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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp đã và đang trở thành một nhân tố có tác 
động tới mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ tổ chức quản lý hoạt động kinh 
doanh, các quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp cho đến phong thái, phong cách của người lãnh 
đạo và cách ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Giảng dạy và học tập đạo đức và văn 
hoá doanh nghiệp là một biện pháp để nâng cao nhận thức về vai trò của đạo đức và văn hoá trong 
hoạt động kinh doanh, tạo dựng những kỹ năng cần thiết để vận dụng các nhân tố đạo đức và văn 
hoá vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
              Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp là một môn học không thể thiếu trong 
chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và 
học tập của giáo viên và sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn cuốn sách “Đạo đức kinh doanh và 
văn hoá doanh nghiệp” phù hợp với điều kiện kinh doanh trong giai đoạn hội nhập. Với kinh 
nghiệm giảng dạy được tích luỹ qua nhiều năm, cộng với sự nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài 
liệu khác nhau, cuốn sách có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. 
Sách “Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp” là tài liệu chính thức sử dụng giảng dạy và 
học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh; đồng thời cũng là tài 
liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương đề 
cập đến toàn bộ những kiến thức về đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp. Trong đó có 2 
chương về đạo đức kinh doanh và 3 chương về văn hoá doanh nghiệp. 
                Biên soạn cuốn sách là một công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực cao. Tác giả 
đã giành nhiều thời gian và công sức với cố gắng cao nhất để hoàn thành. Tuy nhiên, do biên soạn 
lần đầu, do sự hạn chế về thời gian và trình độ nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả 
rất mong sự chỉ giáo, đóng góp, xây dựng của các đồng nghiệp, anh chị em sinh viên và bạn đọc 
để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuốn sách 

          Xin trân trọng cám ơn! 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 

GIỚI THIỆU 
Mục đích, yêu cầu 

- Mục đích: Trang bị cho người học một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh như đạo  
                    đức, đạo đức kinh doanh; sự cần thiết của đạo đức kinh doanh; chuẩn mực và  

                    vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp. 
- Yêu cầu: Người học nắm được những khái niệm và kiến thức cơ bản để vận dụng trong  

                   các chương tiếp theo 

Nội dung chính 
- Khái niệm về đạo đức và đạo đức kinh doanh 
- Sự cần thiết của đạo đức kinh doanh 

- Các chuẩn mực đạo đức kinh doanh 
- Vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp 

NỘI DUNG 
1. 1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH  
1.1.1 Khái niệm đạo đức 

Từ “đạo đức” có gốc từ la tinh Moralital (luận lý) – bản thân mình cư xử và gốc từ Hy 
Lạp Ethigos (đạo lý) – người khác muốn ta hành xử và ngược lại ta muốn họ. Ở Trung Quốc, 
“đạo” có nghĩa là đường đi, đường sống của con người, “đức” có nghĩa là đức tính, nhân đức, các 
nguyên tắc luân lý. 

Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá 
hành vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác, với xã hội. 

Từ giác độ khoa học, “đạo đức là một bộ môn khoa học nghiên cứu về bản chất tự nhiên 
của cái đúng – cái sai và phân biệt khi lựa chọn giữa cái đúng – cái sai, triết lý về cái đúng – cái 
sai, quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi của các thành viên cùng một nghề nghiệp” (từ điển 
Điện tử American Heritage Dictionary). 

Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức có đặc điểm: 
- Đạo đức có tính giai cấp, tính khu vực, tính địa phương. 

- Nội dung các chuẩn mực đạo đức thay đổi theo điều kiện lịch sử cụ thể. 
Chức năng cơ bản của đạo đức là đạo đức điều chỉnh hành vi của con người theo các 

chuẩn mực và quy tắc đạo đức đã được xã hội thừa nhận bằng sức mạnh của sự thôi thúc lương 
tâm cá nhân, của dư luận xã hội, của tập quán truyền thống và của giáo dục. 

Đạo đức quy định thái độ, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân cũng như 
đối với người khác và xã hội. Vì thế đạo đức là khuôn mẫu, tiêu chuẩn để xây dựng lối sống, lý 
tưởng mỗi người. 

Những chuẩn mực và quy tắc đạo đức gồm: Độ lượng, khoan dung, chính trực khiêm tốn, 
dũng cảm, trung thực, thí, thiện, tàn bạo, tham lam, kiêu ngạo, hèn nhát, phản bội, bất tín, ác ... 

Đạo đức khác với pháp luật ở chỗ: 
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+ Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức không có tính cưỡng bức, cưỡng chế mà mang tính 
tự nguyện, các chuẩn mực đạo đức không được ghi thành văn bản pháp quy. 

+ Phạm vi điều chỉnh và ảnh hưởng của đạo đức rộng hơn pháp luật, pháp luật chỉ điều 
chỉnh những hành vi liên quan đến chế độ xã hội, chế độ nhà nước còn đạo đức bao quát mọi lĩnh 
vực của thế giới tinh thần. Pháp luật chỉ làm rõ những mẫu số chung nhỏ nhất của các hành vi hợp 
lẽ phải, hành vi đạo lý đúng đắn tồn tại bên trên luật. 

1.1.2. Khái niệm đạo đức kinh doanh 
Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, 

đánh giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh. Đạo đức kinh doanh chính 
là đạo đức được vận dụng vào trong hoạt động kinh doanh. 

Đạo đức kinh doanh là một dạng đạo đức nghề nghiệp: Đạo đức kinh doanh có tính đặc 
thù của hoạt động kinh doanh – do kinh doanh là hoạt động gắn liền với các lợi ích kinh tế, do vậy 
khía cạnh thể hiện trong ứng xử về đạo đức không hoàn toàn giống các hoạt động khác: Tính thực 
dụng, sự coi trọng hiệu quả kinh tế là những đức tính tốt của giới kinh doanh nhưng nếu áp dụng 
sang các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế ... hoặc sang các quan hệ xã hội khác như vợ chồng, cha 
mẹ, con cái thì đó lại là những thói xấu bị xã hội phê phán. Song cần lưu ý rằng đạo đức, kinh 
doanh vẫn luôn phải chịu sự chi phối bởi một hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội chung. 

1. Các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh. 
- Tính trung thực: Không dùng các thủ đoạn gian dối, xảo trá để kiếm lời. Giữ lời hứa, giữ 

chữ tín trong kinh doanh, nhất quán trong nói và làm, trung thực trong chấp hành luật pháp của 
nhà nước, không làm ăn phi pháp như trốn thuế, lậu thuế, không sản xuất và buôn bán những mặt 
hàng quốc cấm, thực hiện những dịch vụ có hại cho thuần phong mỹ tục, trung thực trong giao 
tiếp với bạn hàng (giao dịch, đàm phán, ký kết), và người tiêu dùng không làm hàng giả, khuyến 
mại giả, quảng cáo sai sự thật, sử dụng trái phép những nhãn hiệu nổi tiếng, vi phạm bản quyền, 
phá giá theo lối ăn cướp, trung thực ngay với bản thân, không hối lộ, tham ô, thụt két, “chiếm 
công vi tư”. 

- Tôn trọng con người: Đối với những người cộng sự và dưới quyền, tôn trọng phẩm giá, 
quyền lợi chính đáng, tôn trọng hạnh phúc, tôn trọng tiềm năng phát triển của nhân viên, quan tâm 
đúng mức, tôn trọng quyền tự do và các quyền hạn hợp pháp khác. Đối với khách hàng: tôn trọng 
nhu cầu, sở thích và tâm lý khách hàng. Đối với đối thủ cạnh tranh, tôn trọng lợi ích của đối thủ. 

- Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội, coi trọng hiệu quả 
gắn với trách nhiệm xã hội. 

- Bí mật và trung thành với các trách nhiệm đặc biệt. 

2. Đối tượng điều chỉnh của đạo đức kinh doanh  
            Đó là chủ thể hoạt động kinh doanh. Theo nghĩa rộng, chủ thể hoạt động kinh doanh gồm 
tất cả những ai là chủ thể của các quan hệ và hành vi kinh doanh. 

- Tầng lớp doanh nhân làm nghề kinh doanh: Đạo đức kinh doanh điều chỉnh hành vi đạo 
đức của tất cả các thành viên trong các tổ chức kinh doanh (hộ gia đình, công ty, doanh nghiệp, 
tập đoàn) như ban giám đốc, các thành viên hội đồng quản trị, công nhân viên chức. Sự điều chỉnh 
này chủ yếu thông qua công tác lãnh đạo, quản lý trong mỗi tổ chức đó. Đạo đức kinh doanh được 
gọi là đạo đức nghề nghiệp của họ. 

- Khách hàng của doanh nhân: Khi là người mua hàng thì hành động của họ đều xuất phát 
từ lợi ích kinh tế của bản thân, đều có tâm lý muốn mua rẻ và được phục vụ chu đáo. Tâm lý này 
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không khác tâm lý thích “mua rẻ, bán đắt” của giới doanh nhân, do vậy cũng cần phải có sự định 
hướng của đạo đức kinh doanh, tránh tình trạng khách hàng lợi dụng vị thế “Thượng đế” để xâm 
phạm danh dự, nhân phẩm của doanh nhân, làm xói mòn các chuẩn mực đạo đức. Khẩu hiệu “bán 
cái thị trường cần chứ không phải bán cái mình có” chưa hẳn đúng ! 

3. Phạm vi áp dụng của đạo đức kinh doanh 
            Đó là tất cả những thể chế xã hội, những tổ chức, những người liên quan, tác động đến 
hoạt động kinh doanh: Thể chế chính trị, chính phủ, công đoàn, nhà cung ứng, khách hàng, cổ 
đông, chủ doanh nghiệp, người làm công ... 

1.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 
1.2.1. Vấn đề đạo đức trong kinh doanh  

Một vấn đề chứa đựng khía cạnh đạo đức, hay vấn đề mang tính đạo đức, vấn đề được tiếp 
cận từ góc độ đạo đức, là một hoàn cảnh, trường hợp, tình huống một cá nhân, tổ chức gặp phải 
những khó khăn hay ở tình thế khó xử khi phải lựa chọn một trong nhiều cách hành động khác 
nhau dựa trên tiêu chí về sự đúng – sai theo cách quan niệm phổ biến, chính thức của xã hội đối 
với hành vi trong các trường hợp tương tự – các chuẩn mực đạo lý xã hội. Giữa một vấn đề mang 
tính đạo đức và một vấn đề mang tính chất khác có sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt thể hiện ở 
chính tiêu chí lựa chọn để ra quyết định. Khi tiêu chí để đánh giá và lựa chọn cách thức hành động 
không phải là các chuẩn mực đạo lý xã hội, mà là “tính hiệu quả”, “việc làm, tiền lương”, “sự 
phối hợp nhịp nhàng đồng bộ và năng suất”, hay “lợi nhuận tối đa” thì những vấn đề này sẽ mang 
tính chất kinh tế, nhân lực, kỹ thuật hay tài chính. 

Những vấn đề đạo đức thường bắt nguồn từ những mâu thuẫn. Mâu thuẫn có thể xuất hiện 
trong mỗi cá nhân (tự – mâu thuẫn) cũng như có thể xuất hiện giữa những người hữu quan do sự 
bất đồng trong cách quan niệm về giá trị đạo đức, trong mối quan hệ hợp tác và phối hợp, về 
quyền lực và công nghệ. Đặc biệt phổ biến, mâu thuẫn thường xuất hiện trong những vấn đề liên 
quan đến lợi ích. Mâu thuẫn cũng xuất hiện ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nhất là trong 
các hoạt động phối hợp chức năng. 

Khi đã xác định được vấn đề có chứa yếu tố đạo đức, người ta luôn tìm cách giải quyết 
chúng. Trong nhiều trường hợp, việc giải quyết các vấn đề này thường kết thúc ở tòa án, khi vấn 
đề trở nên nghiêm trọng và phức tạp đến mức không thể giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp 
giữa các bên liên quan. Khi đó, hậu quả thường rất nặng nề và tuy có người thắng kẻ thua nhưng 
không có bên nào được lợi. Phát hiện và giải quyết các vấn đề đạo đức trong quá trình ra quyết 
định và thông qua các biện pháp quản lý có thể mang lại hệ quả tích cực cho tất cả các bên. 

1.2.2. Nguồn gốc của vấn đề đạo đức kinh doanh 
Như đã trình bày ở trên, bản chất của vấn đề đạo đức là sự mâu thuẫn hay tự – mâu thuẫn. 

Về cơ bản, mâu thuẫn có thể xuất hiện trên các khía cạnh khác nhau như triết lý hành động, mối 
quan hệ quyền lực trong cơ cấu tổ chức, sự phối hợp trong các hoạt động tác nghiệp hay phân 
phối lợi ích, ở các lĩnh vực như marketing, điều kiện lao động, nhân lực, tài chính hay quản lý. 
Mâu thuẫn có thể xuất hiện trong mỗi con người (tự mâu thuẫn), giữa những người hữu quan bên 
trong như chủ sở hữu, người quản lý, người lao động, hay với những người hữu quan bên ngoài 
như với khách hàng, đối tác - đối thủ hay cộng đồng, xã hội. Trong nhiều trường hợp, chính phủ 
trở thành một đối tượng hữu quan bên ngoài đầy quyền lực. 

1. Các khía cạnh của mâu thuẫn. 
a) Mâu thuẫn về triết lý. 
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Khi ra quyết định hành động, mỗi người đều dựa trên những triết lý đạo đức được thể hiện 
thành quan điểm, nguyên tắc hành động, chuẩn mực đạo đức và những động cơ nhất định. Triết lý 
đạo đức của mỗi người được hình thành từ kinh nghiệm sống, nhận thức và quan niệm về giá trị, 
niềm tin của riêng họ, thể hiện những giá trị tinh thần con người luôn tôn trọng và muốn vươn tới. 
Vì vậy, chúng có ảnh hưởng chi phối đến hành vi. Mặc dù rất khó xác định triết lý đạo đức của 
một người, vẫn có thể xác minh chúng thông qua nhận thức và ý thức tôn trọng sự trung thực và 
công bằng của người đó ; trong đó, trung thực là khái niệm phản ánh sự thành thật, thiện chí và 
đáng tin cậy ; công bằng là khái niệm phản ánh sự bình đẳng, công minh và không thiên vị. 

Trung thực và công bằng là những vấn đề liên quan đến quan điểm đạo đức chung của 
người ra quyết định. Trong thực tiễn kinh doanh, phải thừa nhận một thực tế rằng các doanh 
nghiệp luôn hành động vì lợi ích kinh tế riêng của mình. Tuy nhiên, các mối quan hệ kinh doanh 
liên quan đến đạo đức cần phải được xây dựng và phát triển trên cơ sở tính trung thực, công bằng 
và tin cậy lẫn nhau. Thiếu đi những cơ sở quan trọng này, mối quan hệ kinh doanh sẽ rất khó thiết 
lập và duy trì, công việc kinh doanh càng bấp bênh, chi phí càng tăng, hiệu quả thấp, giá thành 
tăng lên, cạnh tranh khó khăn, điều kiện kinh doanh càng không thuận lợi, lợi ích riêng càng khó 
thỏa mãn. Tối thiểu, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành. 
Ngoài ra, họ không được tiến hành bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho người tiêu dùng, 
khách hàng, người lao động như lừa gạt, xảo ngôn, gây sức ép, cũng như gây thiệt hại cho đối thủ 
cạnh tranh. Các hiện tượng bán phá giá dưới mức giá thành (costdumping) để loại trừ các doanh 
nghiệp nhỏ, tiềm lực kinh tế yếu hơn nhằm giành vị thế độc quyền là những hành vi cạnh tranh 
không trung thực. 

Quan niệm về sự công bằng trong nhiều trường hợp bị chi phối bởi những lợi ích cụ thể. 
Một số người có thể coi việc không đạt được một kết quả mong muốn là không công bằng, thậm 
chí vô đạo đức. 

b) Mâu thuẫn về quyền lực. 
Trong một doanh nghiệp, mối quan hệ giữa con người với con người thường được thể 

hiện thông qua mối quan hệ quyền lực. Quyền lực được phân phối cho các vị trí khác nhau thành 
một hệ thống quyền hạn và là một điều kiện cần thiết để thực thi các trách nhiệm tương ứng. Vì 
vậy, mối quan hệ quyền lực được chấp nhận chính thức và tự giác bởi các thành viên của một 
doanh nghiệp, cho dù về mặt xã hội, họ đều bình đẳng như nhau. Quyền lực được thể hiện thông 
qua hình thức thông tin, như mệnh lệnh, văn bản hướng dẫn, quy chế về báo cáo, phối hợp và liên 
hệ ngang đối với các đối tượng hữu quan bên trong, hay các hình thức thông tin, quảng cáo về tổ 
chức, sản phẩm, hoạt động của đơn vị đối với các đối tượng hữu quan bên ngoài. 

Đối với các đối tượng hữu quan bên trong, quyền lực được thiết kế thành cơ cấu tổ chức 
chính thức, trong đó quyền hạn của các vị trí công tác được quy định rõ cho việc thực hiện và 
hoàn thành những nghĩa vụ/trách nhiệm nhất định. Mâu thuẫn chủ yếu nảy sinh từ tình trạng 
không tương ứng giữa quyền hạn và trách nhiệm, lạm dụng quyền hạn, đùn đẩy trách nhiệm, hoặc 
thiển cận, cục bộ trong các hoạt động phối hợp và san sẻ trách nhiệm. 

Chủ sở hữu mặc dù có quyền lực kiểm soát lớn đối với doanh nghiệp nhưng thường lại có 
rất ít quyền lực tác nghiệp (ra quyết định hàng ngày). Quyền lực kiểm soát của họ cũng được sử 
dụng dựa trên những thông tin được cung cấp về quá trình hoạt động tác nghiệp. Vấn đề đạo đức 
có thể nảy sinh từ việc những người quản lý – người được chủ sở hữu ủy thác quyền đại diện – 
cung cấp thông tin sai hay che giấu thông tin vì mục đích riêng. 



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 7

Đối với những đối tượng hữu quan bên ngoài, các vấn đề đạo đức liên quan đến thông tin 
thường thể hiện ở những thông điệp quảng cáo và những thông tin về an toàn sản phẩm, ô nhiễm, 
và điều kiện lao động. Người quản lý, tổ chức hay một doanh nghiệp có thể sử dụng quyền lực 
trong việc ra quyết định về nội dung để cung cấp những thông tin không chính xác hoặc sai lệch 
có chủ ý có lợi cho họ. 

Quảng cáo lừa gạt và quảng cáo không trung thực là những biểu hiện cụ thể của các vấn 
đề đạo đức trong quảng cáo. Sự lừa gạt không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra được mà thường 
được che giấu rất kỹ lưỡng dưới những hình thức, hình ảnh lời văn rất hấp dẫn. Sự lừa gạt tiềm ẩn 
cả trong những lời lẽ, câu chữ mập mờ, không rõ ràng dễ dẫn đến hiểu sai, ngay cả khi điều đó 
không phải là chủ ý của người cung cấp thông tin. Trong những trường hợp như vậy, tính chất lừa 
gạt nằm ở chỗ đã “tạo ra niềm tin sai lầm dẫn đến sự lựa chọn hành vi không hợp lý và gây ra sự 
thất vọng ở người tiêu dùng”. 

