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Deloitte công bố danh sách doanh nghiệp đạt danh hiệu
“Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất” lần đầu tiên tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 13/09/2021 - Ba doanh nghiệp được công nhận là “Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất
Việt Nam” tại lễ trao danh hiệu diễn ra vào ngày 13/09/2021. Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất tại
Việt Nam là chương trình ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, thông qua việc đánh
giá thành công và thành tựu trên phương diện vận hành tổ chức, cũng như đóng góp cho ngành nghề và
nền kinh tế.

Danh sách doanh nghiệp đạt danh hiệu
Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất Việt Nam 2021

Công ty Lĩnh vực hoạt động
Tổ chức Giáo dục và Đào tạo

Apollo Việt Nam
Giáo dục

Tập đoàn PAN Nông nghiệp và Thực phẩm
Công ty TNHH Chế biến

Thực phẩm và Bánh kẹo Phạm Nguyên
Chế biến thực phẩm và bánh kẹo

Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất là một chương trình quốc tế của Deloitte được cộng đồng doanh
nghiệp tư nhân đánh giá cao khi áp dụng quy trình đã được kiểm chứng để “khám sức khỏe” chất lượng
quản lý của doanh nghiệp trên các khía cạnh: chiến lược kinh doanh, năng lực cạnh tranh và sự đổi mới,
văn hóa doanh nghiệp, quản trị công ty và tài chính. Quá trình đánh giá các doanh nghiệp đạt danh hiệu
tại Việt Nam được thực hiện dựa trên kinh nghiệm triển khai chương trình toàn cầu trong hơn 25 năm,
tại 37 quốc gia trên thế giới.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Deloitte Việt Nam cho biết: “Các doanh nghiệp Việt
Nam đã phải đối mặt với một năm biến động chưa từng có, với nhiều thách thức chưa có tiền lệ và là
một phép thử về chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp. Sự bền bỉ và nhạy bén, linh hoạt là những
yếu tố cốt lõi làm nên một Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất và những doanh nghiệp đạt danh hiệu
của chúng tôi đã thể hiện xuất sắc trên những khía cạnh này. Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng
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những doanh nghiệp đầu tiên đạt danh hiệu tại Việt Nam. Xin chúc mừng các doanh nghiệp xuất sắc đạt
danh hiệu năm nay”.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình đã trải qua một quy trình đánh giá độc lập và
nghiêm ngặt các kỹ năng và thực tiễn quản lý. Quy trình bao gồm việc phân tích và đánh giá chiến lược
kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp theo khung đánh giá được áp dụng cho cộng đồng 1.000
Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất trên thế giới. Từ đó, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ sử dụng
quy trình này để cải thiện các chiến lược, giúp xây dựng các kế hoạch nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tăng
trưởng.

Ông Bùi Tuấn Minh, Lãnh đạo Phụ trách chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất Việt Nam,
cho biết: “Chúng tôi rất ấn tượng với sự tham gia của các doanh nghiệp trong suốt chương trình. Các
doanh nghiệp tham gia chương trình có cơ hội được đánh giá toàn diện dựa trên nhiều yếu tố, ví dụ như
cách thức họ xây dựng và phát triển chiến lược, cam kết của lãnh đạo với việc duy trì văn hóa doanh
nghiệp, và cách thức tổ chức và chuẩn hóa các quy trình hoạt động. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp
đạt danh hiệu lần này đều có một số điểm chung - đó là sự hiểu biết và nhất quán về mục đích chung của
doanh nghiệp, khả năng thích ứng để tiếp cận thị trường, và hiện đại hóa công nghệ để tăng cường tính
hiệu quả hơn cho chính doanh nghiệp, đồng thời không ngừng nâng cao những trải nghiệm tích cực cho
khách hàng.”

Những thách thức ngày càng gia tăng tại thị trường trong nước và toàn cầu đã thúc đẩy các doanh
nghiệp đạt danh hiệu liên tục đổi mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng biến động của thị trường.
Những doanh nghiệp đạt danh hiệu cho rằng thành công đến từ việc tập trung cao độ vào nguồn lực con
người và mô hình phân phối sản phẩm - những điều này là chìa khóa giúp doanh nghiệp của họ duy trì
khả năng cạnh tranh và phát triển.

Bà Vũ Diệu Trang, Tổng Giám đốc, Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam cho biết: “Apollo Việt
Nam rất vinh dự khi được ghi nhận bởi một đơn vị uy tín như Deloitte với bề dày hoạt động hơn 175 năm
trên toàn cầu. Điều chúng tôi nhận được sau quá trình tham gia chương trình Doanh nghiệp được Quản
trị Tốt nhất chính là cơ hội để mở rộng và kết hợp học hỏi. Apollo là trung tâm tiếng Anh đầu tiên hoạt
động tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giảng dạy tiếng Anh
cho các bạn nhỏ. Nhờ có những trao đổi và chia sẻ từ chương trình Best Managed Companies do
Deloitte sáng lập, thông qua những quan sát mang tính xây dựng về cách Apollo lập chiến lược, lên kế
hoạch, truyền thông, đã mang đến cho Apollo những góc nhìn đa chiều và cấu trúc giúp chúng tôi định vị
tốt hơn để hướng đến sự bền vững. Apollo rất vui mừng khi nhận được danh hiệu này và một lần nữa xin
cám ơn Ban Tổ chức đã tạo ra một sân chơi cho các doanh nghiệp tại Việt Nam trên con đường hoàn
thiện chính mình.”



