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VỀ CUỘC KHẢO SÁT
Từ ngày 21/01 đến ngày 09/03/2021, Deloitte thực hiện cuộc khảo sát thông qua OnResearch - một 
công ty nghiên cứu thị trường, để thăm dò ý kiến của 2.750 Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp 
có quy mô vừa trên khắp thế giới về kỳ vọng, kinh nghiệm và kế hoạch của họ để nâng cao năng lực 
cạnh tranh đặc biệt trong giai đoạn thị trường nhiều biến động như hiện nay. Đối tượng tham gia khảo 
sát chỉ giới hạn ở cấp Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp tầm trung với doanh thu hàng năm từ 
10 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ. 

Trong tổng số các doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 91% doanh nghiệp tư nhân; 9% doanh nghiệp 
đã được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng. Trong số các doanh nghiệp 
tư nhân, 43% thuộc sở hữu tư nhân, 23% thuộc sở hữu của gia đình, 17% được kiểm soát bởi gia đình 
nhưng không thuộc sở hữu của họ, 6% thuộc quỹ đầu tư sở hữu và 2%  thuộc nhà nước sở hữu.

Trong các đối tượng tham gia khảo sát, có 50% là Chủ sở hữu, thành viên Hội đồng quản trị hoặc các 
Giám đốc Cấp cao (C-suite); số còn lại bao gồm Phó Chủ tịch, Trưởng bộ phận hoặc Trưởng bộ phận 
kinh doanh hoặc Giám đốc. Cuộc khảo sát được thực hiện theo đại diện nhiều ngành công nghiệp: 
ngành có tỷ lệ đại diện lớn nhất là các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp; công nghệ, truyền thông; 
các dịch vụ tài chính; năng lượng và tài nguyên; khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe.

Một số biểu đổ trong báo cáo có tổng tỷ lệ không đạt 100% do làm tròn, hoặc do đối tượng tham gia 
khảo sát có thể lựa chọn nhiều đáp án khi trả lời một số câu hỏi. 
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Cuộc khủng hoảng COVID-19 
thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
của các doanh nghiệp tư nhân

SỰ ĐỔI MỚI được hình thành để vượt qua 
gian khó. Đó là bài học được loài người đúc 
kết qua nhiều thế kỷ. Nhìn lại cuộc chiến 

trường kỳ mà thế giới chống lại loài bọ khoai tây 
Colorado, là loài gây hại nhưng lại mang đến 
nhiều bước tiến trong canh tác. Vào những năm 
1860 sau chiến tranh thế giới I, mỗi khi bọ cánh 
cứng tàn phá mùa màng ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, 
ở Pháp, sau đó lây lan sang cả các khu vực khác của 
châu Âu và châu Á – là một lần xã hội lại phải xây 
dựng lại kế hoạch, cải tiến phương pháp để chống 
lại sự tiến hóa của loài bộ cánh cứng và chuyển 
sang các phương thức canh tác thay thế. Năng suất 
khoai tây toàn cầu tiếp tục tăng là minh chứng cho 
sự kiên tâm và khả năng thích ứng của con người. 
 
Với quyết tâm lớn hơn trong tình huống khẩn 
trương, các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã và 
đang ứng phó với một thảm họa thời hiện đại, đại 
dịch COVID-19.  
 

Có lẽ chưa có cuộc khủng hoảng nào trong lịch sử 
hiện đại lại có tác động lớn đến việc hoạt động 
hàng ngày của con người đến như vậy. Và cũng 
chưa từng có cuộc khủng hoảng nào buộc các 
doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đẩy nhanh 

cuộc cách mạng chuyển đổi, khi mà lãnh đạo của 
họ đang phải vật lộn để ứng phó, phục hồi và định 
vị lại để doanh nghiệp tiếp tục phát triển trong môi 
trường hậu đại dịch.

Khảo sát toàn cầu mới nhất của Deloitte Private về 
các doanh nghiệp tư nhân cho thấy các lãnh đạo 
doanh nghiệp ở khắp nơi trên thế giới đã tận dụng 
khủng hoảng này như một chất xúc tác, thúc đẩy 
sự thay đổi trên hầu hết mọi khía cạnh của công 
việc và cuộc sống. Các doanh nghiệp tư nhân đã 
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số thông qua việc 
đầu tư và triển khai công nghệ nhiều hơn. Những 
sáng kiến đang trong quá trình triển khai được 
tăng tốc để hoàn thành, còn những sáng kiến đã 
lên bản thảo thì đã được triển khai. Các doanh 
nghiệp tư nhân tìm kiếm các đối tác và liên minh 
mới. Họ theo đuổi các cơ hội mới để củng cố 
mạng lưới cung ứng và phát triển thị trường. Họ 
nỗ lực nhiều hơn để hiểu rõ mục đích hoạt động 
của doanh nghiệp vượt lên trên lợi nhuận, tìm 

kiếm những cách thức mới để phát triển bền 
vững và củng cố niềm tin với nhân viên, khách 
hàng và các bên liên quan. Các doanh nghiệp 
cũng tìm kiếm những cách thức và địa điểm 
linh hoạt để nhân viên có thể hoàn thành công 
việc. Nói cách khác, khi thế giới hoạt động 
chậm lại, tốc độ thay đổi sẽ tăng nhanh.

Nhưng chỉ đơn thuần gia tăng tốc độ thì chưa 
chắc đã đạt được thành công. Thông qua khảo sát, 
chúng tôi phát hiện ra rằng đại dịch đã tác động 
lên định hướng của lãnh đạo doanh nghiệp tư 
nhân nhiều hơn lãnh đạo từ những loại hình 
doanh nghiệp khác. Để khái quát hóa sự bứt phá 

Để khái quát hóa sự bứt phá 
trong nỗ lực thúc đẩy chuyển 
đổi, đó chính là khả năng 
phục hồi.
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(*) Deloitte Private – Khối Dịch vụ Doanh nghiệp Tư 
nhân tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp gia đình, doanh nhân và các cá nhân có giá trị 
tài sản ròng cao hướng tới sự thịnh vượng và phát triển 
bền vững của khối kinh tế tư nhân.

trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi, đó chính là khả 
năng phục hồi. Làm thế nào để các nhà lãnh đạo 
định vị được tổ chức một cách tốt nhất, để không 
chỉ xử lý cuộc khủng hoảng này và những cuộc 
khủng hoảng tiếp theo; cũng như xử lý tất cả các 
mối đe dọa từ cạnh tranh và sự gián đoạn hoạt 
động đang diễn ra trên toàn thế giới, mà vốn 
không thể tách rời với hoạt động kinh doanh?  
 
Thông qua khảo sát năm nay, chúng tôi phát hiện 
rằng nhiều doanh nghiệp tư nhân thấy họ trở nên 
kiên cường hơn, khẳng định tầm nhìn và kế hoạch 
của doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp càng 
kiên cường sẽ càng tự tin hơn về tương lai, có xu 
hướng đầu tư để tăng trưởng, và trưởng thành 
hơn khi nghĩ về mục đích hoạt động và vai trò của 
họ đối với xã hội. 