Nhãn mác nói riêng và bao gói nói chung luôn được sử dụng để lôi cuốn sự chú ý của 
khách hàng và cung cấp thông tin tối thiểu, cần thiết cho sự lựa chọn của khách hàng. Việc dãn 
nhãn mác cũng có thể gây ra những vấn đề đạo đức khó nhận biết. Những thông tin trên nhãn mác 
đôi khi không giúp ích người tiêu dùng khi lựa chọn hay sử dụng, hoặc không đánh giá đúng nội 
dung bên trong của sản phẩm. Trong nhiều trường hợp, những thông tin rất ít ỏi trên nhãn mác lại 
trở nên vô nghĩa trong việc cung cấp thông tin cho khách hàng khi được trình bày dưới hình thức 
những thông số kỹ thuật hoặc nghiệp vụ chỉ có thể hiểu được đối với những cá nhân hay tổ chức 
chuyên nghiệp, hoặc những thông tin chung chung như “không dùng cho những người mẫn cảm 
với thành phần của thuốc” hoặc “đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”. 

Bản khuyến mại và bản trực tiếp cũng có thể dẫn đến những vấn đề đạo đức do người tiêu 
dùng không dễ nhận ra được những thông tin được che đậy dưới những hình thức quảng cáo như 
vậy. Đó có thể là những hình thức bán kèm, bán tháo hàng tồn kho, chất lượng thấp, khêu gợi nhu 
cầu. 

Thông tin không chính xác có thể làm mất đi sự tin cậy của người tiêu dùng đối với doanh 
nghiệp. Nói dối là một trong những vấn đề đạo đức chủ yếu trong thông tin. Nó dẫn đến những 
tình trạng khó xử về mặt đạo đức trong các hoạt động thông tin với bên trong và bên ngoài vì đã 
làm mất đi niềm tin. 

c) Mâu thuẫn trong sự phối hợp. 

Sự phối hợp là một khía cạnh khác trong mối quan hệ con người trong một doanh nghiệp, 
trong đó mối quan hệ được thể hiện thông qua các phương tiện kỹ thuật và vật chất. Như vậy, sự 
phối hợp là một yếu tố quyết định tính hiệu quả và tạo nên sức mạnh vật chất (kỹ thuật) và tác 
nghiệp cho một doanh nghiệp. Mối quan hệ gián tiếp này thường đượ thể hiện thông qua các công 
nghệ và phương tiện sử dụng trong sản xuất (đối với những người bên trong một doanh nghiệp), 
và trong quảng cáo và bán hàng (giữa doanh nghiệp với khách hàng, đối tác). 

Công nghệ hiện đại được phát triển với tốc độ nhanh và được ứng dụng ngày càng rộng 
rãi trong mọi lĩnh vực. Một trong những tiến bộ khoa học thế kỷ XX là công nghệ tin học. Việc sử 
dụng công nghệ tiên tiến trong các hoạt động kinh doanh và công tác quản lý không chỉ là yêu cầu 
bức thiết mà đã được chứng minh là có nhiều ưu thế hơn hẳn so với của các biện pháp sản xuất 
kinh doanh truyền thống. Công nghệ mới đã trở thành một yếu tố quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh 
tranh cho một doanh nghiệp. Công nghệ mới cũng tạo nhiều thuận lợi cho việc cải thiện công tác 
quản lý trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, sử dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh và 
trong quản lý cũng có thể gây ra những vấn đề về đạo đức. 
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Vấn đề đạo đức thứ nhất liên quan đến việc bảo vệ quyền tác giả và quyền đối với các tài 
sản trí tuệ. Công nghệ tin học phát triển làm cho việc sao chép, in ấn, nhân bản các tài liệu, hình 
ảnh trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng. Việc phổ biến chúng cũng trở nên vô cùng thuận lợi và 
nhanh chóng. 

Vấn đề đạo đức thứ hai liên quan đến việc quảng cáo và bán hàng trên mạng. Quảng cáo 
và bán hàng trên mạng là một phương pháp kinh doanh mới đang trở nên rất phố biến. Với sự trợ 
giúp đắc lực của công nghệ thông tin, việc tiếp xúc trực tiếp giữa người mua và người bán không 
còn cần thiết, thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm được gửi đến khách hàng thường xuyên ; 
ngược lại, người tiêu dùng cũng cung cấp những thông tin cá nhân cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, 
việc quảng cáo trên mạng có thể gây ra những vấn đề đạo đức liên quan đến quảng cáo không 
trung thực, lừa gạt, hay gây “ô nhiễm” đối với khách hàng. Thông qua hệ thống máy tính, 
marketing trên mạng trở nên dễ dàng, thuận lợi và tỏ ra có hiệu quả hơn do việc nhằm trực tiếp 
vào đối tượng mục tiêu. Việc “viếng thăm” thường xuyên, ồ ạt của các hãng kinh doanh, thương 
mại vào địa chỉ của mỗi khách hàng ngoài ý muốn và mong đợi của khách hàng gây nhiều trở ngại 
cho khách hàng trong hoạt động chuyên môn, lựa chọn tiêu dùng và đời sống riêng. Việc sử dụng 
các phương tiện và kỹ thuật hiện đại để truy cập và khai thác các hộp thư hay thông tin cá nhân 
không chỉ bị coi là phạm pháp mà còn vô đạo đức. 

Vấn đề đạo đức thứ ba liên quan đến bí mật thông tin cá nhân của khách hàng. Các biện 
pháp marketing truyền thống rất chú trọng đến việc thu thập thông tin về khách hàng. công nghệ 
hiện đại giúp ích rất nhiều cho việc thu thập, lưu giữ và xử lý các thông tin cá nhân. Vấn đề đạo 
đức có thể nảy sinh từ việc người tiêu dùng không thể kiểm soát được những thông tin cá nhân mà 
doanh nghiệp đã thu thập và vì thế, các doanh nghiệp có thể lạm dụng chúng vào các mục đích 
khác nhau, ngoài mong muốn của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp tin học viễn thông thường 
yêu cầu các khách hàng đăng ký sử dụng internet khai những thông tin cá nhân cơ bản. Những 
thông tin này có thể được cung cấp cho các doanh nghiệp thương mại hay quảng cáo khác để truy 
nhập vào hộp thư riêng để quảng cáo, gửi hoặc lấy thông tin. Tình trạng truy cập bất hợp pháp của 
những đối tượng khác nhau vào địa chỉ cá nhân có thể xảy ra từ sự tiết lộ các thông tin bí mật về 
cá nhân. 

Vấn đề đạo đức thứ tư liên quan đến quyền riêng tư và bí mật thông tin cá nhân của người 
lao động. Công nghệ hiện đại được sử dụng rộng rãi trong việc kiểm soát và giám sát trong quá 
trình sản xuất. Nó không chỉ giảm nhẹ gánh nặng cho người quản lý mà còn tăng độ chính xác 
trong việc phối hợp, điều hành kiểm soất và tăng tính hiệu quả của hoạt động sản xuất nói chung. 
Ưu điểm nổi bật của việc kiểm soát bằng công nghệ cao thể hiện rất rõ trong công nghệ tự động 
hóa, cơ khí hóa. Kiểm soát bằng công nghệ hiện đại đối với con người có thể gây ra những vấn đề 
đạo đức. Giám sát từ xa bằng thiết bị hiện đại có thể gây áp lực tâm lý đối với người lao động do 
cảm thấy quyền riêng tư tại nơi làm việc bị vi phạm. Quyền này của người lao động còn chưa 
được chú trọng và thể chế hóa ở nhiều nước, nhưng lại rất được coi trọng và được luật pháp bảo 
vệ ở nhiều nước khác. Nó được xây dựng trên cơ sở quyền tự do cá nhân và bằng chứng thực tế về 
tỷ lệ tai nạn cao do ức chế tâm lý. 

d) Mâu thuẫn về lợi ích. 
Mâu thuẫn về lợi ích nảy sinh khi một người rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn hoặc lợi 

ích bản thân, hoặc lợi ích của những người khác hay lợi ích doanh nghiệp. Tình trạng mâu thuẫn 
về lợi ích có thể xuất hiện trong các quyết định của một cá nhân, khi phải cân nhắc giữa các lợi 
ích khác nhau, hoặc trong các quyết định của doanh nghiệp khi phải cân đối giữa lợi ích của các 
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cá nhân, nhóm người hữu quan kkhác nhau trong doanh nghiệp hoặc giữa lợi ích doanh nghiệp và 
lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác bên ngoài doanh nghiệp. 

Lợi ích tồn tại dưới hình thức khác nhau. Chúng có thể là những đại lượng cụ thể và xác 
minh được như năng suất, tiền lương, tiền thưởng, việc làm, vị trí quyền lực, thị phần, doanh thu, 
lợi nhuận, kết quả hoàn thành công việc, tăng trưởng nhưng cũng có thể là những biểu hiện về 
trạng thái rất mơ hồ khó đo lường như uy tín, danh tiếng, vị thế thị trường, chất lượng, sự tin cậy, 
năng lực thực hiện công việc. Tuy nhiên, có hai đặc điểm rất đáng lưu ý.  

Thứ nhất, không phải tất cả mọi đối tượng hữu quan đều “săn lùng” những lợi ích giống 
nhau, mỗi đối tượng hữu quan đều có mối quan hệ đặc biệt đến một số lợi ích.  

Thứ hai, giữa những lợi ích thường có mối liên hệ nhất định mang tính nhân quả. Mâu 
thuẫn về lợi ích phản ánh tình trạng xung đột giữa những lợi ích mong muốn đạt được giữa các 
đối tượng khác nhau hoặc trong chính một đối tượng (tự mâu thuẫn), giữa lợi ích trước mắt và lâu 
dài. 

Các hình thức và hiện tượng hối lộ, tham nhũng, “lại quả” cũng là những biểu hiện của 
tình trạng mâu thuẫn về lợi ích. Mâu thuẫn về lợi ích là tình trạng rất phổ biến gây nhiều khó khăn 
đối với chính người ra quyết định và người quản lý trong việc thực hiện đạo đức kinh doanh. 
Chúng có thể dẫn đến việc lợi ích cá nhân lấn át lợi ích của tổ chức, lợi ích cục bộ lấn át lợi ích 
tổng thể, lợi ích trước mắt lấn át lợi ích lâu dài. Chúng có thể gây trở ngại cho việc cạnh tranh 
trung thực. Các doanh nghiệp cần tìm cách loại trừ mâu thuẫn về lợi ích khi tiến hành các hoạt 
động sản xuất, cung ứng hàng hóa dịch vụ. 

2. Các lĩnh vực có mâu thuẫn. 
a) Marketing. 

Quan hệ giữa người tiêu dùng và người sản xuất được bắt đầu từ hoạt động marketing. Đó 
là điểm khởi đầu cho việc nhận diện, cân nhắc và lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng và cũng 
là điểm khởi đầu cho việc thiết kế, tính toán và lựa chọn phương pháp, cách thức cung ứng của 
người sản xuất. Lợi ích của mỗi bên đều dựa vào những thông tin ban đầu này. Quảng cáo đối với 
người tiêu dùng và người sản xuất là rất cần thiết. nghiên cứu thị trường cũng là vì lợi ích của cả 
hai bên. Tuy nhiên, các vấn đề đạo đức cũng có thể nảy sinh từ những hoạt động marketing. 

Quảng cáo có thể bị coi là vô đạo đức khi chúng được các nhà sản xuất sử dụng với chú ý 
lôi kéo, ràng buộc người mua với những sản phẩm đã có sẵn. Chúng có thể tạo nên một trào lưu, 
hay thậm chí chủ nghĩa tiêu dùng. Các doanh nghiệp khi quảng cáo thường là nhằm vào những 
đối tượng khách hàng hay thị trường mục tiêu có chủ đích. Tuy nhiên, trong thực tế rất ít doanh 
nghiệp làm được điều này một cách có kết quả. Họ quảng cáo theo cách “bắn đạn chùm” nên gây 
tác động cả với những đối tượng không nằm trong “vòng ngắm”. Mục đích của quảng cáo thường 
ẩn dưới những hình thức rất tinh vi, khó chống đỡ và có thể làm cho người tiêu dùng trở nên lệ 
thuộc vào hàng hóa hoặc sản xuất. Quảng cáo đôi khi trở nên rất thô thiển, thiếu tế nhị, vô văn 
hóa, nó không những làm mất khiếu thẩm mỹ tinh tế mà còn có thể gây ra những phản cảm ở 
người tiêu dùng tiềm năng. 

Marketing được các doanh nghiệp sử dụng để thu thập thông tin về người tiêu dùng và 
khách hàng mục tiêu phục vụ việc thiết kế sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của họ. 
Marketing cũng có thể dẫn đến những vấn đề đạo đức liên quan đến việc thu thập và sử dụng 
thông tin cá nhân về khách hàng, an toàn sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề đạo đức 
trong marketing có thể liên quan đến việc ràng buộc khách hàng với sản phẩm hay với doanh 
nghiệp, doanh nghiệp làm cho nhu cầu tiêu dùng bị lệ thuộc vào sản phẩm và hoạt động sản xuất 
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kinh doanh của doanh nghiệp một cách có chủ ý. Nghiên cứu marketing cũng có thể bị lợi dụng 
để thu thập thông tin bí mật, hay bí mật thương mại, phục vụ cho các mục đích khác. Định giá và 
sử dụng kênh tiêu thụ cũng có thể chứa đựng những vấn đề đạo đức tiềm ẩn liên quan đến tiêu 
dùng và cạnh tranh. Cố định giá, bán phá giá hay định giá độc quyền không chỉ gây thiệt hại cho 
người tiêu dùng hay cạnh tranh trước mắt mà còn về lâu dài. 

b) Phương tiện kỹ thuật. 
Như trình bày ở trên, trong sản xuất và kinh doanh, mối quan hệ con người được xây dựng 

một phần trên cơ sở công nghệ, trong đó phương tiện kỹ thuật là nhân tố có vai trò quan trọng. 
Phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong các hoạt động sản xuất làm công cụ triển khai 

các hoạt động và giám sát các quá trình. Phương tiện kỹ thuật là thành quả của những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật và nghiên cứu – triển khai (R&D) ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất và 
quản lý. Đối với người lao động, chúng là công cụ và phương tiện để nâng cao năng suất, đảm bảo 
chất lượng và nâng cao hiệu quả của hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Đối với người quản 
lý, chúng được sử dụng làm công cụ và phương tiện để nâng cao hiệu lực, đảm bảo chất lượng và 
nâng cao hiệu suất của hoạt động quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, định biên, điều hành, kiểm soát). 

Vấn đề đạo đức có thể nảy sinh trong việc sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ 
hiện đại trong quan hệ với khách hàng. Mâu thuẫn có thể xuất hiện trong việc áp dụng kỹ thuật 
mới trong việc thiết kế, chế tạo sản phẩm nhằm giảm chi phí, giá thành, nhưng có thể ảnh hưởng 
đến môi trường và độ an toàn do xu thế gia tăng về tốc độ đổi mới sản phẩm. Vấn đề đạo đức có 
thể xuất hiện trong các kỹ thuật và công nghệ quảng cáo, bán hàng. Các kỹ thuật hiện đại được sử 
dụng trong quảng cáo có thể làm cho các biện pháp quảng cáo phi - đạo đức trở nên tinh vi hơn, 
khó nhận biết hơn. Bán hàng qua mạng hay thương mại điện tử (e-commerce) có thể trở thành 
một cơ hội cho các hành vi lừa gạt. 

Trong quan hệ với người lao đọng, các biện pháp quản lý dùng phương tiện kỹ thuật hiện 
đại có thể giúp cải thiện điều kiện làm việc và sự phối hợp giữa các vị trí công tác, đảm bảo sự an 
toàn của quá trình vận hành và sức khỏe cho người lao động. Tuy nhiên, chúng cũng có thể dẫn 
đến những áp lực tâm sinh lý bất lợi cho người lao động như cảm thấy bị giám sát thường xuyên, 
áp lực công việc, lo sợ mơ hồ, sự riêng tư bị xâm phạm, cường độ lao động gia tăng, mất tự do và 
tự tin. Những tác động tiêu cực này có thể không chỉ làm giảm năng suất, làm tăng tỷ lệ tai nạn, 
giảm chất lượng mà còn có thể dẫn đến những vụ việc liên quan đến pháp luật và bầu không khí 
tổ chức bất lợi. 

c) Nhân lực. 

Vấn đề nhân lực không chỉ liên quan đến người lao động. Dưới giác độ quản lý và doanh 
nghiệp, chúng liên quan đến việc định biên, phối hợp (quan hệ liên nhân cách) và bầu không khí 
doanh nghiệp. 

Định biên là một chức năng của quản lý quan tâm đến những vấn đề như xác định công 
việc, tuyển dụng, bổ nhiệm, kiểm tra và đánh giá người lao động. Vấn đề đạo đức nảy sinh liên 
quan đến việc tuyển dụng và bổ nhiệm là tình trạng phân biệt đối xử. Tuyển chọn nhân lực có 
năng lực chuyên môn và thể chất phù hợp với đặc điểm công việc là yêu cầu chính đáng và cần 
thiết từ phía người sử dụng lao động. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho việc phân biệt đối xử về 
sắc tộc, giới, độ tuổi ; thậm chí có thể bị lạm dụng vì mục đích cá nhân. Do đặc điểm tâm sinh lý 
của người lao đọng có thể rất khác nhau, một công việc có thể hoàn thành dễ dàng được đối với 
một số người, nhưng lại không an toàn đối với một số người khác. Việc bảo vệ người lao động và 
giúp họ loại trừ những rủi ro có thể tránh được là yêu cầu không chỉ có lợi cho người lao động mà 
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cả người sử dụng lao động. Tuy nhiên, việc bảo vệ người lao động đôi khi rất tốn kém về nguồn 
lực và thời gian. Đánh giá người lao động cũng là một công việc quản lý liên quan đến người lao 
động có thể xuất hiện các vấn đề đạo đức. Cũng giống như việc bảo vệ người lao động, việc đánh 
giá người lao động cần đến các phương tiện kỹ thuật cho việc đánh giá và giám sát, việc sử dụng 
các phương tiện có thể gây ra những áp lực tâm lý bất lợi như căng thẳng, thiếu tự tin, không tin 
tưởng. 

Tạo bầu không khí doanh nghiệp thuận lợi không chỉ là một mục tiêu quản lý mà còn là 
mong muốn của người lao động. Bầu không khí doanh nghiệp thuận lợi tạo điều kiện cho việc 
phối hợp, nâng cao hiệu suất công tác giữa những người lao động và của toàn bộ doanh nghiệp. 
Bầu không khí tổ chức là kết quả của các chính sách quản lý được thể hiện thông qua người lao 
động. Mâu thuẫn có thể nảy sinh khi các biện pháp quản lý quá chú trọng đến một mục tiêu quản 
lý nào đó mà xem nhẹ những vấn đề liên quan đến người lao động dẫn đến việc gây áp lực hoặc 
tâm lý tiêu cực, bất lợi cho người lao động. 

d) Kế toán, tài chính. 
Kế toán là một bộ phận, hoạt động chức năng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Trong 

các doanh nghiệp, công tác kế toán càng có vai trò và vị trí quan trọng. Mặc dù đã có nhiều thay 
đổi trong những năm gần đây về công tác kế toán, nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong lĩnh vực tin học, tầm quan trọng của nó vẫn không thay đổi. Trong lĩnh vực này, các vấn đề 
đạo đức cũng có thể nảy sinh từ mối quan hệ với bên ngoài và bên trong. 

