoạch kế nhiệm của mình.4



Nhiều thành viên trẻ trong gia đình thường 

chưa nhìn rõ con đường phát triển bản thân 

và sự nghiệp của mình trong DNGĐ và còn lo 

ngại tương lai của họ sẽ bị mắc kẹt trong

hướng đi đó. Khi áp dụng phương pháp 

“phóng to thu nhỏ” vào việc hoạch định chiến 

lược, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ phải 

đối mặt với câu hỏi quan trọng như: Làm thế 

nào để chuẩn bị một điều gì đó thực sự có ý 

nghĩa cho thế hệ kế cận? Và những người 

nhiều khả năng sẽ kế nhiệm vị trí lãnh đạo có 

thể được giao cho phụ trách hoàn toàn hay ít 

nhất là đóng góp vai trò quan trọng trong việc 

khai thác những sáng kiến ngắn hạn đã được 

chọn lựa từ phương pháp “phóng to thu nhỏ”. 

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ có cơ hội tham gia vào 

quá trình này với tư cách là người tạo ra thách 

thức bằng việc đặt nghi vấn cho những quan 

niệm cố hữu về tình trạng thị trường và mục 

tiêu mà doanh nghiệp hướng tới. Thông qua 

đó, giá trị đóng góp của thế hệ trẻ với doanh 

nghiệp mới thật sự có ý nghĩa ngay trong 

thời điểm hiện tại thay vì phải chờ đến

tương lai khi họ đáp ứng đủ các điều kiện để

chính thức tiếp quản vị trí lãnh đạo. Những

kiến thức và quan điểm của thế hệ trẻ có

khả năng đánh thức các nhà lãnh đạo hiện

tại ra khỏi vùng an toàn của họ, buộc họ

phải đánh giá lại những ý tưởng dẫn đến

thành công trong quá khứ liệu còn phù hợp

để ứng dụng vào doanh nghiệp trong tương

lai hay không.

Cơ hội từ COVID-19 

Dù đại dịch có khiến các DNGĐ trên toàn thế 

giới gặp nhiều thách thức thì mặt khác, nó 

cũng có tác dụng như một chất xúc tác cho 

việc đảm bảo những di sản của doanh 

nghiệp được trường tồn. Trong bối cảnh

cuộc khủng hoảng đã rút ngắn đáng kể quỹ

thời gian cho kế hoạch của năm nay, các 

DNGĐ có thể sớm bắt đầu nghĩ về kế hoạch

dài hạn. 

Quan điểm của chúng tôi là tầm nhìn càng 
rộng và càng xa thì càng tốt. DNGĐ nào có 
tầm nhìn dài hạn cho lĩnh vực và thị trường 
tương ứng của mình, doanh nghiệp đó sẽ
có khả năng tiếp tục phát triển thịnh 
vượng trong khoảng 20 năm tới.
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