Bà Nguyễn Trà My, Tổng Giám đốc, Tập đoàn PAN chia sẻ: “Việc đạt danh hiệu sau khi được đánh giá
bởi các chuyên gia quốc tế độc lập là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với Tập đoàn PAN. Đây cũng là sự
khẳng định cho chiến lược, tầm nhìn và mô hình quản trị PAN đang theo đuổi là đúng đắn: có bản sắc
riêng nhưng phù hợp với thông lệ quốc tế. Sự tham gia của các công ty như PAN vào mạng lưới Doanh
nghiệp được Quản trị Tốt nhất trên thế giới thể hiện năng lực và đẳng cấp đã được nâng tầm của các
doanh nghiệp Việt hiện nay. Chúng tôi cũng có thêm cơ hội học hỏi, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác
trong kinh doanh với các đối tác trong mạng lưới này.”

Ông Leitzinger Christian Walter, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm & Bánh kẹo
Phạm Nguyên cho biết: “Tôi rất tự hào khi công ty Phạm Nguyên chúng tôi vinh dự đoạt được danh hiệu
Vietnam’s Best Managed Companies năm 2021. Danh hiệu này là sự nhìn nhận & khích lệ đối với đội ngũ
nhân viên Phạm Nguyên đã chung tay xây dựng một văn hóa tổ chức mạnh mẽ, không ngừng duy trì
những tiêu chuẩn quản trị cao & luôn tìm kiếm những giải pháp sáng tạo đột phá, nhằm thúc đẩy tăng
trưởng trong dài hạn. Danh hiệu đồng thời cũng là minh chứng cho những cam kết của Phạm Nguyên
với các đối tác, nhà phân phối, hàng triệu khách hàng thân thiết đã yêu mến, tin dùng & chia sẻ sản
phẩm của chúng tôi với mọi người thân thuộc. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả
những người đã góp phần quan trọng giúp chúng tôi đạt được tầm nhìn nhằm thay đổi ngành công
nghiệp làm bánh tại Việt Nam, cũng như cơ hội mở rộng vai trò lãnh đạo để phục vụ nhiều khách hàng
hơn.”

Hội đồng giám khảo độc lập của chương trình bao gồm đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia, thực
hiện việc đánh giá doanh nghiệp đạt danh hiệu dựa trên những tiêu chí hàng đầu của các Doanh nghiệp
được Quản trị Tốt nhất. Thành viên hội đồng giám khảo năm nay bao gồm Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia
Kinh tế Việt Nam; Thạc sĩ Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
(CIEM); Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền, Giám đốc chương trình MSM (Maastricht School of Management),
Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.
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Về chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất tại Việt Nam

Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất là chương trình quốc tế nhằm ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân thông qua việc đánh
giá thành công và thành tựu trên phương diện vận hành tổ chức. Chương trình cung cấp một nền tảng chuyên biệt cho đội ngũ
quản lý có thể thử thách bản thân, đối sánh với những chuẩn mực quản trị đang được áp dụng tại những doanh nghiệp tư nhân
hàng đầu thế giới.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993 tại Canada, chương trình đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa khi nhiều doanh nghiệp tư nhân
trên thế giới hướng tới việc liên tục hoàn thiện doanh nghiệp mình để đạt được danh hiệu Doanh nghiệp được Quản trị Tốt
nhất. Chương trình hiện đang được triển khai tại Châu Mỹ, Châu Âu, Úc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Để biết thêm thông tin về chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất, vui lòng truy cập website của chương trình tại
đây.

Về Deloitte

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn
cầu”), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte). DTTL và mỗi thành viên trực thuộc là một
pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành viên
trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu sót của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung
cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại www.deloitte.com/about  để biết thêm thông tin chi tiết.

Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc của
Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm Auckland,
Bangkok, Bắc Kinh, Hà Nội, Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Thượng Hải, Singapore,
Sydney, Đài Bắc và Tokyo. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng
biệt.

Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, dịch vụ chuyên ngành được cung cấp bởi từng pháp nhân riêng biệt, và chi nhánh của pháp nhân đó, được gọi
chung là Deloitte Việt Nam.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Tổ chức Deloitte”) và các nhân
viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn về chuyên
môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn
khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các
trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình
hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin
trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt
hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào
tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào. DTTL và mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt
và độc lập về mặt pháp lý.
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