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi chỉ ra những 
điểm khác biệt giữa những doanh nghiệp tự nhận 
định là kiên cường nhất, và những doanh nghiệp 
tin rằng họ vẫn còn nhiều việc phải làm để tạo 
lập sự kiên cường (xem phần “Cách thức đánh 
giá”). Chúng tôi còn đặt ra một số câu hỏi để giúp 

“phát triển tư duy” trong mỗi phần của báo cáo. 
Chúng tôi cũng chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và 
quan điểm của các chuyên gia Deloitte – những 
người đã có trải nghiệm qua cuộc khủng hoảng. 
Một vài câu hỏi có liên quan đến việc đánh giá lại 
rủi ro trong thời kỳ gián đoạn do đại dịch gây ra. 
Một số câu hỏi sẽ hướng tới tương lai chưa chắc 
chắn của hiện tại. Các câu hỏi cũng chỉ ra mối 
quan hệ và tác động của các doanh nghiệp này  
 
 

 
đến xã hội, và nhiều vấn đề còn ở phía trước cần 
các doanh nghiệp gắn kết mạnh mẽ hơn với cộng 
đồng nơi họ hoạt động và với xã hội nói chung. 
 
Như mọi khi, chúng tôi hy vọng rằng báo cáo tóm 
tắt này chia sẻ nhiều định hướng và truyền cảm 
hứng đến các doanh nghiệp tư nhân. Với mục tiêu 
không ngừng kiến tạo nên những ảnh hưởng tích 
cực, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp hiểu biết 
chuyên sâu và tìm ra những cách thức để giúp các 
doanh nghiệp cạnh tranh trong môi trường thay 
đổi nhanh chóng này.

Nathalie Tessier 
Lãnh đạo Deloitte Private (*) Toàn cầu

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân



4

MỘT TRONG NHỮNG điểm chính rút ra từ 
khảo sát toàn cầu năm nay là các doanh 
nghiệp tư nhân ở mọi khu vực trên thế 

giới đang tăng cường nỗ lực đổi mới tổ chức của 
họ. Trong mọi lĩnh vực kinh doanh, các nhà lãnh 
đạo thực hiện khảo sát cho biết doanh nghiệp của 
họ đã đẩy nhanh các kế hoạch, cho dù doanh 
nghiệp đang trải qua quá trình chuyển đổi số, lồng 
ghép mục tiêu vào chiến lược, tập trung lại vào các 
ưu tiên quan trọng như tính bền vững, hoặc các 
hoạt động khác giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh 
tranh hơn và phù hợp hơn trong môi trường kinh 
doanh ngày nay. 
 
Từ trước đến nay, doanh nghiệp tư nhân luôn có 
những khác biệt về sự nhanh nhạy và tầm nhìn dài 
hạn, và những đặc điểm này đã định hướng cho 
nhiều doanh nghiệp ứng phó với cuộc khủng 
hoảng. Kết quả khảo sát cho thấy rằng nhiều 
doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội từ những thay 
đổi mang tính bước ngoặt trong nhiều lĩnh vực; 
đại dịch gần đây đã minh chứng cho sự thúc đẩy 
nhanh chóng việc triển khai các sáng kiến ở hầu 
hết các doanh nghiệp. 

Trên thực tế, nếu không phải dựa vào trọng tâm 
chiến lược dài hạn trước đây của doanh nghiệp và 
những cân nhắc về “tương lai” – chẳng hạn như 
công việc trong tương lai, nhân tài trong tương lai, 
và sự dịch chuyển lao động trong tương lai – một 
số doanh nghiệp có thể không có được tâm thế tốt 
để vươn lên từ đại dịch. Nếu không có sự tương 
tác và minh bạch – những yếu tố có xu hướng giúp 
lãnh đạo các doanh nghiệp trở nên dễ tiếp cận và 
đáng tin cậy hơn với nhân viên ở mọi cấp bậc, quá 
trình phát triển của doanh nghiệp có thể sẽ gặp 
phải nhiều thách thức. Cuối cùng, sử dụng thấu 
cảm và lý trí khi đưa ra những quyết định khó 
khăn là một điều chắc chắn cần thực hiện - các 
nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ là chính họ khi dựa vào 
cả “lý trí và con tim”.1

Nhưng những phẩm chất nào khác giúp tạo nên 
các tổ chức kiên cường và cách họ suy nghĩ và 
hành động có điểm gì khác biệt với những tổ chức 
không đặt khả năng phục hồi là một ưu tiên quan 
trọng? Trong Báo cáo về khả năng phục hồi năm 
2021, chúng tôi đã xác định một số đặc tính của 
các doanh nghiệp có thể giải quyết những thách 

thức không lường trước được, đó 
là: sự chuẩn bị, thích nghi, hợp 
tác, đáng tin cậy và có trách 
nhiệm.2

Tiến về phía trước, 
tiến nhanh hơn

Nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội 
từ những thay đổi mang tính bước 
ngoặt trong nhiều lĩnh vực; đại dịch 
gần đây đã minh chứng cho sự thúc 
đẩy nhanh chóng việc triển khai các 
sáng kiến ở hầu hết các doanh nghiệp.

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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HÌNH 1

Ảnh hưởng của COVID-19
Mức độ đánh giá với những nhận định sau đây cho doanh nghiệp của bạn là gì?

Đồng ý/ Hoàn toàn đồng ý       Không đồng ý/ Hoàn toàn không đồng ý

69%
9%

69%
7%

66%
9%

61%

Doanh nghiệp đã tăng tốc đáng kể quá trình chuyển đổi số trong thời kỳ khủng hoảng 

Mục đích đang có tầm quan trọng lớn hơn đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ duy trì tập trung vào tính bền vững và giảm thiểu carbon 

Đại dịch đang thúc đẩy sự hình thành các quan hệ đối tác và liên minh mới 

Chuỗi cung ứng của doanh nghiệp cần được thiết lập lại do hậu quả của đại dịch

Đại dịch đã tạo ra những cơ hội mới đáng kể cho doanh nghiệp

Đại dịch đã cải thiện triển vọng của doanh nghiệp để có lợi nhuận cao hơn trong trung và dài hạn 

13%

60%

58%

53%

15%

19%

18%

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân
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Trong cuộc khảo sát năm nay, chúng tôi đã xác 
định các đặc tính ở bước xa hơn, thông qua khảo 
sát người tham gia chia sẻ bảy yếu tố tạo nên khả 
năng phục hồi của tổ chức:

• Chiến lược: Xác định hành trình chuyển đổi và 
những tham vọng

• Tăng trưởng: Định hướng việc lấy khách hàng 
làm trọng tâm, đổi mới sản phẩm và tăng 
trưởng doanh thu

• Vận hành: Chuyển đổi và hiện đại hóa quy 
trình vận hành

• Công nghệ: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

• Lực lượng lao động: Chuyển đổi công việc, lực 
lượng lao động, và nơi làm việc

• Nguồn vốn: Tối ưu hóa vốn lưu động, cơ cấu 
vốn và danh mục đầu tư kinh doanh 

• Xã hội: Quản trị tài nguyên môi trường và 
nguồn lực xã hội

Trong việc hướng tới xây dựng các tổ chức kiên 
cường có khả năng vượt qua cuộc khủng hoảng tiếp 
theo tốt hơn, khảo sát chỉ ra nhận định chung rằng 
tất cả những yếu tố này đều có tính chất nền tảng. 
Các lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng tăng trưởng và 
công nghệ là hai trong những yếu tố quan trọng 
nhất đối với các tổ chức có khả năng phục hồi cao. 
Nhưng họ cũng nhận ra sự cần thiết phải có chiến 
lược phù hợp với tham vọng, đầu tư vào nhân viên, 
củng cố tình hình vốn, cũng như quản trị tài nguyên 
môi trường và nguồn lực xã hội. 