Trong mối quan hệ với bên ngoài, công việc kế toán có nhiệm vụ chuẩn bị và cung cấp 
những thông tin, số liệu về tình trạng tài chính và hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Những số 
liệu này có thể được sử dụng cho việc tính thuế, phục vụ cho việc ra quyết định và lựa chọn đầu 
tư, đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp, xác minh giá trị tài sản của doanh nghiệp ... 
Những số liệu được làm sai lệch có chủ ý có thể dẫn đến những quyết định sai lầm tai hại. Để hạn 
chế những sai lầm, nhiều quy định và văn bản pháp lý đã được định ra làm cơ sở cho việc kiểm 
soát chặt chẽ các hoạt động tài chính. Tuy nhiên, những người làm kế toán thiếu ý thức hoặc vô 
đạo đức vẫn có thể lợi dụng những khe hở trong hệ thống luật pháp để luồn lách. Vấn đề đạo đức 
cũng có thể xuất hiện ngay cả khi hành vi của những người làm kế toán được coi là điều chỉnh số 
liệu với thiện chí. Như tình trạng số liệu tài chính, kế toán lên xuống hàng năm là điều bình 
thường do tình trạng thị trường, cạnh tranh và chu kỳ kinh doanh của từng ngành, từng doanh 
nghiệp. Nhưng đối với cổ đông, điều đó có thể là dấu hiệu không ổn định. Việc cổ đông không 
yên tâm và rút vốn có thể sẽ làm cho doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn. Điều chỉnh số liệu 
để tạm thời làm yên lòng cổ đông là do thiện chí ; những việc làm đó có thể làm mất niềm tin ở 
họ, nếu bị phát hiện. 

Trong mối quan hệ bên trong đơn vị, công việc kế toán bao gồm cả công việc chuẩn bị và 
cung cấp nguồn tài chính cần thiết, kịp thời cho các hoạt động tác nghiệp. Ở nhiều doanh nghiệp, 
nhiệm vụ này không được nhận thức và quán triệt một cách đúng đắn. Bộ phận tài chính của một 
đơn vị có thể lạm quyền và đóng vai trò ra quyết định tác nghiệp, chứ không phải là một đơn vị 
chức năng. Về chức năng, việc phê duyệt của bộ phận chịu trách nhiệm về tài chính chỉ nhằm 
khẳng định tính hợp thức của các đề án tài chính và xác minh nguồn chi chứ không phải phê duyệt 
một quyết định của một người hay đơn vị của một cấp chức năng khác. Sự lạm quyền hay “lấn 
sân” có thể làm đảo lộn mối quan hệ quyền hạn – trách nhiệm trong cơ cấu tổ chức và làm cho hệ 
thống tổ chức và quản lý trở nên kém hiệu lực, do vi phạm nguyên tắc “cân đối giữa quyền hạn và 
chức năng” trong quản lý. Một vấn đề đạo đức khác liên quan trực tiếp đến tư cách đạo đức của 
người làm công tác quản lý tài sản và tiền của một doanh nghiệp. Do nắm chắc các nguyên tắc và 
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quy định về quản lý tài chính, đồng thời là người có khả năng tiếp cận dễ dàng nhất với các nguồn 
tài sản của doanh nghiệp, việc lợi dụng và lạm dụng chúng vì mục đích riêng cũng dễ xảy ra. 

Như đã trình bày ở trên, chủ sở hữu là người cung cấp nguồn tài chính cho doanh nghiệp. 
Nguồn tài lực này có thể là do khai thác từ những thị trường tài chính hay nguồn tài chính khác 
hoặc do sự ủy thác của những cá nhân, tổ chức khác. Dù chúng được khai thác từ nguồn nào và 
theo cách nào, những người quản lý – với tư cách là người đại diện và được ủy thác bởi các chủ 
sở hữu – phải có trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ kinh tế, pháp lý, đạo lý nhất định. Không 
nhận thức rõ những nghĩa vụ này, việc khai thác và sử dụng các nguồn lực tài chính có thể gây ra 
những vấn đề về đạo đức. 

Cung cấp số liệu báo cáo sai. Một vấn đề đạo đức liên quan đến việc thông báo tình trạng 
tài chính hàng năm cho cổ đông, các nhà đầu tư, cơ quan giám sát của chính phủ, hoặc đối tác. Số 
liệu tài chính cung cấp những thông tin quan trọng đối với họ, đề ra những quyết định có thể liên 
quan đến việc đầu tư, phát triển hay điều chỉnh những nguồn tài chính rất lớn. Việc cung cấp 
thông tin không chính xác, vô tình hay hữu ý, có thể được coi là lừa gạt. 

Cố định giá. Định giá là một trong những vấn đề tài chính then chốt mà người quản lý 
chung và quản lý tài chính một doanh nghiệp phải ra quyết định. Một số doanh nghiệp đã quy 
định giá bán cho các sản phẩm của mình. Hơn nữa, họ yêu cầu các đại lý và người tiêu thụ độc lập 
phải bán theo giá chỉ đạo và chỉ được giảm giá đối với những hàng hóa và vào những thời điểm 
do họ quy định. Những đại lý và người tiêu thụ không tuân thủ sẽ rất khó khăn trong việc hợp tác 
với họ. Hành động “độc tài” về giá bán của các doanh nghiệp sản xuất là một biện pháp gây sức 
ép và gây trở ngại cho các đại lý và người tiêu thụ trong việc ra các quyết định độc lập trong kinh 
doanh cũng như gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Sự vận hành của cơ chế thị trường bị cản trở 
bởi nhân tố độc quyền. Các đối tác và người tiêu dùng cảm thấy bị “o ép” một cách bất công. 

Nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và 
môi trường sống, các doanh nghiệp và cá nhân ngày càng quan tâm hơn đến việc hoàn thành trách 
nhiệm xã hội của các doanh nghiệp. Xu thế đầu tư với ý thức xã hội cao hơn đang ngày càng được 
coi trọng. Nhiều nhà đầu tư cho rằng đầu tư vào những doanh nghiệp làm ăn có lãi và tăng trưởng 
không còn làm cho họ hài lòng, mà họ muốn đặt các khoản đầu tư của mình vào tay những doanh 
nghiệp có “tư cách” được xã hội đánh giá cao do không dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ kinh tế, pháp lý, đạo đức tối thiểu mà còn có ý thức và quan tâm nhiều hơn đến các vấn 
đề xã hội một cách tự nguyện – doanh nghiệp hoạt động xã hội tích cực. Ngày nay, các nhà đầu tư 
không chỉ hài lòng với phần lợi tức được chia từ một hoạt động kinh doanh, đặc biệt là những nhà 
đầu tư lớn rất coi trọng danh tiếng của một doanh nghiệp. Họ coi đó cũng là những “hạng mục 
đầu tư” đáng giá vì nó không chỉ làm tăng thêm giá trị xã hội của họ mà còn làm giảm bớt rủi ro 
cho những khoản đầu tư kinh doanh của họ nhờ thiện cảm xã họi dành cho doanh nghiệp và sự 
trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp. 

e) Quản lý. 
Người quản lý là những người đại diện cho chủ sở hữu trong việc thực hiện những nghĩa 

vụ và trách nhiệm đối với xã hội. Họ được chủ sở hữu ủy thác quyền ra quyết định và hành động 
vì lợi ích của chủ sở hữu. Quyền lợi của người quản lý được đảm bảo qua việc làm, mức lương 
cao và quyền lực ra quyết định đối với các hoạt động tác nghiệp của doanh nghiệp. Chủ sở hữu tin 
rằng, ủy thác quyền lực và nguồn lực cần thiết cũng như đảm bảo quyền lợi cho người quản lý – 
người đại diện - đồng nghĩa với việc giúp bảo vệ và duy trì lợi ích của chính bản thân họ. Tuy 
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nhiên, vấn đề đạo đức có thể sẽ nảy sinh từ những mâu thuẫn về lợi ích do liên quan đến quyền 
lực. 

Mâu thuẫn có thể xuất hiện giữa lợi ích của người quản lý và của chủ sở hữu. Phát triển tổ 
chức và hoàn thiện cơ cấu tổ chức là việc làm tất yếu của doanh nghiệp. Nó cũng là điều đương 
nhiên trong nhận thức của mọi người, chủ sở hữu, nhân viên và người quản lý. Phát triển và hoàn 
thiện tổ chức có thể dẫn đến việc điều chỉnh cơ cấu, sáp nhập đơn vị, bộ phận để nâng cao hiệu 
lực và hiệu quả của công tác tổ chức. Lợi ích này thường được nhận thức rõ bởi chủ sở hữu và 
nhân viên, nhưng nhiều khi lại bị cản trở bởi những người quản lý để bảo vệ lợi ích cá nhân về 
việc làm, thu nhập và quyền lực. Khi đó, quyền lực và nguồn lực được ủy thác càng nhiều, sự cản 
trỏ càng lớn và thiệt hại về lợi ích của chủ, của người lao động và của xã hội càng lớn. Cơ cấu tổ 
chức không còn là “cỗ xe” chuyên chở sứ mệnh của tổ chức, các ý tưởng kinh doanh, mong muốn 
của người chủ, mà trở thành phương tiện phục vụ ý đồ của người “lái xe”. 

Mâu thuẫn cũng có thể nảy sinh do bất đồng lợi ích giữa người quản lý và người lao động. 
Người lao động được tuyển dụng để thực hiện những công việc do người quản lý giao phó. Đổi 
lại, họ nhận được những lợi ích về việc làm, thu nhập, phần thưởng, cơ hội phát triển chuyên môn, 
nghề nghiệp và nhân cách. Mặt khác, người quản lý được chủ sở hữu giao phó việc thực hiện các 
trách nhiệm và được ủy thác đủ quyền lực và nguồn lực cần thiết cho việc thực thi. Nhưng những 
trách nhiệm này của người quản lý sẽ được thực hiện thông qua người lao động. Để giúp họ hoàn 
thành tốt công việc, người quản lý có nghĩa vụ tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho người 
lao động. Vấn đề đạo đức có thể nảy sinh khi người quản lý không thực hiện tốt nghĩa vụ này  của 
mình. 

Mâu thuẫn cũng có thể nảy sinh giũa người quản lý và khách hàng. Đối với khách hàng, 
người quản lý là đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho họ. Để đáp 
ứng tốt nhu cầu, khách hàng chấp thuận và tự nguyện cung cấp những thông tin cá nhân phục vụ 
cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Việc những người quản lý hay những 
người có được quyền tiếp xúc với các nguồn thông tin cá nhân sử dụng chúng vào những mục 
đích khác nhau luôn tiềm ẩn những vấn đề đạo đức. Vấn đề đạo đức còn có thể nảy sinh từ việc 
kiểm soát khả năng tiếp cận của những cá nhân, tổ chức không có trách nhiệm đối với nguồn 
thông tin sử dụng cá nhân. Những vấn đề này đều liên quan đến công tác quản lý và trách nhiệm 
của người quản lý. 

Trong những vấn đề nan giải khác mà người quản lý thường phải xử lý là mâu thuẫn về 
lợi ích giữa những người hữu quan. Trách nhiệm của người quản lý là hài hòa, cân đối được lợi 
ích của các bên. Do lợi ích của mỗi bên đều được pháp luật bảo vệ, nên một khi lợi ích của một 
bên không được đảm bảo một cách thỏa đáng, người quản lý sẽ là người đầu tiên gánh lấy trách 
nhiêm. Vấn đề sẽ phức tạp nếu không được phát hiện sớm, việc xử lý không hữu hiệu hoặc triệt 
để, hay có sự can thiệp của nhiều đối tượng hữu quan khác. 

Hầu hết các tổ chức đều khởi nghiệp bằng các hoài bão và mục tiêu cụ thể, nhờ đó họ có 
thể thu hút được các nguồn lực xã hội để thực hiện mong ước của mình. Những người thể hiện sự 
quan tâm nhiều nhất và có những đóng góp quan trọng nhất về nguồn lực gồm chủ sở hữu, người 
lao động và khách hàng. Một bộ phận khác là những đối tác trong và ngoài ngành như các doanh 
nghiệp cạnh tranh và cung ứng. Do năng lực can thiệp vào quá trình ra quyết định xử lý các vấn 
đề và mâu thuẫn của ban quản lý bị hạn chế, cộng đồng và xã hội - đối tượng hữu quan không thể 
sử dụng các phương tiện can thiệp tác nghiệp – phải dùng đến công cụ pháp lý hiện hữu ; khi đó 
chính phủ trở thành đối tượng hữu quan trung gian đầy quyền lực. 



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 14 

g) Chủ sở hữu. 

Chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp là những cá nhân, nhóm cá nhân hay tổ chức đóng 
góp một phần hay toàn bộ nguồn lực vật chất hay tài chính cần thiết cho các hoạt động của một tổ 
chức và có quyền kiểm soát nhất định đối với tài sản hay hoạt động của tổ chức thông qua giá trị 
đóng góp. Chủ sở hữu có thể là các cổ đông của một công ty TNHH, công ty cổ phần, là nhà nước 
đối với tổ chức của nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước là các ngân hàng hay chủ đầu tư. 

Những người chủ sở hữu các nguồn lực sẵn sàng đóng góp hay cống hiến cho một doanh 
nghiệp là vì bị thuyết phục hoặc hấp dẫn bởi những hoài bão và mục tiêu cao cả một doanh nghiệp 
đã đề ra. Việc ủy thác nguồn lực và tài sản của họ thể hiện sự đồng cảm với hoài bão và mục tiêu 
của tổ chức, mong muốn thực hiện được những nghĩa vụ nhất định đối với xã hội. Thông qua các 
hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, họ cũng hy vọng lợi ích của họ được bảo toàn và 
phát triển. 

Chủ sở hữu là những người đầu tiên đóng góp nguồn lực cho tổ chức, doanh nghiệp. 
Nguồn lực đóng góp thường là tài chính và vật chất, như tiền vốn, tín dụng, hạ tầng cơ sở, phương 
tiện sản xuất ... cần thiết cho việc triển khai một hoạt động sản xuất hay kinh doanh. Tài sản đóng 
góp của họ cũng có thể là kỹ năng hay sức lao động. 

Họ có thể là những người trực tiếp tham gia điều hành công việc sản xuất, để thực thi 
quyền lực kiểm soát của mình và đảm bảo quyền lợi gắn với giá trị tài sản đóng góp. Nhưng họ 
cũng có thể giao quyền điều hành trực tiếp cho những người quản lý chuyên nghiệp được họ tuyển 
và tin cậy trao quyền đại diện, và chỉ giữ lại quyền lực kiểm soát. 

Lợi ích của chủ sở hữu về cơ bản là bảo toàn và phát triển giá trị tài sản. Mặc dù vậy, 
nhiều chủ sở hữu, đặc biệt những người có phần tài sản đóng góp lớn và đầu tiên, dù là cá nhân 
hay tập thể, còn nhìn thấy lợi ích của họ ẩn trong hoài bão và mục tiêu mà doanh nghiệp đã nêu 
ra. Những lợi ích này thường là những giá trị tinh thần mang tính xã hội vượt ra ngoài khuôn khổ 
lợi ích cụ thể của một cá nhân. Nguồn lực được họ đóng góp vừa để phát triển vừa để bảo vệ 
những giá trị này. Ngày nay, ngay cả những cổ đông nhỏ, phổ thông cũng thường căn cứ vào 
những hoài bão và mục tiêu nêu trong tuyên bố về sứ mệnh của một doanh nghiệp khi lựa chọn 
nơi để đầu tư. 

Với tư cách người chủ một doanh nghiệp, chủ sở hữu cũng phải gánh chịu những trách 
nhiệm về mặt kinh tế, pháp lý, đạo đức và nhân văn đối với xã hội. 

h) Người lao động. 
Người lao động là những người thực hiện các nhiệm vụ tác nghiệp của một công việc kinh 

doanh. Họ phải ra các quyết định liên quan đến các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, họ là người có 
quyết định cuối cùng trong việc thi hành một quyết định liên quan đến đạo đức của người quản lý. 
Nhận thức và năng lực của người lao động, quan điểm đạo đức của họ đóng vai trò quan trọng. 
Một quyết định có thể không được thi hành nếu bị coi là phi đạo đức. Ngược lại, một quyết định 
đúng đắn có thể không được thực hiện như mong muốn do ý thức đạo đức sai lầm của người thực 
hiện. Sự khác biệt về nhận thức và quan điểm đạo đức giữa người quản lý và người lao động cũng 
có thể là nguyên nhân của những hậu quả sai lầm về đạo đức. Những vấn đề đạo đức liên quan 
đến người lao động bao gồm những trường hợp điển hình như cáo giác, quyền sở hữu trí tuệ và bí 
mật thương mại, điều kiện và môi trường lao động, lạm dụng của công. 

Rất nhiều người lãnh đạo không muốn cấp dưới của mình tiết lộ những thông tin nội bộ 
của doanh nghiệp. Những thông tin đó có thể là những chứng cứ về những hành vi hay quyết định 
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phi - đạo đức hoặc không được xã hội mong muốn, và khi nhân viên cáo giác có thể làm tổn hại 
đến uy tín và quyền lực quản lý của họ và của doanh nghiệp. 

Việc tiết lộ thông tin hay bí mật thương mại có thể dẫn đến hậu quả làm mất lợi thế cạnh 
tranh trong kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ngăn cản nhân viên sử dụng kiến thức, 
kinh nghiệm tích lũy và sản phẩm do họ sáng tạo vào công việc mới có thể là vi phạm quyền tự do 
và quyền sở hữu trí tuệ. 

Cắt giảm chi phí là một trong những mục tiêu tác nghiệp của doanh nghiệp. Nó mang lại 
lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp, cho người lao động do tính hiệu quả cao mà còn cho người 
tiêu dùng nhờ giá thành thấp. Tuy nhiên, chi phí giảm có thể là do cắt giảm các chi tiêu cho 
phương tiện bảo hộ lao động và các khoản bảo hiểm đối với người lao động. Việc trừng phạt, 
thậm chí sa thải người lao động từ chối những công việc nguy hiểm vì lý do bệnh lý được coi là 
phi đạo đức. Ngược lại, người lao động lợi dụng lý do này để từ chối thực hiện những công việc 
không muốn làm cũng bị coi là vi phạm quy tắc đạo đức kinh doanh. 

Để khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển năng lực chuyên môn và sáng 
tạo, nhiều doanh nghiệp cho phép nhân viên có thế tiếp cận các nguồn lực và sử dụng những 
phương tiện, thiết bị, nguyên liệu, của doanh nghiệp vào các công việc nghiên cứu riêng, những 
đóng góp của nhân viên từ những phát minh, sáng chế đối với doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, 
nhân viên cũng có thể lạm dụng sự trợ giúp này hoặc thậm chí ngay cả khi không được phép để 
mưu lợi cá nhân. Điện thoại và các phương tiện thông tin điện tử là những nguồn lực hay bị lợi 
dụng nhất. Để tăng cường việc giám sát đối với nhân viên, nhiều doanh nghiệp đã thiết kế nơi làm 
việc theo cách người quản lý có thể theo dõi mọi hành vi của người lao động ở nơi làm việc. Với 
sự hỗ trợ của các phương tiện và thiết bị điện tử hiện đại, việc giám sát càng trở nên dễ dàng. Việc 
giám sát được coi là chính đáng do các tác dụng hỗ trợ việc phối hợp để nâng cao hiệu quả sản 
xuất và ngăn chặn rủi ro. Tuy nhiên, chúng lại bị coi là vô đạo đức vì vi phạm quyền riêng tư của 
con người, dẫn đến những áp lực tâm lý có thể làm giảm năng suất và gây tai nạn nhiều hơn. 

i) Khách hàng. 

