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Doanh nghiệp Gia đình Thịnh vượng
Dẫn đầu với mục tiêu rõ ràng
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Nhân tố cần thiết
Nhân tố nào cần thiết để xây dựng một doanh nghiệp gia đình bền vững cho
tương lai?

Lý do lựa chọn
Tại sao Deloitte Private là lựa chọn của các doanh nghiệp gia
đình?

Deloitte Private (*) hỗ trợ các doanh nghiệp gia đình phát
triển qua các thế hệ bằng cách điều phối các khía cạnh kết nối 
giữa gia đình, doanh nghiệp và chủ sở hữu. Chúng tôi hiểu
rằng mục đích là trọng tâm của tất cả quyết định và hành
động của doanh nghiệp gia đình - được thúc đẩy bởi sự tín
nhiệm, tầm nhìn rõ ràng, di sản trường tồn và giá trị cốt lõi. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng các doanh nghiệp gia đình đang tập 
trung vào việc phát triển và tìm cách bảo vệ cho doanh
nghiệp trong tương lai.

Chúng tôi đồng hành trong suốt hành trình phát triển của
doanh nghiệp gia đình - từ giai đoạn tăng trưởng, qua giai
đoạn chuyển nhượng hoặc chuyển giao thế hệ, đến giai đoạn
phát triển cấu trúc quản trị gia đình và doanh nghiệp, thành 
lập và quản lý văn phòng gia đình.

Mạng lưới nhân sự toàn cầu của Deloitte cung cấp dịch vụ
trên phạm vi rộng lớn, giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn
đề ngày càng phức tạp và nắm bắt cơ hội ngày càng rộng mở
cho doanh nghiệp gia đình. Cùng nhau, chúng ta có thể xác
định thành tựu doanh nghiệp muốn đạt được, xây dựng các
giải pháp phát triển phù hợp, đáp ứng các mục tiêu kinh 
doanh và mục tiêu gia đình nhằm đạt được sự phát triển
trường tồn.

Phương thức hỗ trợ
Deloitte Private có thể giúp gì cho doanh nghiệp gia đình?

Với 175 năm kinh nghiệm tư vấn các doanh nghiệp gia đình tại 
hơn 140 quốc gia, Deloitte Private mang đến những góc nhìn đa 
chiều – toàn diện 360 độ - về những thách thức và cơ hội mà 
doanh nghiệp gia đình đã, đang, và sẽ gặp phải.

Cách tiếp cận đa chiều của chúng tôi sẽ mang lại các giải pháp
phù hợp và đúng thời điểm– thông qua phương pháp tiếp cận
tiên tiến giúp tìm hiểu các vấn đề cụ thể và động lực mà doanh
nghiệp gia đình có thể đang gặp phải.

Thông qua Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp Gia đình Toàn cầu, 
chúng tôi mang tới một mạng lưới toàn cầu hội tụ các nhà tư vấn
tin cậy, doanh nghiệp dẫn đầu, chuyên gia đầu ngành, và các
công cụ kỹ thuật số để phát triển các giải pháp chuyên biệt để có
được thông tin dựa trên dữ liệu, giải pháp chuyên biệt đạt đẳng
cấp quốc tế. 

Đội ngũ của chúng tôi không chỉ mang đến kinh nghiệm sâu rộng
và mạng lưới kết nối đến với doanh nghiệp gia đình, chúng tôi
luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ mà doanh nghiệp tìm kiếm.

Với 175 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp gia 
đình tại hơn 140 quốc gia, Deloitte Private mang đến 
góc nhìn đa chiều — toàn diện 360 độ — về thách thức và 

cơ hội mà doanh nghiệp gia đình đã, đang, và sẽ gặp phải.  

Phương pháp tiếp cận 360 độ của chúng tôi

Doanh nghiệp gia đình đại diện cho các lợi ích liên
kết giữa gia đình, chủ sở hữu và doanh nghiệp. Với
cách tiếp cận lấy mục đích làm kim chỉ nam, các
doanh nghiệp gia đình đưa ra các tiêu chuẩn cao
hơn để đạt được thành công về mặt tài chính cũng
như đạt được mục tiêu phát triển con người, xã hội
và giá trị trường tồn. Doanh nghiệp gia đình đã sẵn
sàng để đối mặt với những thách thức và khai phá
những cơ hội trong tương lai?

Hơn bao giờ hết, sự tin cậy - với gia đình, doanh
nghiệp và xã hội - là một phần không thể thiếu của
các doanh nghiệp gia đình và các giá trị hiện hữu. 

Giá trị trường tồn của doanh nghiệp gắn
liền với tầm nhìn của doanh nghiệp gia 
đình trong tương lai, và thành công của
doanh nghiệp phụ thuộc vào việc nhìn
nhận và đánh giá đúng đặc thù riêng biệt
của gia đình và doanh nghiệp.

Từ quản trị đến lập kế hoạch đa thế hệ, 
từ xử lý rủi ro đến tận dụng những lợi thế 
cạnh tranh, đây chính là thời điểm để đẩy
nhanh tốc độ tăng trưởng, khai thác tiềm
năng về vốn và tài sản của doanh nghiệp. 