Điều đáng nói là phần lớn những người tham gia 
khảo sát đã có những hành động để hướng tới 
những yếu tố cần thiết này. Họ phân loại sự phát 
triển của doanh nghiệp trong việc xây dựng khả 
năng phục hồi qua từng yếu tố (trong bảy yếu tố) 
nếu chỉ thực hiện một phần, và một số trường 
hợp các yếu tố được triển khai đầy đủ. Khi đánh 
giá doanh nghiệp về việc đạt được khả năng phục 
hồi này, chúng tôi đã tìm thấy một số điểm khác 
biệt thú vị (xem “Cách thức đánh giá”). Quan 
trọng là, những doanh nghiệp đạt được bước tiến 
trong các hành động của họ nhằm tăng cường khả 
năng phục hồi, thường có cái nhìn tích cực hơn về 
triển vọng ngắn hạn, tin tưởng hơn vào tiềm năng 
dài hạn, có nhiều khả năng mở rộng lực lượng lao 
động hoặc theo đuổi thương vụ mua bán sáp nhập, 
và tập trung hơn vào ảnh hưởng đến xã hội và 
môi trường. 

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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Chiến lược: Xác định hành trình chuyển đổi và những tham vọng

Tăng trưởng: Thúc đẩy việc lấy khách hàng làm trọng tâm, đổi mới sản phẩm và tăng trưởng thị trường/doanh thu 

Vận hành: Chuyển đổi và hiện đại hóa quy trình vận hành 

Công nghệ: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

Công việc/lực lượng lao động/nơi làm việc: Chuyển đổi công việc, lực lượng lao động và nơi làm việc 

Nguồn vốn: Tối ưu hóa vốn lưu động, cơ cấu vốn và danh mục đầu tư kinh doanh 

Xã hội: Quản lý các tài nguyên môi trường và nguồn lực xã hội thông qua sự tín nhiệm, phản hồi, quản trị, đo lường

21%

16%

17%

18%

19%

17%

14%

26%

29%

27%

25%

28%

28%

29%

11%

10%

10%

9%

11%

11%

13%

4%

2%

3%

3%

4%

6%

8%

38%

43%

43%

45%

38%

38%

36%

HÌNH 2

Xây dựng khả năng phục hồi
Doanh nghiệp đã đạt được tiến bộ nào trong việc xây dựng khả năng phục hồi trong các yếu tố sau đây? 

Hoàn thiện/Triển khai đầy đủ        Đang trong quá trình chuyển đổi        Bắt đầu triển khai

Bắt đầu lập kế hoạch, chưa thực hiện        Không có kế hoạch hành động

CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI
Chúng tôi đã khảo sát các nhà lãnh đạo đến từ 2.750 công ty ở 33 quốc gia từ ngày 21/01 đến ngày 
09/03/2021. Họ tham gia khảo sát  và đánh giá tình hình doanh nghiệp trong việc thực hiện bảy yếu tố 
thể hiện sự kiên cường trên thang điểm từ 1 (“Không có kế hoạch hành động”) đến 5 (“Triển khai đầy 
đủ”). Tổng hợp lại, các doanh nghiệp có thể nhận được tổng số điểm dao động từ 7 đến 35. Nhóm doanh 
nghiệp có điểm cao nhất đạt từ 29 đến 35, chiếm 27% doanh nghiệp tham gia khảo sát. Gần một nửa 
(49%) đạt điểm từ 22 đến 28. Và các doanh nghiệp đạt điểm thấp nhất, với số điểm từ 7 đến 21, chiếm 
24% còn lại trong tổng số doanh nghiệp tham gia khảo sát.

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân
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ĐẠI DỊCH COVID-19 toàn cầu đã ảnh hưởng 
nặng nề đến các doanh nghiệp tư nhân 
trên khắp thế giới và trong hầu hết các 

lĩnh vực. Chuỗi cung ứng trở nên căng thẳng hơn 
bao giờ hết, với các hành lang thương mại tạm 
thời bị gián đoạn và năng lực sản xuất giảm đáng 
kể - 60% số người tham gia khảo sát tin rằng 
chuỗi cung ứng cần được thiết lập lại do hậu quả 
trực tiếp của đại dịch. Như chúng tôi đã dự đoán 
trong ấn phẩm COVID-19: Sự phục hồi của các tổ 
chức và chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp đã 
xây dựng các mạng lưới cung ứng gắn kết hơn, 
không chỉ xem xét đến tính hiệu quả mà còn cả 
khả năng phục hồi và nguồn dự phòng.3 Họ đang 
tận dụng cuộc khủng hoảng để hiểu rõ hơn về sự 
phụ thuộc lẫn nhau và tăng cường đầu tư vào các 
lĩnh vực như mạng lưới cung ứng kỹ thuật số để 
lường trước, phán đoán và phản ứng tốt hơn với 
những thay đổi bất ngờ.

Đại dịch có thể đẩy nhanh những nỗ lực này, 
nhưng sẽ mất thời gian để nhìn thấy được những 
lợi ích, như vụ tắc nghẽn kênh đào Suez gần đây. 
Vấn đề do một tàu chở hàng bị mắc cạn, khiến gần 
400 tàu khác bị hoãn, gây thiệt hại cho thương mại 
toàn cầu gần 10 tỷ đô la mỗi ngày, một lần nữa cho 
thấy sự phụ thuộc của nhiều doanh nghiệp vào 
một chuỗi cung ứng toàn cầu vận hành tốt.4 

Người tham gia khảo sát tin rằng những tác động 
của đại dịch trên diện rộng sẽ không chỉ kéo dài 
trong 12 tháng tới, mà là trong vài năm tới. Họ 
nhận định các rủi ro liên quan đến COVID là 
những mối quan tâm hàng đầu trong 12 đến 36 
tháng tới, trong đó những người quan ngại nhất là 
những người tham gia khảo sát đến từ khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương. Những người tham gia 
khảo sát ở tất cả các khu vực đều cho rằng tài trợ 
của chính phủ để bù đắp tác động của đại dịch đến 
nền kinh tế là hình thức hỗ trợ quan trọng nhất 
của chính phủ trong năm nay để tạo điều kiện hỗ 
trợ tăng trưởng.

Đại dịch không chỉ làm tăng số lượng những rủi ro 
các doanh nghiệp tư nhân phải đối mặt, mà còn 
làm thay đổi bản chất của những rủi ro này, khiến 
việc đo lường và quản trị chúng trở nên khó khăn 
hơn. Mặc dù việc đánh giá và định lượng tác động 
của chuỗi cung ứng đã bị tổn hại bởi COVID-19 
tương đối đơn giản, nhưng một số rủi ro – chẳng 
hạn như sở thích của khách hàng thay đổi – khó 
để đo lường và giảm thiểu tác động hơn, và có thể 
có ảnh hưởng lớn hơn đến thành công của doanh 
nghiệp. 