Không có doanh nghiệp nào có thể tồn tại được nếu thiếu đối tượng phục vụ, khách hàng. 
Khách hàng chính là người thể hiện nhu cầu, sử dụng hàng hóa dịch vụ, đánh giá chất lượng, tái 
tạo và phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp. Họ có thể là những cá nhân, tổ chức tiêu dùng 
các hàng hóa, dịch vụ thông thường trên thị trường, họ cũng có thể là những khách hàng đặc biệt 
đói với những hàng hóa đặc biệt (hàng hóa công cộng, đường sá, công trình văn hóa, giáo dục, y 
tế, an ninh, quốc phòng, viễn thông ...) như xã hội, chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp khác. Việc 
tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức hay doanh nghiệp là nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm 
sinh lý của họ, nhằm cải thiện cuộc sống cá nhân và xã hội của họ. 

Một vấn đề đạo đức, điển hình liên quan đến người tiêu dùng là an toàn sản phẩm. An 
toàn sản phẩm liên quan đến vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm được làm ra là để tái tạo, duy trì và 
làm tăng thêm sức khỏe cho con người. Các nhà sản xuất thu được lợi nhuận từ việc cung cấp 
thực phẩm cho người tiêu dùng là do đã thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của họ. Theo quan niệm 
trong quản lý hiện đại, “lợi nhuận chính là phần thưởng người tiêu dùng trao cho doanh nghiệp để 
trả ơn vì thành tích phục vụ xuất sắc”. Người tiêu dùng sẽ không thể cảm ơn những ngưòi sản 
xuất đã cung cấp thứ thực phẩm gây hại cho sức khỏe, thậm chí có thể giết chết họ. Lợi nhuận thu 
được là vô đạo đức, thậm chí phi pháp, và mang tính chất lừa gạt. An toàn sản phẩm còn liên quan 
đến những rủi ro tiềm ẩn do những khiếm khuyết của sản phẩm. Khiếm khuyết có thể là do thiết 
kế sai, công nghệ sản xuất không hoàn thiện, người lao động cẩu thả, người quản lý vô trách 
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nhiệm, thậm chí chỉ vì tiết kiệm nguyên liệu hay chi phí sản phẩm. Những sản phẩm khiếm 
khuyết tiềm ẩn những tai nạn, rủi ro bất ngờ không thể đề phòng và chống đỡ đối với người sử 
dụng. Tính chất vô đạo đức thể hiện ở việc người sản xuất đã không có những hành động cần thiết 
ngay cả khi có khả năng và năng lực chuyên môn để ngăn chặn hoặc giúp người tiêu dùng đề 
phòng, hạn chế, loại trừ tai nạn, rủi ro. Họ thu lợi nhuận trong khi gây ra tai nạn hay thiệt hại cho 
người tiêu dùng. Việc kinh doanh những sản phẩm như vậy không chỉ gây ra những thiệt hại về 
doanh thu trước mắt mà còn gây khó khăn về lâu dài, do làm mất đi sự tin cậy và lòng trung thành 
của khách hàng đối với sản phẩm và doanh nghiệp, tạo nên ấn tượng và hình ảnh bất lợi cho 
doanh nghiệp. 

Trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với khách hàng của mình là phát hiện nhu cầu, làm 
ra những sản phẩm, dịch vụ có thể thỏa mãn nhu cầu của họ. Việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
không phải chỉ để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng tức thời, mà còn cần tính đến ước muốn lâu dài của 
khách hàng. Vấn đề đạo đức cũng có thể nảy sinh từ việc không cân đối giữa nhu cầu trước mắt 
và nhu cầu lâu dài. Người tiêu dùng mong muốn có nguồn năng lực rẻ và dồi dào cho việc thắp 
sáng, vận hành phương tiện giao thông và sản xuất. Nhưng họ không muốn các nhà máy điện thải 
ra các chất gây ô nhiễm phá hủy cảnh quan, môi trường sinh thái quanh nơi họ sống hoặc gây ra 
bệnh tật đối với họ và dân chúng quanh vùng. Họ cũng muốn có nguồn thực phẩm phong phú, 
ngon và rẻ, nhưng không muốn nhìn thấy động vật hoang dã bị giết hại hay việc khai thác nguồn 
thủy sản đại trà, ồ ạt, bừa bãi đến cạn kiệt như hiện nay. Họ cũng không muốn bị mắc những 
chứng bệnh nan y trong tương lai chỉ vì ham muốn tiêu dùng nguồn thực phẩm dồi dảo và rẻ do 
những thành công trong việc áp dụng công nghệ biến đổi “gien”. Nhiều tổ chức của quần chúng, 
phi chính phủ và của chính phủ đã được thành lập để đấu tranh với những hành vi tiêu dùng và 
sản xuất phi đạo đức, vì lợi ích trước mắt và có thể gay thiệt hại cho lợi ích xã hội lâu dài. 

k) Ngành. 

Hoạt động của doanh nghiệp còn liên quan đến các công ty khác trong và ngoài ngành. Đó 
là những doanh nghiệp hoạt động trong cùng một thì trường, một lĩnh vực, vì vậy hoạt động của 
doanh nghiệp có thể gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của họ. Họ là các đối thủ cạnh tranh 
trực tiếp. 

Không chỉ vậy, do người tiêu dùng có thể sử dụng các hàng hóa khác nhau để thỏa mãn 
cùng một nhu cầu. Hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực khác, thị 
trường khác có thể thay thế hay “bị” thay thế bởi các hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Vì vậy, 
kết quả hoạt động của họ cũng có thể bị ảnh hưởng do quyết định và hoạt động của doanh nghiệp. 
Họ cũng là các đối thủ cạnh tranh với các hàng hóa thay thế. 

Nếu sự phát triển của doanh nghiệp có thể gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh thì ngược 
lại, điều đó lại có thể tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp cùng tham gia vào “chuỗi giá trị” của 
doanh nghiệp. Họ là những đối tác chiến lược như các doanh nghiệp cung ứng đầu vào và phương 
tiện kỹ thuật, đại lý bán hàng hoặc “kênh” tiêu thụ hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp. 

Nói chung, ngành càng phát triển, mọi doanh nghiệp trong ngành đều có lợi. Vị thế của 
ngành càng tốt, tầm quan trọng của ngành càng lớn, các doanh nghiệp trong ngành càng có nhiều 
thuận lợi trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh do họ có “sức mạnh thị trường” 
(bargaining power) lớn. Sự phát triển của ngành là nhờ sự đóng góp của các thành viên và sự liên 
kết chặt chẽ giữa họ. Một nhân tố quan trọng tạo nên sự liên kết này là sức hấp dẫn của lợi nhuận 
cao, thông tin thị trường tốt hơn, cơ hội “liên minh phi chính thức”. Tuy nhiên, sự liên kết và tập 
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trung hóa sẽ làm tăng mật độ, tăng cơ hội, tiếp cận cho khách hàng, cạnh tranh tăng lên, nguy cơ 
và rủi ro về lợi nhuận và thị trường tăng lên. 

Cạnh tranh được coi là nhân tố thị trường tích cực. Cạnh tranh thúc đẩy các doanh nghiệp 
phải cố vượt lên trên đối thủ và lên chính bản thân mình. Cạnh tranh là thi đua, ganh đua. Đối với 
nhiều doanh nghiệp kết quả của cạnh tranh thành công được thể hiện bằng lợi nhuận, thị phần. Lợi 
nhuận cao, thị phần lớn là mong muốn của họ. Tuy nhiên, lợi nhuận và thị phần có thể đạt được 
bằng nhiều cách trong đó có cả các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh, không được các doanh 
nghiệp trong ngành và xã hội chấp nhận. Khi đó, kết quả đạt được về lợi nhuận và thị phần không 
còn mang ý nghĩa tích cực của cạnh tranh mà chỉ thể hiện những tính toán ích kỷ, thiên cận trong 
các quyến định kinh doanh của doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp không phải chỉ thể 
hiện bằng lợi nhuận và thị phần ngắn hạn, mà còn ở hình ảnh doanh nghiệp tạo nên trong mắt của 
những người hữu quan và xã hội. Biện pháp cạnh tranh chính là “hành vi” của doanh nghiệp trong 
việc hình thành hình ảnh và “nhân cách” cho mình. Do tính tích cực của cạnh tranh thể hiện qua 
sự trung thực trong cạnh tranh được pháp luật bảo vệ, các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh 
luôn có nguy cơ phải đương đầu với sự phán xét của hệ thống giá trị xã hội và pháp lý. 

Như vậy, giữa các đối thủ cạnh tranh luôn tồn tại những mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa họ và 
mâu thuẫn nội tại trong chính bản thân họ (tự mâu thuẫn) giữa lợi ích của việc liên kết và cạnh 
trnah, giữa lợi nhuận, thị phần và sự phát triển lâu dài. 

l) Cộng đồng. 
Cộng đồng là một đối tượng hữu quan đặc biệt. Đối với doanh nghiệp, họ không phải là 

người mua hàng, không phải là nhân viên, không phải là cổ đông, không hoạt động trong các lĩnh 
vực liên quan và cạnh tranh với doanh nghiệp. Những hoạt động của doanh nghiệp và việc triển 
khai các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên – 
văn hóa – xã hội xung quanh nơi doanh nghiệp hoạt động và đến môi trường sống của họ. 

Khi cuộc sống và lợi ích của cộng đồng vì thế bị ảnh hưởng, họ luôn quan tâm và đòi hỏi 
doanh nghiệp phải có ý thức và có trách nhiệm về sự bền vững và lành mạnh của môi trường tự 
nhiên – kinh tế – văn hóa – xã hội tại cộng đồng. Để thực hiện điều đó, doanh nghiệp đòi hỏi phải 
thực hiện đầy đủ và tự nguyện các trách nhiệm xã hội gồm các nghĩa vụ kinh tế, pháp lý, đạo lý và 
nhân đạo. 

Mối quan hệ của cộng đồng thường rất cụ thể như khai thác và sử dụng tài nguyên, những 
thay đổi về môi trường địa lý, tự nhiên ô nhiễm môi trường (khí thải, chất thải rắn, nước thải, 
tiếng ồn). Ngoài việc có thể làm thay đổi cảnh quan và môi trường tự nhiên, sự tồn tại và phát 
triển của doanh nghiệp tại địa phương có thể làm thay đổi nếp sống, nếp nghĩ và thói quen, tập tục 
địa phương. 

Những giá trị truyền thống có thể biến mất, thay vào đó là những giá trị và thói quan mới. 
Không phải đối với ai và lúc nào những thay đổi đó cũng làm hài lòng và được chấp nhận bởi 
những người dân địa phương. Vì vậy, các quyết định kinh doanh không chỉ được xem xét về khía 
cạnh kinh tế, pháp lý mà còn cần cân nhắc đến lợi ích của những người dân địa phương. Xét cho 
cùng, cộng đồng chính là “mảnh đất” nơi doanh nghiệp muốn “bắt rễ” lâu dài; do đó bảo vệ lợi 
ích của cộng đồng cũng là bảo vệ lợi ích lâu dài của chính doanh nghiệp. 

m) Chính phủ. 

Khác với các đối tượng hữu quan khác, chính phủ là một đối tượng trung gian và không 
có lợi ích cụ thể, trực tiếp trong các quyết định và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính 
vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền của chính quyền chỉ can thiệp khi cần thiết và để đảm bảo 
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quyền lợi hợp pháp cho một số hoặc tất cả các đối tượng hữu quan. Do là một cơ quan quyền lực 
đại diện cho hệ thống pháp luật và lợi ích của tất cả các đối tượng khác nhau trong xã hội, “lợi 
ích” của chính phủ không thể đo bằng lợi ích thông thường của một doanh nghiệp hay một đối 
tượng xã hội cụ thể, mà là sự bình đẳng, trung thực, công bằng, công lý, và sự phát triển bền vững 
của môi trường kinh tế – văn hóa – xã hội – tự nhiên. 

Sự can thiệp của chính phủ đến các hoạt động kinh doanh thường gián tiếp hoặc “muộn 
màng”. Việc chính phủ không phải là một “chủ thể kinh tế vĩ mô” nói trên là nguyên nhân chính. 
Sự can thiệp của chính phủ là xảy ra trường hợp có nảy sinh mâu thuẫn không tự giải quyết được 
giữa các “chủ thể kinh tế vi mô” như người tiêu dùng với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với 
nhau, hay giữa người tiêu dùng với nhau, giữa ngắn hạn và dài hạn, giữa cục bộ và tổng thể. Đáng 
lưu ý, quyền lực can thiệp của chính phủ là rất lớn vì vậy, hiệu lực can thiệp đối với doanh nghiệp 
cũng rất lớn. 

Đòi hỏi từ phía chính phủ đối với các doanh nghiệp là sự tôn trọng pháp luật và việc thực 
hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, chính phủ luôn kỳ vọng 
ở các doanh nghiệp, với tư cách là một lực lượng tiên tiến của nền kinh tế, thực hiện vai trò tiên 
phong và đóng góp tích cực tự nguyện cho sự phát triển kinh tế – xã hội lâu dài và bền vững của 
nền kinh tế. Các chính phủ luôn coi các doanh nghiệp là lực lượng chủ lực và là chỗ dựa để phát 
triẻn nền kinh tế ; các chính phủ không muốn coi các doanh nghiệp là đối tượng phải giám sát và 
xử lý về những vi phạm. Khi buộc phải làm vậy, quyền lực sẽ được thực thi, lợi ích doanh nghiệp 
sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

1.2.3. Nhận diện các vấn đề đạo đức kinh doanh 
Vấn đề đạo đức tiềm ẩn trong mọi khía cạnh, lĩnh vực của hoạt động quản lý và kinh 

doanh. Chúng là nguồn gốc dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với uy tín, sự tồn tại và phát 
triển của một doanh nghiệp. Vì vậy, nhận ra được những vấn đề đạo đức tiềm ẩn có ý nghĩa rất 
quan trọng để ra quyết định đúng đắn, hợp đạo lý trong quản lý và kinh doanh. Các doanh nghiệp  
càng ngày càng nhận rõ vai trò và coi trọng việc xây dựng hình ảnh trong con mắt xã hội. Để xây 
dựng “nhân cách” doanh nghiệp, các quyết định có ý thức đạo đức đóng vai trò quyết định. 

Việc nhận định vấn đề đạo đức phụ thuộc rất nhiều vào mức độ hiểu biết sâu sắc về mối 
quan hệ giữa các tác nhân (phương diện, lĩnh vực, nhân tố, đối tượng hữu quan) liên quan đến các 
vấn đề đạo đức trong một tình huống, hoạt động kinh doanh thực tiễn. Kiến thức và kinh nghiệm 
thực tế có tác dụng giúp người phân tích dễ dàng nhận ra bản chất của những mối quan hệ cơ bản 
và những mâu thuẫn tiềm ẩn trong sự nhằng nhịt của các mối quan hệ phức tạp. 

Việc nhận diện vấn đề đạo đức có tầm quan trọng đặc biệt cho việc xử lý chúng. Nó là 
bước khởi đầu của quá trình “trị bệnh”. “Chẩn đúng bệnh, chữa sẽ dễ dàng. Để việc nhận diện các 
vấn đề đạo đức được thuận lợi, có thể tiến hành theo một trình tự các bước sau đây. 

Thứ nhất là xác minh những người hữu quan. Đối tượng hữu quan có thể là bên trong 
hoặc bên ngoài, tham gia trực tiếp hay gián tiếp, lộ diện trong các tình tiết liên quan hay tiềm ẩn. 
Do họ có ảnh hưởng ở mức độ khác nhau nên chỉ những đối tượng có khả năng gây ảnh hưởng 
quan trọng mới được xét đến. Cần khảo sát các đối tượng này về quan điểm, triết lý bởi chúng 
quyết định cách thức hành động, phản ứng của họ. Quan điểm và triết lý của một đối tượng hữu 
quan được thể hiện qua những đánh giá của họ về việc một hành động tiềm ẩn mâu thuẫn hay 
chứa đựng những nhân tố phi đạo đức. 

Thứ hai là xác minh mối quan tâm, mong muốn của các đối tượng hữu quan thể hiện 
thông qua một sự việc, tình huống cụ thể. Ngoài quản lý có những mong muốn nhất định về hành 
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vi và kết quả đạt được ở người lao động. Họ sử dụng những biện pháp tổ chức (cơ cấu quyền lực) 
và kỹ thuật (công nghệ) để hậu thuẫn cho người lao động trong việc thực hiện những mong muốn 
của họ trong một công việc, hoạt động, chương trình cụ thể. Ngược lại, người lao động cũng có 
những kỳ vọng nhất định ở người quản lý. Những kỳ vọng này có thể là định hình những quy tắc 
hành động, chuẩn mực hành vi cho việc ra quyết định tác nghiệp, lợi ích riêng được thỏa mãn 
(hoài bão, cơ hội nghề nghiệp, sự tôn trọng, việc làm, thu nhập). Tương tự, người chủ sở hữu cũng 
đặt những kỳ vọng nhất định ở người quản lý (thường là các vấn đề về chiến lược, hoài bão, lâu 
dài), trong khi người quản lý cũng có những mong muốn cần thỏa mãn khi nhận trách nhiệm được 
ủy thác (danh tiếng, quyền lực, cơ hội thể hiện, thu nhập). Như vậy, mỗi đối tượng có thể có 
những mối quan tâm và mong muốn hay kỳ vọng nhất định ở những đối tượng liên quan khác 
trong cùng một sự việc. Khi mối quan tâm và mong muốn của các đối tượng đối với nhau không 
mâu thuẫn hoặc xung đột, cơ hội để nảy sinh vấn đề đạo đức là hầu như không có. Ngược lại, nếu 
mối quan tâm và mong muốn ở nhau không thể hài hòa, vấn đề đạo đức sẽ nảy sinh. Cần lưu ý, 
các đối tượng cũng có thể tự – mâu thuẫn nếu các mối quan tâm và mong muốn là không thống 
nhất hay không thể dung hòa được với nhau. 

Thứ ba là xác định bản chất vấn đề đạo đức. Việc xác định bản chất vấn đề đạo đức có thể 
thực hiện thông qua việc chỉ ra bản chất mâu thuẫn. Do mâu thuẫn có thể thể hiện trên nhiều 
phương diện khác nhau như quan điểm, triết lý, mục tiêu, lợi ích, việc chỉ ra bản chất mâu thuẫn 
chỉ có thể thực hiện được sâu khi xác minh mối quan hệ giữa những biểu hiện này. 

1.3 CÁC CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 
1.3.1. Chuẩn mực trong kinh tế - xã hội 

1. Nghĩa vụ về kinh tế. 
Nghĩa vụ về kinh tế trong trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp quan tâm đến cách 

thức phân bổ trong hệ thống xã hội, các nguồn lực được sử dụng để làm ra sản phẩm dịch vụ. 
Trong các nguồn lực xã hội dùng cho hoạt động kinh doanh, tài chính là một trong những nguồn 
lực quan trọng nhất, các nhà đầu tư thường là những người có ảnh hưởng quyết định đối với 
những người quản lý. Sản xuất hàng hóa dịch vụ cũng là nhằm thỏa mãn người tiêu dùng và phúc 
lợi của nó cũng được sử dụng để trả thù lao cho người lao động. 