(* ) Khối dịch vụ Doanh nghiệp tư nhân (Deloitte Private) tư vấn, hỗ trợ cho 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.
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Quản trị Doanh nghiệp Gia đình

• Nhu cầu vốn trong ngắn hạn và dài hạn mà gia đình và doanh nghiệp 
cần? Tiếp cận vốn

• Cách thức quản lý tiền mặt hoặc tiếp cận khoản nợ nhằm đối phó với sự
suy thoái của thị trường và tận dụng các cơ hội trên thị trường? Quản lý
tiền, lập kế hoạch thanh khoản

• Cách thức để thiết lập và quản lý các nghĩa vụ theo luật định một cách 
hiệu quả? Cơ cấu thuế, hoạt động kế toán, tư pháp

Nguồn vốn

• Cách thức tạo ra tài sản ngoài hoạt động kinh doanh? Thiết kế và quản lý
văn phòng gia đình, quản lý tài sản và giáo dục

• Cách thức hướng tới cộng đồng và đóng góp vào những giá trị quan trọng
của gia đình? Hoạt động từ thiện, tác động xã hội

• Cách thức để cấu trúc/liên kết chiến lược đầu tư của một thành viên gia 
đình với các giá trị gia đình bao trùm và xây dựng một danh mục đầu tư
bền vững? Chiến lược đầu tư, đa dạng hóa tài sản

• Cách thức tối ưu hóa về thuế trên các khu vực pháp lý? Thuế hiệu quả 
• Cách thức bảo vệ và cấu trúc tài sản nhằm đáp ứng các mục tiêu và giảm

thiểu rủi ro? Lập kế hoạch di sản, thỏa thuận pháp lý

Tài sản

• Cách thức để dự đoán và lập kế hoạch cho sự thay đổi căn bản và cạnh tranh?
Đổi mới, sáng tạo và hệ sinh thái

• Cách thức để đảm bảo gia đình và doanh nghiệp đạt được thành công và đạt 
được mục tiêu? Lập kế hoạch chiến lược cho gia đình và doanh nghiệp

• Cách thức để đưa ra lựa chọn cách tăng trưởng ngoại sinh (inorganic growth) 
phù hợp? Vòng đời mua bán và sáp nhập , mua lại và thoái vốn, giao dịch 
và lập chiến lược rút lui

• Cách thức để tìm và tiếp cận được các cơ hội kinh doanh toàn cầu? Mở rộng, 
đầu tư ra nước ngoài

• Cách thức để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng? Trải nghiệm khách 
hàng, cảm nhận thị trường

Tăng trưởng

• Làm thế nào để đảm bảo quá trình chuyển giao của gia đình và doanh
nghiệp, quyền sở hữu giữa các thành viên trong và ngoài gia đình diễn ra
thuận lợi? Kế hoạch hoạt động liên tục, kế hoạch kế nhiệm, quản lý xung
đột

• Làm thế nào để phát triển và hỗ trợ thế hệ kế cận thành công với con 
đường đã chọn? Phát triển và đào tạo thế hệ kế cận

• Cách thức gắn kết và trao quyền cho thế hệ kế cận (kể cả các thành viên 
trong và ngoài gia đình)? Cấu trúc quản lý tương lai

Đa thế hệ

• Cách thức xây dựng và bảo vệ danh tiếng cho doanh nghiệp và gia đình?
Quản lý danh tiếng

• Cách thức chuẩn bị và vượt qua những thách thức không thể lường trước?
Quản lý khủng hoảng, bảo vệ tài sản hữu hình

• Cách thức tận dụng công nghệ một cách an toàn? Rủi ro an ninh mạng
• Cách thức để tuân thủ các quy định của từng quốc gia mà doanh nghiệp

có hoạt động kinh doanh, đầu tư hoặc sở hữu tài sản? Tuân thủ quy định

Rủi ro

• Cách thức đánh giá lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để khai 
thác thế mạnh công nghệ? Chuyển đổi kỹ thuật số

• Cách thức giữ cho doanh nghiệp tinh giản, làm được nhiều hơn với ít 
nguồn lực hơn, và cải thiện năng suất? Chuyển đổi kinh doanh, 
vận hành tối ưu, giảm thiếu chi phí, tăng trưởng tự than (organic
growth)

• Cách thức để có được thông tin phù hợp, cập nhật thông tin để đưa ra 
quyết định? Phân tích dữ liệu

• Cách thức để thu hút và giữ chân nhân tài trong và ngoài gia đình?
Nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức, văn hóa, lực lượng lao động trong
tương lai, ưu đãi và phần thưởng

Cạnh tranh

Phương pháp tiếp cận Doanh nghiệp 
Gia đình toàn cầu của chúng tôi giải 
quyết các vấn đề cấp bách nhất qua 
lăng kính 360 độ

• Cách thức để có được sự hài hòa giữa gia đình và doanh nghiệp? Cấu trúc
quản trị gia đình và doanh nghiệp, hội đồng gia đình

• Doanh nghiệp gia đình có mục đích (là kim chỉ nam) mà tất cả các thành viên
đều hiểu rõ không? Tầm nhìn, hiến pháp và thỏa thuận trong gia đình

• Doanh nghiệp gia đình nên được cấu trúc như thế nào để đạt được các
mục tiêu kinh doanh và mục tiêu gia đình? Cấu trúc sở hữu doanh nghiệp,
cơ chế khuyến khích quản lý, chiến lược thoái lui

• Cách thức để xây dựng được tính minh bạch và trách nhiệm để quản trị các
biến động gia đình qua những thời điểm hưng thịnh và khủng hoảng? Trách 
nhiệm và quyền hạn ra quyết định, giao tiếp và giải quyết tranh chấp.
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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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