Người tham gia khảo sát 
tin rằng những tác động 
của đại dịch trên diện rộng 
sẽ không chỉ kéo dài trong 
12 tháng tới, mà là trong 
vài năm tới.

Rủi ro COVID kéo dài

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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Mặc dù các rủi ro liên quan đến COVID là những 
rủi ro trước mắt, cần được xem là trọng tâm, 
nhưng các nhà lãnh đạo cần cẩn thận để không bỏ 
qua những rủi ro khác. Họ sẽ vẫn cần lường trước 
những thách thức không ngừng trở nên phức tạp 
như tấn công mạng và gia tăng cạnh tranh trên thị 
trường. Các lãnh đạo cũng nên dành sự quan tâm 
nhiều hơn đến các vấn đề môi trường, xã hội và 
quản trị công ty (ESG) và tác động của biến đổi khí 
hậu đối với vận hành của doanh nghiệp. Về khía 
cạnh rủi ro, một lần nữa, chúng ta lại thấy sự khác 
biệt về quan điểm giữa các doanh nghiệp có khả 
năng phục hồi khác nhau. Ví dụ, so với những 
doanh nghiệp có điểm khả năng phục hồi thấp, 
những công ty có khả năng phục hồi cao đánh giá 
rằng các cuộc tấn công mạng, biến đổi khí hậu, sự 
gián đoạn và rủi ro chính trị mang lại rủi ro cao 
hơn nhiều. 

CÂU HỎI PHÁT TRIỂN TƯ DUY 

• Do hậu quả của đại dịch, các mô hình rủi ro và 
các ưu tiên của doanh nghiệp đã thay đổi như 
thế nào?

• Bằng cách thức nào doanh nghiệp có thể điều 
chỉnh chuỗi cung ứng để có nguồn dự phòng 
tốt và linh hoạt hơn?

• Cách thức doanh nghiệp đã tập trung vào tác 
động của biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi 
trường, xã hội và quản trị công ty (ESG)?

• Cách thức doanh nghiệp đã phản ứng với sự 
thay đổi sở thích của khách hàng? Tác động lâu 
dài của những thay đổi này là gì? 

• An toàn, an ninh thông tin chống lại các cuộc 
tấn công mạng được xếp vào đâu trong chiến 
lược công nghệ của doanh nghiệp?

Tác động của COVID-19 đến thị trường, đối với nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ

Tác động của COVID-19 đến vận hành: chuỗi cung ứng, nhân sự, CNTT, phân phối

Các cuộc tấn công mạng tiềm ẩn và bảo mật công nghệ thông tin

Gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Chi phí nguyên vật liệu và các chi phí đầu vào khác (bao gồm cả năng lượng）

HÌNH 3

Rủi ro đối với sự phát triển của doanh nghiệp
5 rủi ro hàng đầu

Trong vòng 12 tháng tới       Trong vòng 36 tháng tới 

34%

23%

33%

25%

24%

28%

23%

25%

26%

26%

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân
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Mong đợi sự phục hồi

P HẢN ÁNH QUA VIỆC KỲ VỌNG TĂNG 
TRƯỞNG DOANH THU sẽ giảm nhẹ trong 12 
tháng tới, có thể thấy môi trường kinh doanh 

là không chắc chắn. Ví dụ, 11% người tham gia khảo 
sát tin rằng họ sẽ không tăng trưởng doanh thu 
trong năm nay, trong khi đó mức đánh giá vào hai 
năm trước chỉ là 5%.5

Tuy nhiên, theo khảo sát, phần lớn người tham gia 
khảo sát đều tin rằng doanh nghiệp của họ sẽ phục 
hồi sau đại dịch, với hơn 2/3 trong số đó tự tin rằng 
doanh nghiệp sẽ thành công trong 12 tháng tới. Họ 
cũng tin rằng hầu hết các chỉ số kinh doanh chính 
sẽ được cải thiện.

Vì vậy, những doanh nghiệp kiên cường nhất cũng 
là những doanh nghiệp lạc quan nhất: 3/4 doanh 
nghiệp được xếp hạng cao về khả năng phục hồi 
mong đợi các chỉ số kinh doanh của họ sẽ cải thiện, 
cao hơn mức của gần 50% doanh nghiệp có mức 
xếp hạng thấp về khả năng phục hồi. Thậm chí, các 
doanh nghiệp có khả năng phục hồi cao còn lạc 
quan hơn về tiềm năng tăng trưởng dài hạn của họ, 
với 52% đặc biệt tin tưởng vào triển vọng của họ 
trong ba năm tới, so với chỉ 20% của các doanh 
nghiệp có khả năng phục hồi thấp. 

Năng suất lao động

Doanh thu

Lợi nhuận

Vốn đầu tư

Giá thành sản phẩm/dịch vụ 

HÌNH 4

Những thay đổi trong một số chỉ số chính có thể dự đoán trước 
Trong 12 tháng tới

Tăng/Tăng đáng kể        Giảm/ Giảm đáng kể

61%

50%

59%

58%

52%

12%

9%

17%

19%

12%

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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Người tham gia khảo sát kỳ vọng năng suất  lao động tăng 

Người tham gia khảo sát kỳ vọng doanh thu tăng 

Người tham gia khảo sát kỳ vọng lãi suất tăng 

Người tham gia khảo sát kỳ vọng năng suất vốn đầu tư tăng 

Người tham gia khảo sát kỳ vọng giá của sản phẩm và dịch vụ tăng 

HÌNH 5

Các số liệu chính
Theo dõi  về kỳ vọng trong 12 tháng tới với khả năng phục hồi

Phản hồi từ doanh nghiệp với khả năng phục hồi cao        Doanh nghiệp với khả năng phục hồi trung bình 

Doanh nghiệp với khả năng phục hồi thấp

78%

42%
60%

75%

43%
58%

75%

42%
56%

71%

34%
50%

63%

40%
48%

Người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp với khả năng phục hồi cao và tự tin về thành công của họ

Người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp với khả năng phục hồi trung bình và tự tin về thành công của họ

Người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp với khả năng phục hồi thấp và tự tin về thành công của họ

Percent of 
respondents
con�dent 
about the 
success
of their 
company

Companies 
ranked low
in resilience

Companies
ranked medium

in resilience

Companies 
ranked high
in resilience

HÌNH 6

Mức độ tự tin
Theo dõi mức độ tự tin với khả năng phục hồi

Trong vòng 12 tháng tới       Trong vòng 36 tháng tới

15%

5%

27%

8%

52%

20%

20%

8%

5%

52%

27%

15%

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân
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HÌNH 7

Chiến lược phát triển
Những chiến lược phát triển chính của doanh nghiệp là gì?