Đối với người tiêu dùng và người lao động, nghĩa vụ kinh tế của một doanh nghiệp là 
cung cấp hàng hóa và dịch vụ, tạo công ăn việc làm với mức thù lao tương xứng. Nghĩa vụ kinh tế 
của tổ chức bao gồm cả việc tìm kiếm nguồn lực mới, thúc đẩy tiến bộ công nghệ, phát triển sản 
phẩm. Trong khi thực hiện nghĩa vụ này, các doanh nghiệp thực sự góp phần tăng thêm phúc lợi 
cho xã hội, đồng thời đảm bảo sự tồn tại và phát triển của bản thân doanh nghiệp. Đối với người 
tiêu dùng nghĩa vụ kinh tế còn liên quan đến những vấn đề về chất lượng, an toàn sản phẩm, định 
giá, thông tin về sản phẩm (quảng cáo), phân phối và bán hàng, cạnh tranh. Lợi ích của người tiêu 
dùng khi đó là quyền chính đáng và khả năng hợp lý khi lựa chọn và sử dụng hàng hóa và dịch vụ 
để thỏa mãn nhu cầu bản thân với mức giá hợp lý. Đối với người lao động, đó là cơ hội việc làm 
ngang nhau, cơ hội phát triển nghề và chuyên môn, được hưởng mức thù lao tương xứng, được 
hưởng môi trường lao động an toàn và vệ sinh, và được đảm bảo quyền riêng tư, cá nhân ở nơi 
làm việc. 

Đối với những chủ tài sản, nghĩa vụ kinh tế của một doanh nghiệp là bảo tồn và phát triển 
các giá trị và tài sản được ủy thác. Những giá trị và tài sản này có thể là của xã hội hoặc cá nhân 
được họ tự nguyện giao phó cho doanh nghiệp – mà đại diện là những người quản lý, lãnh đạo – 
với những điều kiện ràng buộc chính thức, nhất định. Đối với các chủ sở hữu tài sản, những cam 
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kết, ràng buộc này là khác nhau đối với từng đối tượng, nhưng về cơ bản đều liên quan đến những 
vấn đề về quyền và phạm vi sử dụng những tài sản giá trị được ủy thác, phân phổi và sử dụng 
phúc lợi thu được từ tài sản và việc sử dụng tài sản, báo cáo/ thông tin về hoạt động và giám sát. 

Với mọi đối tượng liên quan, nghĩa vụ kinh tế của doanh nghiệp là mang lại lợi ích tối đa 
và công bằng cho họ. Chúng có thể được thực hiện bằng cách cung cấp trực tiếp những lợi ích này 
như hàng hóa, việc làm, giá cả, chất lượng, lợi tức đầu tư ... cho các đối tượng hữu quan tương 
ứng. 

Nghĩa vụ kinh tế còn có thể được thực hiện một cách gián tiếp thông qua cạnh tranh. Cạnh 
tranh trong kinh doanh phản ánh những khía cạnh liên quan đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi 
nhuận của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể sử dụng để phân phối cho người lao động và chủ sở 
hữu. Các biện pháp cạnh tranh giữa các doanh nghiệp có thể làm thay đổi khả năng tiếp cận và lựa 
chọn hàng hóa của người tiêu dùng ; lợi nhuận và tăng trưởng trong kinh doanh so với các hãng 
khác có thể tác động đến quyết định lựa chọn đầu tư của các chủ đầu tư. Chính vì vậy, nhiều 
doanh nghiệp đã rất ý thức trong việc lựa chọn biện pháp cạnh tranh; và triết lý đạo đức của doanh 
nghiệp có thể có ý nghĩa quyết định đối với việc nhận thức và lựa chọn những biện pháp có thể 
chấp nhận được về mặt xã hội. Những biện pháp cạnh tranh như chiến tranh giá cả, phá giá, phân 
biệt giá, có định giá, câu kết ... có thể làm giảm tính cạnh tranh, tăng quyền lực độc quyền và gây 
thiệt hại cho người tiêu dùng. Lạm dụng các tài sản trí tuệ hoặc bí mật thương mại một cách bất 
hợp pháp cũng là biện pháp thường thấy trong cạnh tranh. Điều này không chỉ liên quan đến vấn 
đề sở hữu và lợi ích mà còn liên quan đến quyền của con người. 

Phần lớn các nghĩa vụ kinh tế của các doanh nghiệp thường được thể chế hóa thành các 
nghĩa vụ pháp lý. 

2. Nghĩa vụ về pháp lý 
Các nghĩa vụ pháp lý trong trách nhiệm xã hội đòi hỏi doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các 

quy định của luật pháp như một yêu cầu tối thiểu trong hành vi xã hội của một doanh nghiệp hay 
cá nhân. Những nghĩa vụ này được xã hội đặt ra bởi vì những đối tượng hữu quan như người tiêu 
dùng, đối thủ cạnh tranh, những nhóm đối tượng hưởng lợi khác nhau, các cấp quản lý vĩ mô nền 
kinh tế tin rằng các công việc kinh doanh không thể thực hiện được một cách tốt đẹp nếu không 
được đảm bảo bằng sự trung thực. Đây cũng chính là tâm điểm của các nghĩa vụ về pháp lý. 

Các nghĩa vụ pháp lý được thể hiện trong các bộ luật dân sự và hình sự. Trong đó, luật dân 
sự quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân và tổ chức, và luật hình sự không chỉ quy định 
những hành động không được phép thực hiện mà còn định ra hình phạt đối với các trường hợp vi 
phạm. Sự khác biệt quan trọng giữa hai bộ luật này là ở việc thực thi ; trong khi luật dân sự được 
thực hiện bởi các cá nhân và tổ chức, luật hình sự do cơ quan hành pháp của chính phủ thực thi. 
những vấn đề đạo đức nảy sinh từ mâu thuẫn về lợi ích giữa những người hữu quan cần được giải 
quyết về mặt pháp lý trên tinh thần của bộ luật dân sự và hình sự. Những vấn đề hay mâu thuẫn 
không tự giải quyết được và phải dẫn đến kiện tụng thường trở nên rất tốn kém và thiệt hại cho tất 
cả các bên, về vật chất và tinh thần. Cần lưu ý rằng, luật pháp không thể là căn cứ để phán xét một 
hành động là có đạo đức hay vô đạo đức trong những trường hợp cụ thể mà nó chỉ thiết lập những 
quy tắc cơ bản cho những hành động được coi là có trách nhiệm trong kinh doanh. Nói cách khác, 
việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý quy định trong các bộ luật chưa phải là căn cứ đầy đủ 
để đánh giá tính cách đạo đức của một con người hay tập thể. Tuy nhiên, đó cũng là những yêu 
cầu tối thiểu mỗi cá nhân, tổ chức cần thực hiện trong mối quan hệ xã hội. 
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Về cơ bản, những nghĩa vụ pháp lý được quy định trong luật pháp liên quan đến năm khía 
cạnh (i) điều tiết cạnh tranh, (ii) bảo vệ người tiêu dùng, (iii) bảo vệ môi trường, (iv) an toàn và 
bình đẳng, và (v) khuyến khích phát hiện và ngăn chặn hành vi sai trái. 

a) Điều tiết cạnh tranh. 
Do quyền lực độc quyền có thể dẫn đến những thiệt hại cho xã hội và các đối tượng hữu 

quan, như nền kinh tế kém hiệu quả do “mất không” về phúc lợi xã hội, phân phối phúc lợi xã hội 
không công bằng do một phần “thặng dư” của người tiêu dùng hay người cung ứng bị tước đoạt, 
như đã được chứng minh trong lý thuyết Kinh tế học thị trường. Khuyến khích cạnh tranh và đảm 
bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh là cách thức cơ bản và quan trọng để điều tiết quyền lực độc 
quyền. Vì vậy, nhiều nước đã thông qua nhiều sắc luật nhằm kiểm soát tình trạng độc quyền, ngăn 
chặn các biện pháp định giá không công bằng (giá độc quyền) và được gọi chung là các luật pháp 
hỗ trợ cạnh tranh. 

b) Bảo vệ người tiêu dùng. 

Để bảo vệ người tiêu dùng, luật pháp đòi hỏi các tổ chức kinh doanh phải cung cấp các 
thông tin chính xác về sản phẩm và dịch vụ cũng như phải tuân thủ các tiêu chuẩn về sự an toàn 
của sản phẩm. Điển hình về các luật bảo vệ người tiêu dùng là những quy định giám sát chặt chẽ 
về quảng cáo và an toàn sản phẩm. Mặc dù công nhận trách nhiệm tự bảo vệ và “tự thông tin” của 
mọi đối tượng và người tiêu dùng, luật pháp vẫn cố gắng bảo vệ người tiêu dùng qua việc nhấn 
mạnh tính chất khác nhau về trình độ nhận thức và khả năng tham gia khi ra quyết định tiêu dùng 
của các đối tượng khác nhau, trong đó người sản xuất và người quảng cáo có trình độ cao hơn hẳn 
và năng lực gắn như tuyệt đối so với những đối tượng khác. 

Luật pháp cũng bảo vệ những người không phải đối tượng tiêu dùng trực tiếp. Do các biện 
pháp kinh doanh và marketing chủ yếu được triển khai thông qua các phương tiện đại chúng, 
chúng  có thể gây tác động khác nhau đồng thời đến nhiều đối tượng. Ngay cả những tác động bất 
lợi nằm ngoài mong đợi đối với các nhóm người không phải là “đối tượng mục tiêu” vẫn bị coi là 
phi đạo đức và không thể chấp nhận được, vì có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn ở 
những đối tượng này. 

Trong những năm gần đây, mối quan tâm của người tiêu dùng và xã hội không chỉ dừng 
lại ở sự an toàn đối với sức khỏe và lợi ích của những người tiêu dùng trong quá trình sử dụng các 
sản phẩm dịch vụ cụ thể, mà được dành cho những vấn đề mang tính xã hội, lâu dài hơn liên quan 
đến quá trình sản xuất sản phẩm dịch vụ như bảo vệ môi trường. 

 c) Bảo vệ môi trường. 

Luật bảo vệ môi trường được ban hành lần đầu tiên vào những năm 1960 ở nước Mỹ, xuất 
phát từ những câu hỏi đặt ra từ việc phân tích về lợi ích và thiệt hại của một quyết định, một hoạt 
động kinh doanh đối với các đối tượng khác nhau trong phạm vi toàn xã hội. Kết quả phân tích đã 
không làm thỏa mãn những nhà phân tích do những khiếm khuyết và khó khăn trong việc xác 
định các đối tượng hữu quan và việc đo lường những thiệt hại vật chất và tinh thần đối với họ. 
Điều trở nên đặc biệt khó khi đánh giá hệ quả lâu dài gây ra đối với sức khỏe con người, hiệu quả 
sản xuất và nguồn lực chung của xã hội do những quyết định và hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và tiêu dùng hiện nay gây ra. 

Những vấn đề phổ biến được quan tâm hiện nay là việc thải chất thải độc hại trong sản 
xuất vào môi trường không khí, nước, đất đai, và tiếng ồn. Bao bì được coi là một nhân tố quan 
trọng của các biện pháp marketing, nhưng chúng chỉ có giá trị đối với gười tiêu dùng trong quá 
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trình lựa chọn và bảo quản hàng hóa. Chất thải loại này ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhất là ở 
các đô thị, khi các hãng sản xuất ngày càng coi trọng yếu tố marketing này.  

Bên cạnh những vấn đề ô nhiễm môi trường tự nhiên, vật chất, vấn đề bảo vệ môi trường 
văn hóa – xã hội, phi vật thể cũng được chú trọng ở nhiều quốc gia. Tác động của các biện pháp 
và hình thức quảng cáo tinh vi, đặc biệt là thông qua phim ảnh, có thể dẫn đến những trào lưu tiêu 
dùng, làm xói mòn giá trị văn hóa và đạo đức truyền thống, làm thay đổi giá trị tinh thần và triết 
lý đạo đức xã hội, làm mât đi sự trong sáng và tinh tế của ngôn ngữ. Những vấn đề này cũng được 
nhiều đối tượng và quốc gia quan tâm. 

d) An toàn và bình đẳng. 

Luật pháp cũng quan tâm đến việc đảm bảo quyền bình đẳng của mọi đối tượng khác nhau 
với tư cách là người lao động. Luật pháp bảo vệ người lao động trước tình trạng phân biệt đối xử. 
Sự phân biệt có thể là vì tuổi tác, giới tính, dân tộc, thể chất. Luật pháp thừa nhận quyền của các 
doanh nghiệp trong việc tuyển dụng những người có năng lực nhất vào các vị trí công tác khác 
nhau theo yêu cầu trong bộ máy tổ chức. Tuy nhiên, luật pháp cũng ngăn chặn việc sa thải người 
lao động tùy tiện và bất hợp lý. Những quyền cơ bản của người lao động cần được bảo vệ là 
quyền được sống và làm việc, quyền có cơ hội lao động như nhau. Việc sa thải người lao động mà 
không có những bằng chứng cụ thể về việc người lao động không đủ năng lực hoàn thành các yêu 
cầu hợp lý của công việc bị coi là vi phạm các quyền nêu trên. 

Luật pháp cũng bảo vệ quyền của người lao động được hưởng một môi trường làm việc an 
toàn. Sự khác nhau về đặc trưng cấu trúc cơ thể và thể lực có thể dẫn đến việc nhận thức và khả 
năng đương đầu với những rủi ro trong công việc khác nhau. Luật pháp bảo vệ người lao động 
không chỉ bằng cách ngăn chặn tình trạng người lao động phải làm việc trong các điều kiện nguy 
hiểm, độc hại, mà còn bảo vệ quyền của họ trong việc “được biết và được từ chối các công việc 
nguy hiểm hợp lý”. Trong trường hợp các công việc nguy hiểm được nhận thức đầy đủ và được 
người lao động tự nguyện chấp nhận, luật pháp cũng buộc các doanh nghiệp phải đảm bảo trả 
mức lương tương xứng với mức độ nguy hiểm và rủi ro của công việc đối với người lao động. 

e) khuyến khích phát hiện và ngăn chặn hành vi sai trái. 
Hầu hết các trường hợp vi phạm về đạo đức đều là do các doanh nghiệp vượt khỏi giới 

hạn của các chuẩn mực đạo đức do doanh nghiệp hay ngành quy định. Những chuẩn mực này một 
khi đã được thể chế hóa thành luật để áp dụng rộng rãi đối với mọi đối tượng, các trường hợp vi 
phạm đạo đức sẽ trở thành vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ranh giới giữa chuẩn mực đạo đức và 
pháp lý thường rất khó xác định, nhất là đối với những người quản lý ít được đào tạo kỹ về luật. 
Khó khăn là những người quản ý chủ yếu được đào tạo để ra các quyết định tác nghiệp kinh 
doanh nhưng đồng thời lại phải chịu trách nhiệm về cả những vấn đề đạo đức và pháp lý. Hầu như 
không thể tách rời các khía cạnh này trong một quyết định kinh doanh, và những bất cần về mặt 
đạo đức trong hành vi kinh doanh rất dễ dẫn đến những khiếu nại dân sự. Hệ quả về mặt tinh thần, 
đạo đức và kinh tế thường rất lớn. Hành vi sai trái bị phát hiện càng chậm, trách nhiệm hay vị trí 
của những người có hành vi sai trái càng cao, hậu quả càng nặng nề. Xử lý càng thiếu nghiêm 
minh, hành vi sai trái càng lan rộng, hậu quả càng nghiêm trọng và càng khó khắc phục. 

Phát hiện sớm những hành vi sai trái hay dấu hiệu sai trái tiềm tàng có thể giúp khắc phục 
có hiệu quả và giảm thiểu hậu quả xấu. Tuy nhiên, những người phát hiện sai trái thường xuyên 
phải chịu những rủi ro và bất hạnh khi doanh nghiệp không có biện pháp hữu hiệu phát hiện, xử lý 
sai trái hay bảo vệ người cáo giác. Xây dựng các chương trình giao ước đạo đức trong đó thiết lập 
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được một hệ thống phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi sai trái, và bảo vệ 
người phát giác là một trong những biện pháp hữu hiệu được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. 

Những người quản lý quan niệm rằng “đạo đức là tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về 
pháp lý” không thể mang lại cho doanh nghiệp một sắc thái riêng mà chỉ là một hình ảnh mờ nhạt. 
Đó là vì những cam kết về pháp lý chỉ có tác dụng ngăn chặn vi phạm pháp luật. Những giá trị 
đạo đức riêng của doanh nghiệp mới có tác dụng tạo nên hình ảnh cho chúng. Vì vậy, các chương 
trình giao ước đạo đức chỉ có thể góp phần tạo nên hình ảnh đáng trân trọng đối với doanh nghiệp 
nếu chúng lấy những giá trị và chuẩn mực đạo đức đúng đắn đã được xây dựng làm động lực. 

3. Nghĩa vụ về đạo đức 
Nghĩa vụ về đạo đức trong trách nhiệm xã hội liên quan đến những hành vi hay hành động 

được các thành viên tổ chức, cộng đồng và xã hội mong đợi hay không mong đợi nhưng không 
được thể chế hóa thành luật. Nghĩa vụ đạo đức trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được 
thể hiện thông qua các tiêu chuẩn, chuẩn mực, hay kỳ vọng phản ánh mối quan tâm của các đối 
tượng hữu quan chủ yếu như người tiêu dùng, người lao động, đối tác, chủ sở hữu, cộng đồng. 
Nói cách khác, những chuẩn mực này phản ánh quan niệm của các đối tượng hữu quan về đúng – 
sai, công bằng, quyền lợi cần được bảo vệ của họ. 

Vai trò của việc thực hiện nghĩa vụ đạo đức là chủ đề rất được quan tâm trong những năm 
gần đây. Quan niệm cổ điển cho rằng, với tư cách là một chủ thể kinh tế, việc một doanh nghiệp 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý và tạo ra lợi nhuận đã là hoàn thành trách nhiệm đạo lý đối 
với xã hội. Quan niệm này được các nhà kinh tế như Milton Friedman ủng hộ, “sứ mệnh cơ bản 
của doanh nghiệp là làm ra hàng hóa, dịch vụ và nhiều lợi nhuận, bằng cách đó doanh nghiệp có 
thể đóng góp nhiều nhất cho xã hội, cũng như đã chứng tỏ có trách nhiệm đối với xã hội”. Tuy 
nhiên, thực tế kinh doanh hiện đại lại chứng tỏ rằng lợi nhuận của một doanh nghiệp được tạo ra 
nhờ sự trung thành của những người hữu quan quan trọng, và điều đó lại được quyết định bởi giá 
trị, hình ảnh của doanh nghiệp hay “nhân cách” của doanh nghiệp. 

Nghĩa vụ đạo đức của một doanh nghiệp được thể hiện rõ thông qua những nguyên tắc và 
giá trị đạo đức được tôn trọng trình bày trong bản sứ mệnh và chiến lược của một doanh nghiệp. 
Thông qua những tuyên bố trong các tài liệu này về quan điểm của doanh nghiệp trong việc sử 
dụng các nguồn lực và con người để đạt đến mục tiêu/sứ mệnh, những nguyên tắc và giá trị đạo 
đức trở thành kim chỉ nam cho sự phối hợp hành động của mỗi thành viên và những người hữu 
quan. 