Trong 12 tháng tới       Trong 36 tháng tới

48%
48%

43%
42%

40%
43%

39%
42%

39%

34%

30%

30%

28%

24%

39%

31%

31%

32%

25%

34%

Nâng cao năng suất lao động

Chuyển đổi số

Phát triển sản phẩm & dịch vụ mới

Cải thiện cơ cấu chi phí

Phát triển thị trường có sẵn

Đổi mới mô hình kinh doanh

Củng cố đội ngũ quản lý

Liên minh chiến lược & dự án hợp tác 

Thâm nhập vào thị trường nước ngoài mới

Tận dụng lực lượng nhân sự đa dạng và toàn diện

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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Nhìn chung, các nhà lãnh đạo tự tin nhất về khả 
năng nâng cao năng suất và đó cũng là mục tiêu 
hàng đầu trong chiến lược phát triển doanh 
nghiệp trong năm tới. Tuy chuyển đổi số là ưu tiên 
thứ hai trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, 
nhưng lại là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu của 
những nhà lãnh đạo kiên tâm. Sự khác biệt trong 
việc nhìn nhận tầm quan trọng của chuyển đổi số 
đối với sự phát triển của doanh nghiệp giữa doanh 
nghiệp có khả năng phục hồi cao và thấp là 18%, 
khoảng cách lớn nhất trong khảo sát.

Trong chiến lược phát triển, phần lớn doanh 
nghiệp ưu tiên việc phát triển tự thân thay vì mua 
bán và sáp nhập (M&A) . Nhiều doanh nghiệp 
nhận định rằng tổ chức của họ có khả năng hoặc 
rất có khả năng sẽ bị mua lại trong 12 tháng tới, 
tăng đến 10% so với khảo sát năm 2019. Những 
doanh nghiệp có khả năng phục hồi cao thường 
hoạt động tích cực hơn các doanh nghiệp có khả 
năng phục hồi thấp. Động lực thúc đẩy chính bao 
gồm thâm nhập vào thị trường toàn cầu mới, mở 
rộng hoặc đa dạng hóa mạng lưới khách hàng và 
tăng thêm nguồn vốn. 

Như chúng tôi đã đề cập trong ấn phẩm Mua bán 
& Sáp nhập và COVID-19: Những chân trời mới, 
mua bán và sáp nhập được xem là có sức ảnh 
hưởng lớn đến việc định hình bối cảnh hậu 
COVID, với việc các doanh nghiệp áp dụng chiến 
lược kết hợp giữa phòng thủ và tấn công để bảo vệ 
thị trường sẵn có, đẩy nhanh quá trình phục hồi và 
định vị doanh nghiệp để nắm vị trí dẫn đầu thị 
trường. Trong kỷ nguyên mới, sự bền vững cũng là 
nền tảng cho thực hiện giao dịch thỏa thuận, vì sự 
bền vững gắn liền với mục đích hoạt động để xác 
định sự thành công của doanh nghiệp.6

Bên cạnh tác động đến hoạt động mua bán và sáp 
nhập, đại dịch đang thúc đẩy doanh nghiệp tư 
nhân hình thành các mối quan hệ và đối tác chiến 
lược mới - theo nhận định từ 61% doanh nghiệp 
tham gia khảo sát, và từ 78% doanh nghiệp có khả 
năng phục hồi cao. Khi hệ sinh thái càng được mở 
rộng, bản thân các doanh nghiệp gia đình có thể sẽ 
phải đấu tranh với tình trạng mất quyền kiểm soát 
vốn có trong cấu trúc liên minh. Một điều thú vị 
trong Khảo sát về các doanh nghiệp gia đình trên 
toàn cầu của Deloitte chỉ ra rằng 63% doanh 
nghiệp gia đình nhất trí về việc bảo vệ quyền sở 
hữu doanh nghiệp quan trọng hơn việc sở hữu tài 
sản trí tuệ.7   

CÂU HỎI PHÁT TRIỂN TƯ DUY 

• Sự cạnh tranh và/hoặc những gián đoạn trên 
thị trường có tác động thế nào đến mô hình 
kinh doanh của doanh nghiệp? 

• Công nghệ đóng vai trò gì trong nỗ lực nâng 
cao năng suất của doanh nghiệp?

• Hoạt động mua bán và sáp nhập (tấn công và 
phòng thủ) có tác động thế nào đến chiến lược 
phát triển của doanh nghiệp? 

• Có những cơ hội nào giúp tạo ra các liên minh 
và mở rộng hệ sinh thái ?

• Những cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp nào sẽ 
phục vụ cho khát vọng tăng trưởng của 
doanh nghiệp?

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân
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MỘT TRONG những vấn đề khó lường trên 
thế giới chính là thị trường lao động sẽ 
phục hồi nhanh đến mức độ nào sau 

những gián đoạn liên quan đến đại dịch, khi mà các 
doanh nghiệp có những thay đổi nhằm đáp ứng 
được nhu cầu của khách hàng và sự thay thế trong 
hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Các doanh 
nghiệp trong khảo sát của chúng tôi bày tỏ sự thận 
trọng về kế hoạch tuyển dụng của họ trong năm 
tới, với chỉ 11% dự đoán số lượng nhân sự tăng lên 
và 8% dự kiến sẽ cắt giảm. 81% còn lại trên thị 
trường băn khoăn giữa việc giữ số lượng nhân viên 
hiện tại ổn định, tuyển dụng trên cơ sở hợp đồng, 
hoặc thuê theo cơ chế hạn chế. Điều thú vị là các 

doanh nghiệp có khả năng phục hồi cao nói rằng có 
nhiều khả năng họ sẽ tuyển dụng thêm trong 
năm tới.

Ngoài việc quản trị nguồn cung nhân sự khi các 
nhu cầu được phục hồi trong năm tới, nhiều doanh 
nghiệp sẽ cố gắng xác định những thay đổi nào về 
bản chất công việc để có thể kiên cường sau đại 
dịch và thiết lập lại tổ chức của họ phù hợp với 
thực tế mới. 71% người tham gia khảo sát đánh giá 
rằng việc thay đổi công việc, nhân sự và nơi làm 
việc có vai trò quan trọng hoặc cực kỳ quan trọng 
để xây dựng khả năng phục hồi cho tổ chức. 

Nghiên cứu cho thấy rằng, so với 
các doanh nghiệp sử dụng nhân sự 
đa dạng dưới mức trung bình, thì 
các doanh nghiệp với mức độ đa 
dạng cao hơn sẽ tạo ra tỷ lệ doanh 
thu lớn hơn từ sự đổi mới sáng tạo, 
và từ đó thúc đẩy tài chính doanh 
nghiệp vững vàng hơn.

Kế hoạch nhân sự

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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Chúng tôi dự kiến giảm số lượng nhân viên

Chúng tôi dự kiến duy trì số lượng nhân viên hiện tại

Chúng tôi dự kiến bổ sung nhân sự khi cần thiết qua hình thức thuê nhân viên hợp đồng hoặc nhân viên tự do.

Chúng tôi có kế hoạch tuyển dụng với số lượng hạn chế nhân sự có những kỹ năng cụ thể

Chúng tôi có kế hoạch tăng số lượng nhân sự toàn thời gian cho tất cả các lĩnh vực 

HÌNH 8

Kế hoạch tuyển dụng
Câu nào dưới đây mô tả đúng nhất về kế hoạch tuyển dụng hiện tại của doanh nghiệp bạn?
Câu trả lời dựa trên vị trí trụ sở chính của doanh nghiệp. 

Tổng số phản hồi trên toàn cầu        Riêng tại Châu Mỹ        

Riêng tại Châu Á-Thái Bình Dương        Riêng tại Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

5%
8%

10%
7%

30%
34%

37%
33%

30%
28%

25%
31%

22%
19%

17%
20%

14%
11%

11%
10%

HÌNH 9

Khả năng phục hồi và kế hoạch tuyển dụng
Tỷ lệ số người tham gia khảo sát có kế hoạch tuyển dụng số lượng hạn chế hoặc tăng số lượng 
nhân sự toàn thời gian  

66%

58%

48%

Phản hồi từ doanh nghiệp có khả năng phục hồi cao

Phản hồi từ doanh nghiệp có khả năng phục hồi trung bình

Phản hồi từ doanh nghiệp có khả năng phục hồi thấp 

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân
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Một khi trọng tâm chuyển từ phục hồi sang thịnh 
vượng, việc lấy con người làm trung tâm để ứng 
phó với những gián đoạn trong tương lai có thể sẽ 
đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp. Báo cáo Xu 
Hướng Nhân sự Toàn Cầu 2021 của Deloitte tiết lộ 
cách các doanh nghiệp hàng đầu đang bắt đầu đưa 
phúc lợi vào công việc bằng cách tập trung đáp 
ứng nhu cầu của các phân khúc nhân sự khác nhau, 
xây dựng một nền tảng thể chất và tâm lý tích cực 
để nâng cao hiệu suất trong thời đại kỹ thuật số, 
đồng thời trao quyền tự chủ cho nhân viên để họ 
tự ra những quyết định về sự mong muốn cách 
thức họ đóng góp cho tổ chức.8

Một số doanh nghiệp tư nhân đã đặt nền tảng cho 
việc này bằng cách sử dụng lực lượng nhân sự linh 
động và thiết lập lại tổ chức theo hướng linh hoạt 
hơn, và hoàn thành các công việc tốt hơn với các 
đội nhóm nhỏ và độc lập hơn. Những động thái 
như vậy đã giúp các doanh nghiệp tư nhân trong 
khảo sát của chúng tôi xây dựng khả năng phục 
hồi – 19% nói rằng họ đã hoàn toàn thay đổi bản 
chất của công việc tại tổ chức và 38% nói rằng họ 
đang trên hành trình chuyển đổi. Những nỗ lực đó 
giúp nâng cao vị thế của doanh nghiệp, qua việc 
những doanh nghiệp có khả năng phục hồi cao cho 
biết họ có khả năng hỗ trợ cho nhân viên năm tới 
nhiều hơn so với những doanh nghiệp có khả năng 
phục hồi thấp (66% với 48%). 

Các doanh nghiệp kiên cường thường vượt trội 
hơn các doanh nghiệp khác trong việc xây dựng 
hình ảnh tổ chức nhân sự đa dạng trong lĩnh vực 
hoạt động của mình. Nghiên cứu cho thấy rằng, so 
với các doanh nghiệp sử dụng nhân sự đa dạng 

dưới mức trung bình, thì các doanh nghiệp với 
mức độ đa dạng cao hơn tạo ra tỷ lệ doanh thu lớn 
hơn từ  sự đổi mới sáng tạo, và từ đó thúc đẩy tài 
chính doanh nghiệp vững vàng hơn.9 Trong khi 
việc tận dụng lực lượng nhân sự đa dạng và toàn 
diện được cho là một trong những yếu tố ít quan 
trọng nhất đối với những doanh nghiệp có khả 
năng phục hồi thấp, thì điều này lại được đặt vị trí 
ưu tiêu cao đối với những doanh nghiệp ở nhóm 
có khả năng phục hồi cao nhất.

CÂU HỎI PHÁT TRIỂN TƯ DUY 

• Những cơ hội để thay đổi môi trường làm việc 
có thể đến từ đâu và những mục tiêu nào củng 
cố sự thay đổi này?

• Làm thế nào để chiến lược  về nhân sự của 
doanh nghiệp có thể phản ánh thực tế làm việc 
từ xa và/hoặc làm việc kết hợp từ xa và tại 
công ty? 

• Doanh nghiệp đã đưa ra những cách thức nào, 
sau đại dịch, để phát triển nhân tài, đào tạo, cố 
vấn, tham gia dự án, và kết nối?

• Doanh nghiệp đang làm gì để  định hướng phát 
triển nhân viên từ tất cả các phòng ban lên các 
vị trí lãnh đạo?  

• Doanh nghiệp đang ưu tiên phúc lợi của nhân 
viên như thế nào?

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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Chuyển đổi số

L À ƯU TIÊN THỨ HAI trong chiến lược phát 
triển năm tới và ưu tiên thứ ba trong kế 
hoạch ba năm tới, chuyển đổi số đang trở 

thành một lĩnh vực trọng tâm. Khảo sát chỉ ra rằng 
các nhà lãnh đạo có kỳ vọng cao về lợi nhuận mà 
các khoản đầu tư cho công nghệ sẽ mang lại cho 
doanh nghiệp của họ. Họ cũng tin rằng chuyển đổi 
số sẽ mang lại nhưng lợi ích khác cho doanh 
nghiệp trong việc cải thiện trải nghiệm khách 
hàng, tăng doanh số bán hàng, cũng như tăng 
cường khả năng quản lý, đồng thời giảm thiểu 
chi phí. 

Điều đáng chú ý là ngày càng nhiều doanh nghiệp 
đã nhận ra tầm quan trọng của chuyển đổi số hơn 
so với thời kỳ trước đại dịch. Khoảng 7 trên 10 
doanh nghiệp tham gia khảo sát (gần 70%) cho 
rằng chuyển đổi số giúp họ tăng trưởng mạnh 
trong thời kỳ khủng hoảng. Trong khi hơn 25% 
doanh nghiệp khảo sát đã bắt đầu việc chuyển đổi 
số trước đại dịch COVID-19, hơn 50% doanh 
nghiệp cho biết họ bắt đầu chuyển đổi số nhằm 
ứng phó với đại dịch hoặc đang trong quá trình 
chuyển đổi. Tỷ lệ các doanh nghiệp có khả năng 
phục hồi cao đã triển khai quá trình chuyển đổi số 
trước khủng hoảng hoặc đang trong quá trình 
chuyển đổi cao gấp gần hai lần so với các doanh 
nghiệp có khả năng phục hồi thấp (80% so với 
43%) .

Khoảng 7 trên 10 doanh 
nghiệp tham gia khảo sát 
(gần 70%) cho rằng chuyển 
đổi số giúp họ tăng trưởng 
mạnh trong thời kỳ khủng 
hoảng.

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân
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Có, đã triển khai trước COVID

Có, đã triển khai để ứng phó với COVID

Đang trong quá trình chuyển đổi

Đang cân nhắc, chưa có kế hoạch chính thức

Tạm thời không cân nhắc

HÌNH 10

Chuyển đổi số
Doanh nghiệp đã hay đang trong quá trình chuyển đổi số không?  

Tổng số phản hồi trên toàn cầu        Riêng tại Châu Mỹ        Riêng tại Châu Á-Thái Bình Dương        

Riêng tại Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

27%
27%

27%
26%

36%
36%

36%
37%

27%
24%

23%
24%

8%
10%

11%
10%

2%
3%

3%
3%

Đại dịch COVID-19 tạo ra những sự thay đổi hoàn 
toàn trong hành vi người tiêu dùng, khiến phần 
lớn nền kinh tế, trong vài tuần, đã chuyển sang 
hoạt động trực tuyến, và ngày càng nhiều người 
thoải mái hơn và sẵn sàng hơn khi tương tác trên 
nền tảng kỹ thuật số.