Những người quản lý có kinh nghiệm thường chọn cách thực hiện mục tiêu tổ chức thông 
qua việc tác động vào hành vi của người lao động. Kinh nghiệm quản lý cho thấy, nhận thức của 
một người lao động thường bị ảnh hưởng bởi quan điểm và hành vi đạo đức của những người 
xung quanh, cộng sự. Tác động này nhiều khi còn lớn hơn sự chi phối bởi quan niệm và niềm tin 
của chính người đó về sự đúng – sai, và đôi khi làm thay đổi quan niệm và niềm tin của họ. Vì 
vậy, việc tạo lập một bầu không khí đạo đức đúng đắn trong tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc điều chỉnh hành vi đạo đức của mỗi nhân viên. Những nhân cách đạo đức được chọn 
làm điển hình có tác dụng như những tấm gương giúp những người khác soi rọi bản thân và điều 
chỉnh hành vi. 

4. Nghĩa vụ về nhân văn (philanthropy). 
Nghĩa vụ về nhân văn trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan đến những 

đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Những đóng góp của doanh nghiệp có thể trên bốn phương 
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diện nâng cao chất lượng cuộc sống, san sẻ bớt gánh nặng cho chính phủ, nâng cao năng lực lãnh 
đạo cho nhân viên, và phát triển nhân cách đạo đức cho người lao động. 

Con người cần thực phẩm không chỉ để duy trì cuộc sống, họ cũng không chỉ muốn nguồn 
thực phẩm luôn dồi dào và sẵn có. Con người còn muốn thực phẩm của họ phải an toàn, không 
chứa những chất độc hại cho con người và sức khỏe con người. Hơn nữa, họ cũng không muốn 
thấy các động vật hoang dã bị giết hại một cách không cần thiết chỉ để bổ sung vào nguồn thực 
phẩm cho con người. Họ cũng tìm thấy những lợi ích đáng kể từ việc sử dụng hệ thống thông tin 
hiện đại và các thiết bị tin học công nghệ cao. Thế nhưng họ cũng không muốn những bí mật 
riêng tư của họ bị phơi bày và phát tán khắp nơi. 

Giúp đỡ những người bất hạnh hay yếu thế cũng là một lĩnh vực nhân đạo được các doanh 
nghiệp quan tâm. Những người bị bệnh luôn mong muốn được chữa trị, nhưng đôi khi họ không 
có khả năng tiếp cận với các nguồn dược liệu cần thiết hay tránh khỏi bệnh tật chỉ vì họ nghèo. 
Giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với quốc gia hay cá nhân mỗi người dân mà 
còn đối với doanh nghiệp trong tương lai. Đóng góp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục không 
chỉ là nghĩa vụ nhân đạo đối với các doanh nghiệp mà còn được coi là các “khoản đầu tư khôn 
ngoan cho tương lai” của các doanh nghiệp. Nhân đạo chiến lược đã trở thành một khái niệm 
được các doanh nghiệp vận dụng củng cố và phát triển lợi ích lâu dài đa phương của những đối 
tượng hữu quan chính, trong đó có bản thân doanh nghiệp. Mặc dù vậy, nhân đạo chiến lược cũng 
bị phê phán là một công cụ chiến lược dưới vỏ bọc của các hoạt động nhân đạo. 

1.3.2  Quan điểm và cách tiếp cận đối với thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

1. Các quan điểm 
a) Quan điểm cổ điển. 

Quan điểm cổ điển thịnh hành ở đầu thế kỷ XIX, nhưng đến nay vẫn còn có những ảnh 
hưởng đáng kể. Quan điểm cổ điển về doanh nghiệp có thể được khái quát bởi ba đặc trưng sau: 

• Hành vi kinh tế là một hành vi độc lập khác hẳn với những hành vi khác; một tổ chức kinh 
tế được hình thành với những mục đích kinh tế và được tổ  chức để thực hiện các hoạt 
động hành vi kinh tế ; 

• Tiêu thức để đánh giá một hoạt động, tổ chức kinh doanh là kết quả hoàn thành các mục 
tiêu kinh tế chính đáng và hiệu quả trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh tế ;  

• Mục tiêu và động lực kinh tế của tổ chức kinh tế đã được đăng ký chính thức về pháp lý 
phải được coi là chính đáng và được pháp luật bảo vệ. 
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo quan niệm cổ điện là rất hạn chế. Các doanh 

nghiệp chỉ nên tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế chính thức; các nghĩa vụ khác 
nên để cho các tổ chức chuyên môn, chức năng thực hiện. Những người theo quan điểm này cho 
rằng chính phủ nên gánh lấy trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ xã hội vì những lý do sau: 

+ Tính mục đích. Các tổ chức được thành lập đều có những chức năng, nhiệm vụ nhất 
định để thực hiện những mục đích nhất định, được xã hội chính thức thừa nhận. Mục đích chủ yếu 
của các tổ chức kinh tế được xã hội và hệ thống pháp lý chính thức thừa nhận là các mục đích 
kinh tế. Không chỉ vậy, việc giám sát và quản lý của xã hội và cơ quan pháp luật đối với các tổ 
chức kinh tế cũng buộc họ thực hiện các mục tiêu này. Các tổ chức kinh tế có nghĩa vụ và được 
phép tập hợp, khai thác và sử dụng các nguồn lực xã hội chỉ để thực hiện các mục đích chính thức 
này. Các hoạt động nằm ngoài phạm vi mục đích và chức năng nhiệm vụ chính thức không được 
phép hoặc khuyến khích thực hiện. 
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+ Phạm vi ảnh hưởng. Nhìn chung, những vấn đề xã hội thưởng bao trùm một phạm vi 
rộng đối tượng, lĩnh vực, khu vực. Một tổ chức kinh tế không có đủ quyền lực và năng lực để giải 
quyết một cách có kết quả và hiệu quả các vấn đề này ở một phạm vi rộng. Họ chỉ có thể và nên 
cố gắng thực hiện tốt các nghĩa vụ xã hội liên quan đến những đối tượng bên trong phạm vi tổ 
chức và thực hiện tốt các nghĩa vụ kinh tế đối với xã hội (nghĩa vụ thuế) đã tạo nguồn cho các tổ 
chức xã hội chuyên trách, các cơ quan chức năng khác thực hiện các nghĩa vụ xã hội. 

Vì vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ xã hội khác chỉ dẫn đền tình 
trạng chồng chéo, lộn xộn và phi hiệu quả. 

Cần lưu ý rằng, những người theo quan điểm cổ điển phản đối thái độ vô trách nhiệm của 
doanh nghiệp đối với các vấn đề xã hội, tuy nhiên họ không ủng hộ các doanh nghiệp trực tiếp 
tham gia giải quyết các vấn đề này. Họ đặt niềm tin vào sự phân công xã hội và chuyên môn hóa 
của cơ chế thị trường tự do, với sự can thiệp của chính phủ ở chừng mực nhất định và coi đó là 
cach tốt nhất để đạt được tính hiệu quả về xã hội. 

Quan điểm cổ điển có một số hạn chế quan trọng. Những người theo quan điểm phi tập 
trung hóa cho rằng, nếu doanh nghiệp chỉ tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, các 
mục tiêu về lợi nhuận, doanh thu và chi phí sẽ là chủ yếu. Khi đó, doanh nghiệp có thể sẽ tìm mọi 
cách đạt được những chỉ tiêu này mà không hề quan tâm đến việc các cách thức đó có trung thực 
hay được xã hội mong đợi hay không. Mặt khác, việc điều tiết của chính phủ để xử lý những hậu 
quả do doanh nghiệp gây ra về mặt xã hội cũng tốn kém hơn nhiều so với việc khống chế không 
để chúng xuât hiện. Đặt doanh nghiệp bên ngoài trách nhiệm xã hội có thể gây ra những hậu quả 
bất lợi cả về kinh tế và xã hội đối với xã hội, nhất là khi doanh nghiệp có quy mô lớn hay ở những 
vị thế có quyền lực và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và xã hội. 

b) Quan điểm “đánh thuế”. 
Quan điểm đánh thuế cho rằng doanh nghiệp không phải chỉ có các nghĩa vụ về kinh tế là 

quan trọng nhất, mà con phải thực hiện những nghĩa vụ đối với người chủ sở hữu tài sản. Do các 
doanh nghiệp phải sử dụng các nguồn lực xã hội cho các hoạt động kinh tế, họ chỉ được coi là 
đúng đắn khi sử dụng chúng vào công việc, mục đích được những người ủy thác chấp thuận. 
Những người quản lý được coi là đang thực hiện nghĩa vụ giống như một “công chức dân cử” đối 
với các “cử tri – cổ đông” của mình. Các cổ đông thường căn cứ vào các chức năng nhiệm vụ, kết 
quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu phát triển tài chính để quyết định góp vốn cho doanh nghiệp. 
Việc những người quản lý sử dụng nguồn lực vào các mục đích không phù hợp với mục đích, 
chức năng nhiệm vụ chính thức mà không được sự đồng ý của người ủy thác sẽ bị coi là đồng 
nghĩa với việc “người quản lý - đại biểu dânc ử” đang “đánh thuế” vào chính các “đại cử tri – cổ 
đông” của mình. 

Quan điểm đánh thuế tương đồng với quan điểm cổ điển ở việc thừa nhận trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp là hạn chế. Tuy nhiên, cách tiếp cận lại xuất phát từ khía cạnh pháp lý. 

Hạn chế của quan điểm này thể hiện ở một số điểm.  
Về mục đích, khi quyết định đầu tư, các cổ đông không chỉ quan tâm đến các thông số tài 

chính mà họ còn quan tâm đến hình ảnh, giá trị, uy tín của doanh nghiệp. Những người hữu quan 
không chỉ đầu tư của cải và sức lực cho doanh nghiệp mà còn cả niềm tin và hoài bão. Chính vì 
vậy, trong quản lý hiện đại, mục tiêu tổng quát (tuyên bố sứ mệnh) của doanh nghiệp ngày càng 
được những người quản lý và cổ đông quan tâm và coi trọng.  

Về cách thức, tương tự như đối với quan điểm cổ điển, không chỉ lợi ích của cổ đông phải 
được đảm bảo, mà cách thức các doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ đối với cổ đông của mình 
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cũng rất quan trọng. Các chủ sở hữu tài sản không hẳn đã vui mừng khi thấy tài sản của mình tăng 
lên trong khi những người khác phải chịu thiệt hại, đau đớn hoặc để rồi phải trả giá cao hơn cho 
cuộc sống tương lai của chính mình.  

Về lợi ích, lợi ích có thể thu được cả trong ngắn hạn và lâu dài. Quan tâm đến lợi ích trước 
mắt thường bị coi là thiển cận ; quan tâm đến lâu dài có thể được coi là có tầm nhìn chiến lược. 
Xét cho cùng, khi doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ xã hội để dành được sự tôn trọng và danh 
tiếng từ phía xã hội, có thể họ đang thay mặt cổ đông để “đầu tư vào tương lai”.  

Về quyền của chủ sở hữu, có quan điểm cho rằng tài sản không thuộc về ai vĩnh viễn, 
chúng được tích lũy dần trong quá khứ được chuyển giao tạm thời và lại được bổ sung và tích lũy 
để truyền lại cho người khác hoặc thế hệ sau. “Chết không ai mang theo được của cải”. Cũng 
giống như người quản lý, các cổ đông chỉ là chủ tạm thời và là “người được ủy thác quản lý và sử 
dụng” tài sản của xã hội. Họ cũng có trách nhiệm làm tăng giá trị và của cải xã hội, chứ không vì 
lợi ích “vị kỷ” của họ. 

c) Quan điểm “quản lý”. 
Quan điểm quản lý cho rằng, quyền sở hữu tài sản chỉ là tương đối và thực chất đó chỉ là 

quyền sử dụng tạm thời đối với tài sản. Tài sản thường được thể hiện bằng giá trị, nhưng đó chỉ là 
hình ảnh phản ánh tạm thời của cải vật chất tự nhiên ở một thời điểm trong một xã hội. Của cải 
vật chất không do con người tạo nên, chúng được chuyển hóa về hình thức tồn tại, được tích lũy 
trong tự nhiên và xã hội mà thành. Doanh nghiệp chỉ là người có quyền sử dụng tạm thời, trách 
nhiệm của họ là bảo toàn và góp phần phát triển của cải xã hội. Họ là người được ủy thác quyền 
“quản lý” các tài sản xã hội. Như vậy, quyền sở hữu của cổ đông chỉ là hình thức, họ cũng là 
những người được ủy thác tạm thời quyền kiểm soát và sử dụng một phần tài sản xã hội. Do năng 
lực ra quyết định và hành động hạn chế, họ phải thực hiện hoặc ủy thác nghĩa vụ “quản lý” của họ 
cho doanh nghiệp. Quyền sở hữu thực sự thuộc về toàn thể xã hội. 

Theo quan điểm quản lý, hành vi của doanh nghiệp không còn bị ràng buộc bởi các nghĩa 
vụ trực tiếp đối với cổ đông mà rộng hơn đối với xã hội. Hành động của họ không chỉ chịu sự 
kiểm soát bởi mong muốn của cổ đông mà quan trọng hơn bởi kỳ vọng của xã hội. Như vậy, 
ngoài việc thỏa mãn những nghĩa vụ trực tiếp cho các cổ đông, các đồng nghiệp còn có trách 
nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với xã hội. Do xã hội bao hàm ý nghĩa rất rộng, khó cụ thể hóa ; 
việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp phải mang tính tự giác với tinh thần trách nhiệm 
thực sự. Cũng theo quan điểm này, tính tự giác bắt nguồn từ “lòng nhân ái” và tinh thần trách 
nhiệm xuất phát từ “ý thức về nghĩa vụ được ủy thác”. 

Quan điểm quản lý tiến bộ hơn so với quan điểm cổ điển vì đã chỉ ra rằng nghĩa vụ của 
doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế không giới hạn ở những nghĩa vụ chính thức, thụ động, mà 
quan trọng hơn là ý thức đối với các nghĩa vụ xã hội, tự nguyện. Hạn chế cơ bản của quan điểm 
này thể hiện ở việc tính tự giác và tinh thần trách nhiệm không đủ để giúp những người quản lý 
các doanh nghiệp ra quyết định về các nghĩa vụ xã hội phải thực hiện hoặc khi phải đương đầu với 
những mâu thuẫn về đạo đức. Vì vậy, quan điểm này rất ít giá trị thực tiễn. 

d) Quan điểm “những người hữu quan”. 

Quan điểm những người hữu quan (stakeholders) cho rằng hoạt động của một doanh 
nghiệp không chỉ liên quan đến một số đối tượng khác nhau như khách hàng, đối tác, đối thủ, hiệp 
hội, cộng đồng, chính phủ ... trong xã hội quan tâm vì những lý do và mục đích khác nhau. Thay 
vì chỉ tập trung phục vụ lợi ích của một số ít các đối tượng hữu quan trực tiếp, doanh nghiệp cần 
quan tâm thỏa mãn đồng thời lợi ích và mục đích của tất cả các đối tượng hữu quan. 
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Quan điểm những người hữu quan cho rằng “xã hội” là một khái niệm trừu tượng, không 
cụ thể. Điều đó làm cho “trách nhiệm xã hội” cũng trở nên mơ hồ, thiếu thực tế. Chắc chắn rằng 
không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi đối tượng trong xã hội; cũng không nhất thiết phải tìm 
hiểu và thỏa mãn hết mong muốn của mọi đối tượng xã hội khác nhau, kể cả những người không 
hề có bất kỳ ràng buộc hay cảm thấy có ràng buộc với hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ những 
“người hữu quan” là những đối tượng có lợi ích bị ràng buộc với hoạt động của doanh nghiệp và 
thực sự quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích của họ, họ chính là đại diện cho toàn thể xã hội trong 
hoạt động của doanh nghiệp. Do khái niệm “xã hội” đã được cụ thể hóa bằng những con người cụ 
thể, quan điểm này là một lối thoát đầy triển vọng cho quan điểm quản lý. Nó được vận dụng rất 
phổ biến trong các triết lý quản lý hiện đại. 

Quan điểm những người hữu quan có một số hạn chế. Quan trọng nhất là khó khăn trong 
việc cân đối nghĩa vụ và mục đích. Giữa “nghĩa vụ” và “mục đích” có sự khác biệt. Trách nhiệm 
xã hội là một khái niệm tổng quát, bao hàm những nhu cầu và mong muốn cần được thỏa mãn 
(mục đích) và những yêu cầu và ràng buộc cần đảm bảo (nghĩa vụ). Mục đích càng thỏa mãn càng 
tốt ; nghĩa vụ chỉ cần được thực hiện để đảm bảo những yêu cầu nhất định. Trong thực tế, việc 
thực hiện các nghĩa vụ cần thiết có thể gây trở ngại cho việc thỏa mãn mục đích. Mặt khác, mâu 
thuẫn về lợi ích có thể được giải quyết bằng cách thương lượng hay dung hòa, nhưng các nghĩa vụ 
khác nhau đối với các đối tượng khác nhau không thể dễ dàng dung hòa hay cân đối. 

2. Các cách tiếp cận. 
Hầu hết mọi người đều thừa nhận bốn nhóm nghĩa vụ trên và nhất trí rằng các doanh 

nghiệp phải thực hiện đầy đủ. Sự khác nhau về quan điểm lý luận trình bày ở phần trên được thể 
hiện cụ thể trong các cách tiếp cận khi thực hành. Có ba cách tiếp cận điển hình ; ((i) tiếp cận theo 
thứ tự ưu tiên, (ii) tiếp cận theo tầm quan trọng, (iii) tiếp cận theo tình huống. 

a) Cách tiếp cận theo thứ tự ưu tiên. 

Cách tiếp cận theo thứ tự ưu tiên quan niệm rằng các nghĩa vụ không giống nhau và chúng 
cần được xác định theo thứ tự nhất định để ưu tiên thực hiện. Các tổ chức có những chức năng 
nhiệm vụ nhất định, được tổ chức tốt để thực hiện chúng, luôn cố gắng phấn đấu (cạnh tranh) để 
có được những nguồn lực tốt nhất và cũng luôn tìm cách chuyên môn hóa sâu để có năng lực tốt 
nhất trong việc hoàn thành những chức năng, nhiệm vụ chính thức. Đối với doanh nghiệp và các 
tổ chức kinh tế, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của chúng là thực hiện các hoạt động kinh tế, sử 
dụng các nguồn lực kinh tế – xã hội và mang lại của cải vật chất, giá trị (kinh tế) và sự thỏa mãn 
(tinh thần) cho xã hội. Như vậy, các nghĩa vụ theo thứ tự chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp 
sẽ là (1) kinh tế, (2) pháp lý, (3) đạo lý và (4) nhân đạo. 