Bên cạnh việc chuyển động với tốc độ nhanh hơn, 
các tổ chức tham gia khảo sát cũng đang tăng 
cường quy mô đầu tư vào công nghệ. Bảo mật 
thông tin dự kiến sẽ là khoản đầu tư về khoa học 
công nghệ cao nhất trong vòng 12 tháng tới, sau đó 
là điện toán đám mây và phân tích dữ liệu. Phần 
lớn người tham gia khảo sát cho rằng doanh 
nghiệp của họ sẽ đầu tư vào những công nghệ 
đang phát triển như robotics, các loại phương tiện 
tự động, và máy bay không người lái.

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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HÌNH 11

Các đầu tư về công nghệ
Các khoản đầu tư về công nghệ nào mà doanh nghiệp có thể sẽ xem xét trong vòng 12 tháng tới?

Bảo mật thông tin (An ninh mạng)

Điện toán đám mây/Ứng dụng phần mềm

Phân tích dữ liệu/Phân tích nghiệp vụ

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Tự động hóa mô hình kinh doanh

Internet vạn vật (IoT)

Khối lưu trữ thông tin (Blockchain)

Người máy (Robotics)

In công nghệ 3D

Các phương tiện tự điều khiển

Máy bay không người lái

39%

38%

37%

34%

33%

32%

30%

20%

20%

15%

13%

11%

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân
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Báo cáo xu hướng công nghệ mới nhất của 
Deloitte đề cập những cách thức doanh nghiệp có 
thể tối ưu các khoản đầu tư vào những lĩnh vực 
công nghệ mà họ tập trung nỗ lực để chuyển đổi 
số. Ví dụ, xu hướng mà các doanh nghiệp đang 
vận dụng là nâng cao quy trình lập kế hoạch bằng 
các nền tảng có hỗ trợ kỹ thuật công nghệ - những 
nền tảng này giúp lãnh đạo các doanh nghiệp áp 
dụng phân tích dữ liệu để suy nghĩ rộng và chính 
xác hơn về các tình huống trong tương lai. Một bài 
phân tích khác về trí tuệ nhân tạo khám phá ra 
rằng học máy (machine learning) đang phát triển 
để giúp lọc bớt khối lượng thông tin khổng lồ 
nhằm tập trung vào những số liệu cần thiết cho 
những quyết định sáng suốt hơn của con người.10

CÂU HỎI PHÁT TRIỂN TƯ DUY

• Bằng cách nào đó, đại dịch COVID-19 đã khai 
phá ra những lỗ hổng về năng lực công nghệ 
trong tổ chức, doanh nghiệp có đang giải quyết 
những vấn đề đó không?

• Doanh nghiệp đang có biện pháp gì để nuôi 
dưỡng văn hóa đổi mới sáng tạo và liên tục tìm 
kiếm các cơ hội để chuyển đổi doanh nghiệp 
bằng công nghệ? 

• Cách thức nào để doanh nghiệp có thể tập 
trung hơn vào việc đào tạo và phát triển gắn 
với những nỗ lực chuyển đổi số?  

• Cách thức tổ chức doanh nghiệp để giải quyết 
vấn đề quản trị công nghệ và đảm bảo khoản 
đầu tư phù hợp, đồng thời hỗ trợ cho các mục 
tiêu chiến lược?   

• Với sự chuyển đổi số được đẩy nhanh do 
khủng hoảng, doanh nghiệp có thể sở hữu 
những dạng dữ liệu mới. Doanh nghiệp sử 
dụng cách thức nào để tận dụng điều này một 
cách tối đa?

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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Cân nhắc về mục đích hoạt động  
và sự tín nhiệm

K Ể CẢ TRƯỚC ĐẠI DỊCH, các doanh nghiệp 
trên thế giới đã phải cân nhắc lại về động lực 
giúp các doanh nghiệp thành công ngoài việc 

tạo ra lợi nhuận. Mục đích hoạt động và sự tín 
nhiệm luôn gắn liền với nhau trong văn hóa của các 
doanh nghiệp điều hành bởi gia đình. Nhưng trong 
những năm gần đây, các tổ chức đang tìm cách 
chính thức hóa những điều này trong bộ máy quản 
trị của họ. Trong báo cáo Thách thức và cơ hội cho 
doanh nghiệp tư nhân của Deloitte Private, chúng 
tôi đã nhấn mạnh việc các mục tiêu xung quanh tác 
động xã hội có ảnh hưởng thế nào đến sứ mệnh và 
kế hoạch 5 năm của các doanh nghiệp.11 

Khảo sát của chúng tôi chỉ ra rằng những nỗ lực 
được lan tỏa đã mang đến ý nghĩa mới so với năm 
trước. Gần 70% đối tượng tham gia khảo sát, với 
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu, cho 
rằng tầm quan trọng của mục đích hoạt động ngày 
càng tăng do khủng hoảng đại dịch COVID-19. Xét 
trên phương diện này, những doanh nghiệp có khả 
năng phục hồi cao đang dẫn trước với 84% khi các 
nhà lãnh đạo cho biết họ đang tập trung nguồn lực 

vào mục đích hoạt động, so với chỉ 49% đối với các 
doanh nghiệp có khả năng phục hồi thấp. Trên toàn 
thế giới, rất nhiều doanh nghiệp trong năm 2020 
tập trung mối quan tâm vào vấn đề sức khỏe và sự 
an toàn cho nhân viên của họ, một mối nguy vẫn 
tiếp tục trong vòng ba năm tới. 

Về cơ bản, các doanh nghiệp đều hiểu đây là một 
thách thức, không chỉ dừng lại ở việc duy trì hoạt 
động kinh doanh, mà còn liên quan đến vấn đề về 
sự tín nhiệm. Những nhân viên được ưu tiên đảm 
bảo an toàn sẽ tin tưởng rằng lãnh đạo doanh 
nghiệp sẽ tiếp tục có những hành động mang lại lợi 
ích cho nhân viên, đặt nhu cầu của nhân viên lên 
hàng đầu. Sự minh bạch cũng rất quan trọng: trong 
hội nghị toàn cầu vinh danh những doanh nghiệp 
đạt danh hiệu Doanh nghiệp được Quản trị Tốt 
nhất (Best Managed Companies) của Deloitte vào 
tháng 3/2020, các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc trao đổi, chia sẻ thông tin một 
cách thường xuyên và cởi mở chính là chìa khóa 
trong việc xây dựng sự tín nhiệm, nhất là trong thời 
kỳ bất ổn.

HÌNH 12

Tầm quan trọng của mục đích hoạt động
Tỷ lệ người tham gia khảo sát cho rằng mục đích hoạt động đang dần chiếm ưu thế trong doanh 
nghiệp của họ

84%

70%

49%

Phản hồi từ các doanh nghiệp có khả năng phục hồi cao

Phản hồi từ các doanh nghiệp có khả năng phục hồi trung bình

Phản hồi từ các doanh nghiệp có khả năng phục hồi thấp

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân



22

Tất nhiên, như trong chuỗi các bài về Tương lai của 
Sự tín nhiệm mà chúng tôi đã nói đến, sự tín nhiệm 
không phải là một con số, nhưng lại có thể đo lường 
được. Các doanh nghiệp có thể dùng nhiều phương 
thức để hiểu được cách các cổ đông đang nhìn nhận 
họ. Các phương thức bao gồm việc sử dụng công cụ 
để chẩn đoán mức độ tín nhiệm, xây dựng sự tín 
nhiệm đối với cổ đông bằng việc sử dụng các 
phương pháp tiếp cận nâng cao hơn để bảo vệ các 
dữ liệu, và nỗ lực để duy trì sự tín nhiệm trên các 
lĩnh vực khác nhau và mở rộng phạm vi chức năng 
của doanh nghiệp.  Các lĩnh vực này bao gồm những 
vấn đề như là trải nghiệm khách hàng, chất lượng 
sản phẩm, sự đa dạng, vốn sở hữu và các chương 
trình bình đẳng, đa dạng và hòa nhập cùng các vấn 
đề về an ninh mạng.12 

Sự tín nhiệm cũng chính là một vấn đề trọng tâm 
khi nói đến dấu ấn mà các doanh nghiệp muốn để 
lại. Kết quả của khảo sát chỉ ra rằng 2/3 người tham 
gia khảo sát phản hồi rằng, dù gián đoạn do COVID-
19 gây ra, doanh nghiệp của họ vẫn đang tập trung 
vào tính bền vững và giảm thiểu khí carbon. Và hơn 
nữa, họ vẫn có cơ hội phát triển, khi chỉ 1/3 phản 
hồi tin rằng vấn đề về môi trường, xã hội và quản 
trị công ty (ESG) chỉ là những vấn đề nhỏ trong năm 
tới và 14% tin rằng những vấn đề kể trên không hề 
tiềm ẩn bất cứ rủi ro nào. Theo khảo sát, chúng tôi 
thấy mối quan hệ tương quan trực tiếp giữa những 
phản hồi cho rằng doanh nghiệp của họ không có 
khả năng phục hồi và những doanh nghiệp không 
tập trung vào sự phát triển bền vững và giảm thiểu 
tác động đến môi trường (khí carbon).

HÌNH 13

Tính bền vững
Tỷ lệ người tham gia khảo sát cho rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào tính bền vững

83%

67%

45%

Phản hồi từ các doanh nghiệp có khả năng phục hồi cao

Phản hồi từ các doanh nghiệp có khả năng phục hồi trung bình

Phản hồi từ các doanh nghiệp có khả năng phục hồi thấp

CÂU HỎI PHÁT TRIỂN TƯ DUY

• Doanh nghiệp đã có những hành động nào 
trong thời kỳ đại dịch để xây dựng sự tín nhiệm 
với nhân viên và củng cố văn hóa doanh 
nghiệp? Doanh nghiệp có nỗ lực để củng cố sự 
tín nhiệm với các bên liên quan không?

• Mục đích hoạt động của doanh nghiệp tạo ra 
điểm khác biệt như thế nào trên thị trường và 
dưới góc nhìn của nhân viên?

• Doanh nghiệp được nhìn nhận như thế nào khi 
xét trên quan điểm của sự tín nhiệm?

• Cách thức doanh nghiệp đo lường sự tín nhiệm 
với nhân viên, khách hàng, và xã hội nói chung?  

• Vấn đề môi trường, xã hội và quản trị công ty 
(ESG) đóng vai trò như thế nào trong các chiến 
lược của doanh nghiệp, và các mục tiêu liên 
quan đến ESG có được ủng hộ trong cơ cấu 
lương thưởng không?    

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi
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Duy trì ý thức cấp bách

Trong báo cáo toàn cầu năm 2019, chúng tôi đã chia sẻ rằng hơn lúc nào hết đây là thời điểm thích hợp để 
khẳng định vị thế của doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi vẫn tin rằng quan điểm này là đúng  – sự nhanh 
nhạy, mục đích hoạt động, văn hóa, khả năng duy trì tầm nhìn dài hạn – đã giúp các doanh nghiệp tư nhân 
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trong thời kỳ đại dịch. 

Ngày nay, chúng ta đã dần hiểu rõ hơn về các phẩm chất mà một lãnh đạo cần có để giúp họ xây dựng một 
doanh nghiệp kiên cường hơn và từ đó giúp doanh nghiệp suy nghĩ và hành động khác biệt. Qua quá trình 
này, chúng tôi có thể thấy rằng rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã ở trong tâm thế tốt để thích nghi và 
phát triển.

Chúng tôi nhận ra cách mà sự kiên tâm giúp tạo dựng tầm nhìn của các nhà lãnh đạo và khiến họ trở nên tự 
tin và tập trung nhiều hơn vào tương lai. Lãnh đạo doanh nghiệp nhận ra rằng sở thích của khách hàng và 
mong đợi của nhân viên cũng đang thay đổi. Họ nhận ra rằng các hoạt động của doanh nghiệp có thể gây 
ảnh hưởng đến xã hội. Hơn nữa, họ hiểu rằng, “mọi thứ chưa từng chuyển động nhanh đến như vậy, và sẽ 
không bao giờ chậm lại được nữa.” Chính vì vậy, những khoản đầu tư tiếp theo của doanh nghiệp tư nhân có 
thể sẽ trở thành vấn đề quan trọng nhất với họ. 

Chúng ta có thể sẽ không bao giờ được chứng kiến một lần gián đoạn hoạt động như thế này nữa do COVID-
19. Sự tăng tốc và khả năng phục hồi sẽ là những chủ đề minh chứng cho sức mạnh của doanh nghiệp tư 
nhân. Thách thức dành cho lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân là nắm bắt để đưa sự tăng tốc và khả năng phục 
hồi vào doanh nghiệp của họ.  

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân
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Chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả những người tham gia khảo sát đã dành thời gian và chia sẻ kinh nghiệm, góc 
nhìn cho báo cáo Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi.

Deloitte Private kết nối lãnh đạo của các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp gia đình thành mạng lưới để trao 
đổi ý tưởng, kiến thức và kinh nghiệm. Thông qua đó, chúng tôi giúp tạo ra các giải pháp riêng biệt và mang lại giá 
trị cho các doanh nghiệp qua từng cột mốc quan trọng.

Báo cáo này chỉ là một trong số những nghiên cứu của chúng tôi về các chủ đề được các doanh nghiệp tư nhân 
và doanh nghiệp gia đình quan tâm. Đây là một phần của chương trình đa phương thức, sử dụng các sự kiện trực 
tiếp, báo cáo chuyên sâu, ấn phẩm nghiên cứu, webcast, bản tin và các phương tiện khác để cung cấp thông tin 
phù hợp dưới dạng tích hợp tổng thể.
 
Vui lòng truy cập website Deloitte Private của chúng tôi (https://www2.deloitte.com/vn/en/pages/deloitte-private/ 
topics/deloitte-private.html) để tìm đọc tài liệu bổ sung về các vấn đề doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp gia 
đình đang gặp phải.

Lời cảm ơn

Về Deloitte Private
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Về ấn phẩm 
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