Một khi không thể thực hiện được đồng thời những nghĩa vụ có chức năng nhiệm vụ thực 
hiện, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn những nghĩa vụ có khả năng thực hiện tốt nhất để ưu tiên thực 
hiện trước. Theo trật tự trên, các nghĩa vụ cần được hoàn thành trước sẽ là kinh tế và cuối cùng sẽ 
là nhân đạo. Ví dụ, các doanh nghiệp có trách nhiệm làm ra càng nhiều hàng hóa, của cải càng tốt 
cho xã hội ; việc xử lý ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gây ra 
là trách nhiệm của các cơ quan quản lý môi trường của chính phủ và phi chính phủ. Nguồn thuế 
do các doanh nghiệp đóng góp từ kết quả thực hiện các hoạt động kinh tế giúp các tổ chức này 
thực hiện các nghĩa vụ của mình chính là một cách thức thực hiện gián tiếp các nghĩa vụ xã hội. 
Tương tự, đối với các tổ chức phi – kinh tế hay cơ quan chính phủ, chức năng điều tiết lợi ích xã 
hội là những nghĩa vụ cần được ưu tiên thực hiện, nghĩa vụ kinh tế chỉ là thứ yếu. 
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Mặc dù bị phê phán nhiều trong quản lý hiện đại, cách tiếp cận này vẫn có một số đóng 
góp quan trọng như đòi hỏi phải gắn việc đánh giá về một tổ chức, một hành vi với chức năng 
nhiệm vụ chính thức của nó như quan điểm hình – danh của Pháp Gia. Hạn chế chủ yếu của các 
tiếp cận này là “khi nào các doanh nghiệp hay tổ chức cảm thấy/ cho rằng mình đã thực hiện xong 
nghĩa vụ thứ nhất và bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ tiếp theo ? 

b) Cách tiếp cận theo tầm quan trọng. 
Cách tiếp cận theo tầm quan trọng cho rằng thật khó có thể tách riêng các nghĩa vụ do mối 

liên hệ giữa chúng và cũng hầu như không thể thực hiện được đồng thời đầy đủ các nghĩa vụ, vì 
vậy doanh nghiệp cần thực hiện trước những nghĩa vụ được coi là quan trọng hơn. Theo cách tiếp 
cận này, các nghĩa vụ được chia thành ba nhóm theo tầm quan trọng (i) các nghĩa vụ cơ bản, gồm 
những nghĩa vụ kinh tế và pháp lý cơ bản tối thiểu ; (ii) các nghĩa vụ cần thiết, gồm các nghĩa vụ 
kinh tế, pháp lý và đạo lý chính thức và cần thiết, (iii) các nghĩa vụ tiên phong, bao gồm các nghĩa 
vụ phát triển, tiên phong, tự nguyện.  

Thực chất, đây cũng là một cách tiếp cận theo thứ tự ưu tiên, nhưng thực tiễn hơn do đại 
diện cho cả hai quan điểm cổ điển và quan điểm đánh thuế. 

Bằng cách chỉ rõ những tính chất và tầm quan trọng của các nghĩa vụ và trách nhiệm thực 
hiện của các doanh nghiệp, việc xác minh và ra quyết định thực thi và kiểm soát trở nên dễ dàng 
hơn. Hạn chế cơ bản của cách tiếp cận này cũng thể hiện ở chính việc đặt ra thứ tự ưu tiên về 
nghĩa vụ để thực hiện. Mặt khác, phạm vi các nghĩa vụ càng về sau càng lớn làm cho việc ra quyết 
định trở nên khó khăn, vì vậy không có tác dụng khuyến khích doanh nghiệp quan tâm thực hiện. 
Tương tự như cách tiếp cận thứ nhất, vấn đề khó giải đáp là “các nghĩa vụ được thực hiện đến 
mức nào thì coi là đủ ?”. 

c) Cách tiếp cận theo hoàn cảnh. 
Cách tiếp cận theo hoàn cảnh (tình huống) nhấn mạnh một thực tế rằng các tình huống ra 

quyết định là không giống nhau, đối tượng, mối quan tâm và  các nghĩa vụ phải thực hiện trong 
các hoàn cảnh đó là không giống nhau, vì vậy cần có cách tiếp cận linh hoạt và phù hợp với hoàn 
cảnh thực tiễn. Phê phán cách tiếp cận theo nghĩa vụ là hình thức và thụ động, cách tiếp cận theo 
tình huống nhấn mạnh yếu tố năng lực ra quyết định của người quản lý và đánh giá các quyết định 
dựa vào tình chính đáng của các hành động – nghĩa là, khả năng và mức độ hành động đáp ứng 
được sự mong đợi của xã hội. Khi đó, việc thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ kinh tế (như có lãi, 
việc làm, tăng trưởng), không vi phạm pháp luật và xây dựng được mối quan hệ con người trong 
tổ chức tốt đẹp chưa thể coi là đủ bởi chúng chỉ thỏa mãn một số đối tượng ; một số bộ phận xã 
hội hay đối tượng khác có thể không được thỏa mãn. Những người ủng hộ quan điểm này cho 
rằng cách tiếp cận theo tình huống buộc doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh khi 
ra quyết định và hành động. Vì vậy, không chỉ các quyết định trở nên thực tiễn và toàn diện hơn, 
mà ý thức và sự chủ động của người ra quyết định cũng được phát huy. 

Hạn chế quan trọng của cách tiếp cận theo hoàn cảnh là các nghĩa vụ và việc thực hiện 
chúng trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Để áp dụng thành công cách tíêp cận này, năng lực (nhận 
thức, phương pháp, kỹ năng) ra quyết định và ý thức đạo đức (động cơ, mục đích, trình độ phát 
triển về ý thức đạo đức) của người ra quyết định, người thực hiện đóng vai trò quyết định. 

1.3.3  Đạo đức kinh doanh và tránh nhiệm xã hội 
Khái niệm “đạo đức kinh doanh” và “trách nhiệm xã hội” thường hay bị sử dụng lẫn lộn. 

Trên thực tế, khái niệm trách nhiệm xã hội được nhiều người sử dụng như là một biểu hiện của 
đạo đức kinh doanh. Tuy nhiên, hai khái niệm này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. 



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 29

Nếu trách nhiệm xã hội là những nghĩa vụ một doanh nghiệp hay cá nhân phải thực hiện 
đối với xã hội nhằm đạt được nhiều nhất những tác động tích cực và giảm tối thiểu các tác động 
tiêu cực đối với xã hội thì đạo đức kinh doanh lại bao gồm những quy định và các tiêu chuẩn chỉ 
đạo hành vi trong giới kinh doanh. Trách nhiệm xã hội được xem như một cam kết với xã hội, 
trong khi đạo đức kinh doanh lại bao gồm các quy định rõ ràng về các phẩm chất đạo đức của tổ 
chức kinh doanh, mà chính những phẩm chất này sẽ chỉ đạo quá trình đưa ra quyết định của 
những tổ chức ấy. 

Nếu đạo đức kinh doanh liên quan đến các nguyên tắc và quy định chỉ đạo những quyết 
định của cá nhân và tổ chức thì trách nhiệm xã hội quan tâm tới hậu quả của những quyết định của 
tổ chức tới xã hội. Nếu đạo đức kinh doanh thể hiện những mong muốn, kỳ vọng xuất phát từ bên 
trong thì trách nhiệm xã hội thể hiện những mong muốn, kỳ vọng xuất phát từ bên ngoài. 

Tuy khác nhau nhưng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội có quan hệ chặt chẽ với 
nhau. Đạo đức kinh doanh là sức mạnh trong trách nhiệm xã hội vì tính liêm chính và sự tuân thủ 
đạo đức của các tổ chức phải vượt xa cả sự tuân thủ các luật lệ và quy định. Có nhiều bằng chứng 
cho thấy trách nhiệm xã hội bao gồm đạo đức kinh doanh liên quan tới việc tăng lợi nhuận. Đạo 
đức của doanh nghiệp cũng được coi là lí do quan trọng giải thích tại sao khách hàng tránh không 
mua sản phẩm của doanh nghiệp đó. Một nghiên cứu nhận thấy rằng trách nhiệm xã hội góp phần 
vào sự tận tụy của nhân viên và sự trung thành của khách hàng – những mối quan tâm chủ yếu của 
bất cứ một doanh nghiệp nào để có thể tăng lợi nhuận. Chỉ khi các doanh nghiệp có những mối 
quan tâm về đạo đức trong cơ sở và các chiến lược kinh doanh của mình thì trách nhiệm xã hội 
mới như một quan niệm mới có thể có mặt trong quá trình đưa ra quyết định hàng ngày được. 

Mặt khác, các vụ tranh cãi về các vấn đề đạo đức hoặc trách nhiệm đạo đức thường được 
dàn xếp thông qua những hành động pháp lí dân sự. Với tư cách là một nhân tố không thể tách rời 
của hệ thống kinh tế – xã hội, doanh nghiệp luôn phải tìm cách hài hòa lợi ích của các bên liên đới 
và đòi hỏi, mong muốn của xã hội. Khó khăn trong các quyết định quản lý không chỉ ở việc xác 
định các giá trị, lợi ích cần được tôn trọng, mà còn cân đối, hài hòa và chấp nhận hy sinh một 
phần lợi ích riêng hoặc lợi nhuận. Chính vì vậy, khi vận dụng đạo đức vào kinh doanh, cần có 
những quy tắc riêng, phương pháp riêng và đạo đức kinh doanh và các trách nhiệm ở phạm vi và 
mức độ rộng rãi lớn hơn trách nhiệm xã hội. 

1.4 VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
1.4.1. Đạo đức trong kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh. 

Đạo đức kinh doanh bổ sung và kết hợp với pháp luật điều chỉnh các hành vi kinh doanh 
theo khuôn khổ pháp luật và quỹ đạo của các chuẩn mực đạo đức xã hội. Không một pháp luật 
nào, dù hoàn thiện đến đâu chăng nữa cũng có thể là chuẩn mực cho mọi hành vi của đạo đức 
kinh doanh. Nó không thể thay thế vai trò của đạo đức kinh doanh trong việc khuyến khích mọi 
người làm việc thiện, tác động vào lương tâm của doanh nhân. Bởi vì phạm vi ảnh hưởng của đạo 
đức rộng hơn pháp luật, nó bao quát mọi lĩnh vực của thế giới tinh thần, trong khi pháp luật chỉ 
điều chỉnh những hành vi liên quan đến chế độ nhà nước, chế độ xã hội... Mặt khác, pháp luật 
càng đầy đủ, chặt chẽ và được thi hành nghiêm chỉnh thì đạo đức càng được đề cao, càng hạn chế 
được sự kiếm lời phi pháp. Tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại ... khi bị phát 
hiện sẽ bị pháp luật điều chỉnh, lúc này “hiện tượng kiện tụng buộc người ta phải cư xử có đạo 
đức”. 

Các mức độ bổ sung “dung hòa” đạo đức và pháp luật được khái quát qua các “góc vuông 
xác định tính chất đạo đức và pháp lý của hành vi”. 



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 30 

Sự tồn vong của doanh nghiệp không chỉ do chất lượng của bản thân các sản phẩm dịch 
vụ cung ứng mà còn chủ yếu do phong cách kinh doanh của doanh nghiệp. Hành vi kinh doanh 
thể hiện tư cách của doanh nghiệp, và chính tư cách ấy tác động trực tiếp đến sự thành bại của tổ 
chức. Đạo đức kinh doanh, trong chiều hướng ấy, trở thành một nhân tố chiến lược trong việc phát 
triển doanh nghiệp. Chẳng phải vô cớ mà khoảng 15 năm nay một ngạn ngữ Ấn Độ được lưu 
truyền trong giới doanh nghiệp ở các nước phát triển: “gieo tư tưởng gặt hành vi, gieo hành vi gặt 
thói quen, gieo thói quen gặt tư cách, gieo tư cách gặt số phận”. 

1.4.2. Đạo đức kinh doanh góp phần vào chất lượng của doanh nghiệp. 
Phần thưởng cho một doanh nghiệp có quan tâm đến đạo đức là được các nhân viên, 

khách hàng và công luận công nhận là có đạo đức. Phần thưởng cho trách nhiệm đạo đức và trách 
nhiệm xã hội trong các quyết định kinh doanh bao gồm hiệu quả trong các hoạt động hàng ngày 
tăng cao, sự tận tâm của các nhân viên, chất lượng sản phẩm được cải thiện, đưa ra quyết định 
đúng đắn hơn, sự trung thành của khách hàng và lợi ích về kinh tế lớn hơn. Các tổ chức phát triển 
được một môi trường trung thực và công bằng sẽ gây dựng được nguồn lực đáng quý có thể mở 
rộng cánh cửa dẫn đến thành công. 

Các tổ chức được xem là có đạo đức thường có nền tảng là các khách hàng trung thành 
cũng như đội ngũ nhân viên vững mạnh, bởi sự tin tưởng và phụ thuộc lẫn nhau trong mối quan 
hệ. Nếu các nhân viên hài lòng thì khách hàng sẽ hài lòng; và nếu khách hàng hài lòng thì các nhà 
đầu tư sẽ hài lòng. Các khách hàng có xu hướng thích mua hàng của các doanh nghiệp liêm chính 
hơn, đặc biệt là khi giá cả của doanh nghiệp đó cũng bằng với giá của các doanh nghiệp đối thủ. 
Khi các nhân viên cho rằng tổ chức của mình có một môi trường đạo đức, họ sẽ tận tâm hơn và 
hài lòng với công việc của mình hơn. Các doanh nghiệp cung ứng thường muốn làm ăn lâu dài với 
các doanh nghiệp mà họ tin tưởng để qua hợp tác họ có thể xóa bỏ được sự không hiệu quả, các 
chi phí và những nguy cơ để có thể làm hài lòng khách hàng. Các nhà đầu tư cũng rất quan tâm 
đến vấn đề đạo đức, trách nhiệm xã hội và uy tín của các doanh nghiệp mà họ đầu tư, và các 
doanh nghiệp quản lý tài sản có thể giúp các nhà đầu tư mua cổ phiếu của các doanh nghiệp có 
đạo đức. Các nhà đầu tư nhận ra rằng, một môi trường đạo đức là nền tảng cho sự hiệu quả, năng 
suất, và lợi nhuận. Mặt khác, các nhà đầu tư cũng biết rằng các hình phạt hay công luận tiêu cực 
cũng có thể làm giảm giá cổ phiếu, giảm sự trung thành của khách hàng và đe dọa hình ảnh lâu 
dài của doanh nghiệp. Các vấn đề về pháp lí và công luận tiêu cực có những tác đọng rất xấu tới 
sự thành công của bất cứ một doanh nghiệp nào. 

 Sự lãnh đạo cũng có thể mang lại các giá trị tổ chức và mạng lưới xã hội ủng hộ các hành 
vi đạo đức. Các nhà lãnh đạo nhận thức được bản chất của mối quan hệ trong kinh doanh, những 
vấn đề và mâu thuẫn tiềm ẩn, tìm ra biện pháp quản lý khắc phục những trở ngại có thể dẫn đến 
bất đồng, tạo dựng bầu không khí làm việc thuận lợi cho mọi người hòa đồng, tìm ra được một 
hướng chung tạo ra sức mạnh tổng hợp của sự đồng thuận, đóng góp cho sự phát triển của tổ 
chức. Sự lãnh đạo chú trọng vào việc xây dựng các giá trị đạo đức tổ chức vững mạnh cho các 
nhân viên sẽ tạo ra sự đồng thuận về chuẩn tắc đạo đức và đặc điểm của những mối quan hệ 
chung. Các lãnh đạo ở địa vị cao trong tổ chức đóng một vai trò chủ chốt trong việc truyền bá các 
tiêu chuẩn đạo đức, các chuẩn tắc và quy định đạo đức nghề nghiệp. Sự cần thiết có sự lãnh đạo 
có đạo đức để cung cấp cơ cấu cho các giá trị của tổ chức và những ngăn cản đối với các hành vi 
vô đạo đức đã được làm rõ trong nghiên cứu trước. Các nhà lãnh đạo có thể cung cấp cơ cấu này 
bằng cách thiết lập các chương trình đào tạo đạo đức chính thức và không chính thức, cũng như 
các hướng dẫn khác, giúp các nhân viên phải lưu tâm đến khía cạnh đạo đức trong quá trình đưa 
ra quyết định của mình. 
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Nhận thức của các nhân viên về doanh nghiệp của mình là có một môi trường đạo đức sẽ 
mang lại những kết quả tốt đẹp trong hoạt động của tổ chức. Xét về khía cạnh năng suất và làm 
việc theo nhóm, các nhân viên trong các phòng ban khác nhau cũng như giữa các phòng ban cần 
thiết có chung một cái nhìn về tin tưởng. Mức độ tin tưởng cao hơn có ảnh hưởng lớn nhất lên các 
mối quan hệ trong nội bộ các phòng ban hay các nhóm làm việc, nhưng tin  tưởng cũng là một 
nhân tố quan trọng trong các mối quan hệ giữa các phòng ban trong tổ chức. Bởi vậy, các chương 
trình tạo ra một môi trường lao động có lòng tin sẽ làm cho các nhân viên sẵn sàng hành động 
theo các quyết định và hành động của các đồng nghiệp. Trong một môi trường làm việc như thế 
này, các nhân viên có thể mong muốn được các đồng nghiệp và cấp trên đối xử với mình với một 
sự tôn trọng và quan tâm sâu sắc. Các mối quan hệ có lòng tin trong một tổ chức giữa các giám 
đốc và cấp dưới của họ và ban quản lý cấp cao góp phần vào hiệu quả của quá trình đưa quyết 
định. 

Hầu hết các doanh nghiệp đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới đều chú trọng vào phương 
pháp làm việc theo nhóm, quan tâm nhiều đến khách hàng, đề cao việc đối xử công bằng với nhân 
viên, và thưởng cho các thành tích tốt. 

1.4.3. Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên. 
Sự tận tâm của nhân viên xuất phát từ việc các nhân viên tin rằng tương lai của họ gắn liền 

với tương lai của doanh nghiệp và chính vì thế họ sẵn sàng hy sinh cá nhân vì tổ chức của mình. 
Doanh nghiệp càng quan tâm đến nhân viên bao nhiêu thì các nhân viên càng tận tâm với doanh 
nghiệp bấy nhiêu. Các vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát triển của một môi trường đạo đức cho 
nhân viên bao gồm một môi trường lao động an toàn, thù lao thích đáng, và thực hiện đầy đủ các 
trách nhiệm được ghi trong hợp đồng với tất cả các nhân viên. Các chương trình cải thiện môi 
trường đạo đức có thể là chương trình “gia đình và công việc” hoặc chia/bán cổ phần cho nhân 
viên. Các hoạt động từ thiện hoặc trợ giúp cộng đồng không chỉ tạo ra suy nghĩ tích cực của chính 
nhân viên về bản thân họ và doanh nghiệp mà còn tạo ra sự trung thành của nhân viên đối với 
doanh nghiệp. 

Sự cam kết làm các điều thiện và tôn trọng nhân viên thường tăng sự trung thành của nhân 
viên đối với tổ chức và sự ủng hộ của họ với các mục tiêu của tổ chức. Các nhân viên sẽ dành hầu 
hết thời gian của họ tại nơi làm việc chứ không chây ì, “chỉ làm cho xong công việc mà không có 
nhiệt huyết” hoặc làm việc “qua ngày đoạn tháng”, không tận tâm đối với những mục tiêu đề ra 
của tổ chức bởi vì họ cảm thấy mình không được đối xử công bằng. 

Môi trường đạo đức của doanh nghiệp rất quan trọng đối với các nhân viên. Đa số nhân 
viên tin rằng, hình ảnh của một doanh nghiệp đối với cộng đồng là vô cùng quan trọng, các nhân 
viên thấy doanh nghiệp của mình tham gia tích cực vào các công tác cộng đồng sẽ cảm thấy trung 
thành hơn với cấp trên và cảm thấy tích cực về bản thân họ. Khi các nhân viên cảm thấy môi 
trường đạo đức trong doanh nghiệp có tiến bộ, họ sẽ tận tâm hơn để đạt được các tiêu chuẩn đạo 
đức cao trong các hoạt động hàng ngày. Các nhân viên sẵn lòng thảo luận các vấn đề đạo đức và 
ủng hộ các ý kiến nâng cao chất lượng trong doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đó cam kết sẽ thực 
hiện các quy định đạo đức. Thực chất, những người được làm việc trong một môi trường đạo đức 
tin rằng họ sẽ phải tôn trọng tất cả các đối tác kinh doanh của mình, không kể những đối tác ấy ở 
bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp. Họ cần phải cung cấp những giá trị tốt nhất có thể cho tất 
cả các khách hàng và các cổ đông. 

Cam kết của nhân viên đối với chất lượng của doanh nghiệp có tác động tích cực đến vị 
thế cạnh tranh của doanh nghiệp nên một môi trường làm việc có đạo đức có tác dụng tích cực 
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đến các điểm mấu chốt về tài chính. Bởi chất lượng những dịch vụ phục vụ khách hàng tác động 
đến sự hài lòng của khách hàng, nên những cải thiện trong các dịch vụ phục vụ khách cũng sẽ có 
tác động trực tiếp lên hình ảnh của doanh nghiệp, cũng như khả năng thu hút, các khách hàng mới 
của doanh nghiệp. 

1.4.4. Đạo đức kinh doanh góp phần làm hài lòng khách hàng. 
Các nghiên cứu và kinh nghiệm hiện thời của nhiều quốc gia cho thấy mối quan hệ chặt 

chẽ giữa hành vi có đạo đức và sự hài lòng của khách hàng. Các hành vi vô đạo đức có thể làm 
giảm lòng trung thành của khách hàng và khách hàng sẽ chuyển sang mua hàng của các doanh 
nghiệp. Các khách hàng thích mua sản phẩm của các doanh nghiệp có danh tiếng tốt, quan tâm 
đến khách hàng và xã hội. Khách hàng nói rằng họ ưu tiên những thương hiệu nào làm điều thiện 
nếu giá cả và chất lượng các thương hiệu như nhau. Các doanh nghiệp có đạo đức luôn đối xử với 
khách hàng công bằng và liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, cũng như cung cấp cho khách 
hàng các thông tin dễ tiếp cận và dễ hiểu, sẽ có lợi thế cạnh tranh tốt hơn và dành được nhiều lợi 
nhuận hơn. Điểm mấu chốt ở đây là chi phí để phát triển một môi trường đạo đức có thể có một 
phần thưởng là sự trung thành của khách hàng ngày càng tăng. 

Đối với các doanh nghiệp thành công nhất, thu được những lợi nhuận lâu dài thì việc phát 
triển mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng nhau với khách hàng là chìa khóa mở cánh 
cửa thành công. Bằng việc chú trọng vào sự hài lòng của khách hàng, doanh nghiệp đó tiếp tục 
làm cho sự phụ thuộc của khách hàng vào doanh nghiệp ngày càng sâu sắc hơn, và khi niềm tin 
của khách hàng tăng lên thì doanh nghiệp ấy sẽ có tầm hiểu biết sâu hơn về việc làm thế nào phục 
vụ khách hàng để phát triển mối quan hệ đó. Các doanh nghiệp thành công mang lại cho khách 
hàng các cơ hội góp ý kiến phản hồi, cho phép khách hàng được tham gia vào quá trình giải quyết 
các rắc rối. Một khách hàng cảm thấy vừa lòng sẽ quay lại, nhưng một khách hàng không vừa ý sẽ 
nói cho 10 người khác về việc họ không hài lòng với một doanh nghiệp nào đó và bảo bạn bè họ 
tẩy chay doanh nghiệp đó. 

Các khách hàng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất vì việc khai thác và hoạt động của các 
doanh nghiệp không tôn trọng các quyền của con người. Sự công bằng trong dịch vụ là quan điểm 
của khách hàng về mức độ công bằng trong hành vi của một doanh nghiệp. Bởi vậy, khi nghe 
được thông tin tăng giá sản phẩm dịch vụ thêm và không bảo hành thì các khách hàng sẽ phản ứng 
tiêu cực đối với sự bất công này. Phản ứng của khách hàng đối với sự bất công – ví dụ như phàn 
nàn hoặc từ chối không mua bán với doanh nghiệp đó nữa – có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu 
trừng phạt và mong muốn hạn chế sự bất công trong tương lai. Nếu khách hàng phải mua một mặt 
hàng đắt hơn hẳn thì cảm giác không công bằng sẽ tăng lên và có thể bùng nổ thành một sự giận 
dữ. 

Một môi trường đạo đức vững mạnh thường chú trọng vào các giá trị cốt lõi đặt các lợi ích 
của khách hàng lên trên hết. Đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết không có nghĩa là phớt lờ lợi 
ích của nhân viên, các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một môi trường đạo đức chú trọng đến khách hàng 
sẽ kết hợp được những lợi ích của tất cả các cổ đông trong các quyết định và hoạt động. Những 
nhân viên được làm việc trong môi trường đạo đức sẽ ủng hộ và đóng góp vào sự hiểu biết về các 
yêu cầu và mối quan tâm của khách hàng. Các hành động đạo đức hướng tới khách hàng xây dựng 
được vị thế cạnh tranh vững mạnh có tác dụng tích cực đến thành tích của doanh nghiệp và công 
tác đổi mới sản phẩm dịch vụ. 

1.4.5. Đạo đức kinh doanh góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. 
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Những doanh nghiệp cam kết thực hiện các hành vi đạo đức và chú trọng đến việc tuân 
thủ các quy định đạo đức nghề nghiệp thường đạt được thành công lớn về mặt tài chính. Sự quan 
tâm đến đạo đức đang trở thành một bộ phận trong các kế hoạch chiến lược của các doanh nghiệp, 
đây không còn là một chương trình do các chính phủ yêu cầu mà đạo đức đang dần trở thành một 
vấn đề quản lý trong nỗ lực để dành lợi thế cạnh tranh. 

Trách nhiệm công dân của một doanh nghiệp gần đây cũng được đề cập nhiều có liên hệ 
tích cực đến lãi đầu tư, tài sản và mức tăng doanh thu. Trách nhiệm công dân của doanh nghiệp là 
đóng góp của một doanh nghiệp cho xã hội bằng hoạt động kinh doanh chính của mình, đầu tư xã 
hội, các chương trình mang tính nhân văn và sự cam kết của doanh nghiệp vào chính sách công, là 
cách mà doanh nghiệp đó quản lý các mối quan hệ kinh tế, xã hội, môi trường và là cách mà 
doanh nghiệp cam kết với các bên liên đới có tác động đến thành công dài hạn của doanh nghiệp 
đó. 

Một doanh nghiệp không thể trở thành một công dân tốt, không thể nuôi dưỡng và phát 
triển một môi trường tổ chức có đạo đức nếu kinh doanh không có lợi nhuận. Các doanh nghiệp 
có nguồn lực lớn hơn, thường có phương tiện để thực thi trách nhiệm công dân của mình cùng với 
việc phục vụ khách hàng, tăng giá trị nhân viên, thiết lập lòng tin với cộng đồng. Nhiều nghiên 
cứu đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa trách nhiệm công dân với thành tích công dân. Các doanh 
nghiệp tham gia các hoạt động sai trái thường phải chịu sự giảm lãi trên tài sản hơn là các doanh 
nghiệp không phạm lỗi. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tác động tiêu cực lên doanh thu không 
xuất hiện trước năm thứ ba từ sau khi doanh nghiệp vi phạm lỗi. 

Như vậy, đầu tư vào cơ sở hạ tầng đạo đức trong tổ chức sẽ mang lại cơ sở cho tất cả các 
hoạt động kinh doanh quan trọng của tổ chức cần thiết để thành công. có nhiều minh chứng cho 
thấy, việc phát triển các chương trình đạo đức có hiệu quả trong kinh doanh không chỉ giúp ngăn 
chặn các hành vi sai trái mà còn mang lại những lợi thế kinh tế. Mặc dù các hành vi đạo đức trong 
một doanh nghiệp là rất quan trọng xét theo quan điểm xã hội và quan điểm cá nhân, nhưng khía 
cạnh kinh tế cũng là một nhân tố quan trọng không kém. Một trong những khó khăn trong việc 
dành được sự ủng hộ cho các ý tưởng đạo đức trong tổ chức là chi phí cho các chương trình đạo 
đức không chỉ tốn kém mà còn chẳng mang lại lợi lộc gì cho tổ chức. Chỉ mình đạo đức không 
thôi sẽ không thể mang lại những thành công về tài chính, nhưng đạo đức sẽ giúp hình thành và 
phát triển bền vững văn hóa tổ chức phục vụ cho tất cả các cổ đông. 

1.4.6. Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia. 
Một câu hỏi quan trọng và thường được nêu ra là liệu hành động đạo đức trong kinh 

doanh có tác động đến kinh tế của một quốc gia hay không. Các nhà kinh tế học thường đặt câu 
hỏi tại sao một số nền kinh tế thị trường mang lại năng suất cao, công dân có mức sống cao, trong 
khi đó các nền kinh tế khác lại không như thế.  

Các thể chế xã hội, đặc biệt là các thể chế thúc đẩy tính trung thực, là yếu tố vô cùng quan 
trọng để phát triển sự phồn vinh về kinh tế của một xã hội. Các nước phát triển ngày càng trở nên 
giàu có hơn vì có một hệ thống các thể chế, bao gồm đạo đức kinh doanh, để khuyến khích năng 
suất. Trong khi đó, tại các nước đang phát triển, cơ hội phát triển kinh tế và xã hội bị hạn chế bởi 
độc quyền, tham nhũng, hạn chế tiến bộ cá nhân cũng như phúc lợi xã hội. 

Niềm tin là cái mà các cá nhân xác định, có cảm giác chia sẻ với những người khác trong 
xã hội. Ở mức độ hẹp nhất của niềm tin trong xã hội là lòng tin vào chính mình, rộng hơn nữa là 
thành viên trong gia đình và họ hàng. Các Quốc gia có các thể chế dựa vào niềm tin sẽ phát triển 
môi trường năng suất cao vì có một hệ thống đạo đức giúp giảm thiểu các chi phí giao dịch, làm 
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cạnh tranh trở nên hiệu quả hơn. Trong hệ thống dựa vào thị trường có niềm tin lớn, các doanh 
nghiệp có thể thành công và phát triển nhờ có một tinh thần hợp tác và niềm tin. 

Chúng ta tiến hành so sánh tỷ lệ tham nhũng trong các thể chế xã hội khác nhau, Nigêria 
và Nga có tỷ lệ tham nhũng cao trong khi đó Canada và Đức có tỷ lệ tham nhũng thấp. Ta có thể 
thấy được điểm khác biệt chính giữa các cấp độ về sự vững mạnh và ổn định kinh tế của các nước 
này chính là vấn đề đạo đức. Điểm khác biệt giữa sự vững mạnh và ổn định về kinh tế của các 
nước này cho ta một minh chứng là đạo đức đóng một vai trò chủ chốt trong công cuộc phát triển 
kinh tế. Tiến hành kinh doanh có đạo đức và có trách nhiệm sẽ tạo ra niềm tin và dẫn tới các mối 
quan hệ giúp tăng cường năng suất và đổi mới. 

Tóm lại, chúng ta có thể thấy vai trò quan trọng của đạo đức kinh doanh đối với các cá 
nhân, đối với doanh nghiệp và đối với xã hội và sự vững mạnh của nền kinh tế quốc dân nói 
chung. Các cổ đông muốn đầu tư vào các doanh nghiệp có chương trình đạo đức hiệu quả, quan 
tâm đến xã hội và có danh tiếng tốt. Các nhân viên thích làm việc trong một doanh nghiệp mà họ 
có thể tin tưởng được và khách hàng đánh giá cao về tính liêm chính trong các mối quan hệ kinh 
doanh. Môi trường đạo đức của tổ chức vững mạnh sẽ đem lại niềm tin cho khách hàng và nhân 
viên, sự tận tâm của nhân viên và sự hài lòng của khách hàng, mang lại lợi nhuận cho doanh 
nghiệp. Tư cách công dân của doanh nghiệp cũng có mối quan hệ tích cực với lợi nhuận mang lại 
của các khoản đầu tư, tài sản và tăng doanh thu của doanh nghiệp. Đạo đức còn đặc biệt quan 
trọng đối với sự phát triển và thịnh vượng của một quốc gia. Đạo đức kinh doanh nên được tập thể 
quan tâm trong khi lập kế hoạch chiến lược như các lĩnh vực kinh doanh khác, như sản xuất tài 
chính, đào tạo nhân viên, và các mối quan hệ với khách hàng. 

TÓM TẮT NỘI DUNG 
1. Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành 
vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác, với xã hội. Từ giác độ khoa 
học, “đạo đức là một bộ môn khoa học nghiên cứu về bản chất tự nhiên của cái đúng – cái sai và 
phân biệt khi lựa chọn giữa cái đúng – cái sai, triết lý về cái đúng – cái sai, quy tắc hay chuẩn mực 
chi phối hành vi của các thành viên cùng một nghề nghiệp”  

        Chức năng cơ bản của đạo đức là đạo đức điều chỉnh hành vi của con người theo các chuẩn 
mực và quy tắc đạo đức đã được xã hội thừa nhận bằng sức mạnh của sự thôi thúc lương tâm cá 
nhân, của dư luận xã hội, của tập quán truyền thống và của giáo dục. Đạo đức quy định thái độ, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân cũng như đối với người khác và xã hội. Vì 
thế đạo đức là khuôn mẫu, tiêu chuẩn để xây dựng lối sống, lý tưởng mỗi người. 
        Đạo đức khác với pháp luật ở chỗ: 

         + Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức không có tính cưỡng bức, cưỡng chế mà mang tính tự 
nguyện, các chuẩn mực đạo đức không được ghi thành văn bản pháp quy. 

+ Phạm vi điều chỉnh và ảnh hưởng của đạo đức rộng hơn pháp luật, pháp luật chỉ điều 
chỉnh những hành vi liên quan đến chế độ xã hội, chế độ nhà nước còn đạo đức bao quát mọi lĩnh 
vực của thế giới tinh thần. Pháp luật chỉ làm rõ những mẫu số chung nhỏ nhất của các hành vi hợp 
lẽ phải, hành vi đạo lý đúng đắn tồn tại bên trên luật. 
2. Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh 
giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh. Đạo đức kinh doanh chính là đạo 
đức được vận dụng vào trong hoạt động kinh doanh. Đạo đức kinh doanh là một dạng đạo đức 
nghề nghiệp: Đạo đức kinh doanh có tính đặc thù của hoạt động kinh doanh – do kinh doanh là 
hoạt động gắn liền với các lợi ích kinh tế, do vậy khía cạnh thể hiện trong ứng xử về đạo đức 
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không hoàn toàn giống các hoạt động khác: Tính thực dụng, sự coi trọng hiệu quả kinh tế là 
những đức tính tốt của giới kinh doanh nhưng nếu áp dụng sang các lĩnh vực khác như giáo dục, y 
tế ... hoặc sang các quan hệ xã hội khác như vợ chồng, cha mẹ, con cái thì đó lại là những thói xấu 
bị xã hội phê phán 
3. Những vấn đề đạo đức thường bắt nguồn từ những mâu thuẫn. Mâu thuẫn có thể xuất hiện 
trong mỗi cá nhân (tự – mâu thuẫn) cũng như có thể xuất hiện giữa những người hữu quan do sự 
bất đồng trong cách quan niệm về giá trị đạo đức, trong mối quan hệ hợp tác và phối hợp, về 
quyền lực và công nghệ. Đặc biệt phổ biến, mâu thuẫn thường xuất hiện trong những vấn đề liên 
quan đến lợi ích. Mâu thuẫn cũng xuất hiện ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nhất là trong 
các hoạt động phối hợp chức năng. 
4. Bản chất của vấn đề đạo đức là sự mâu thuẫn hay tự – mâu thuẫn. Về cơ bản, mâu thuẫn có thể 
xuất hiện trên các khía cạnh khác nhau như triết lý hành động, mối quan hệ quyền lực trong cơ 
cấu tổ chức, sự phối hợp trong các hoạt động tác nghiệp hay phân phối lợi ích, ở các lĩnh vực như 
marketing, điều kiện lao động, nhân lực, tài chính hay quản lý. Mâu thuẫn có thể xuất hiện trong 
mỗi con người (tự mâu thuẫn), giữa những người hữu quan bên trong như chủ sở hữu, người quản 
lý, người lao động, hay với những người hữu quan bên ngoài như với khách hàng, đối tác - đối thủ 
hay cộng đồng, xã hội.  
5. Việc nhận diện vấn đề đạo đức có tầm quan trọng đặc biệt cho việc xử lý chúng. Nó là bước 
khởi đầu của quá trình “trị bệnh”. “Chẩn đúng bệnh, chữa sẽ dễ dàng. Để việc nhận diện các vấn 
đề đạo đức được thuận lợi, có thể tiến hành theo một trình tự xác minh những người hữu quan.; 
xác minh mối quan tâm, mong muốn của các đối tượng hữu quan thể hiện thông qua một sự việc, 
tình huống cụ thể. Xác định bản chất vấn đề đạo đức.  

6. Nghĩa vụ về kinh tế trong trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp quan tâm đến cách thức 
phân bổ trong hệ thống xã hội, các nguồn lực được sử dụng để làm ra sản phẩm dịch vụ. Trong 
các nguồn lực xã hội dùng cho hoạt động kinh doanh, tài chính là một trong những nguồn lực 
quan trọng nhất, các nhà đầu tư thường là những người có ảnh hưởng quyết định đối với những 
người quản lý. Sản xuất hàng hóa dịch vụ cũng là nhằm thỏa mãn người tiêu dùng và phúc lợi của 
nó cũng được sử dụng để trả thù lao cho người lao động. 

7. Các nghĩa vụ pháp lý trong trách nhiệm xã hội đòi hỏi doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy 
định của luật pháp như một yêu cầu tối thiểu trong hành vi xã hội của một doanh nghiệp hay cá 
nhân. Những nghĩa vụ này được xã hội đặt ra bởi vì những đối tượng hữu quan như người tiêu 
dùng, đối thủ cạnh tranh, những nhóm đối tượng hưởng lợi khác nhau, các cấp quản lý vĩ mô nền 
kinh tế tin rằng các công việc kinh doanh không thể thực hiện được một cách tốt đẹp nếu không 
được đảm bảo bằng sự trung thực. Đây cũng chính là tâm điểm của các nghĩa vụ về pháp lý. Các 
nghĩa vụ pháp lý được thể hiện trong các bộ luật dân sự và hình sự 
8. Nghĩa vụ về đạo đức trong trách nhiệm xã hội liên quan đến những hành vi hay hành động 
được các thành viên tổ chức, cộng đồng và xã hội mong đợi hay không mong đợi nhưng không 
được thể chế hóa thành luật. Nghĩa vụ đạo đức trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được 
thể hiện thông qua các tiêu chuẩn, chuẩn mực, hay kỳ vọng phản ánh mối quan tâm của các đối 
tượng hữu quan chủ yếu như người tiêu dùng, người lao động, đối tác, chủ sở hữu, cộng đồng. 
Nói cách khác, những chuẩn mực này phản ánh quan niệm của các đối tượng hữu quan về đúng – 
sai, công bằng, quyền lợi cần được bảo vệ của họ. 
9. Nghĩa vụ về nhân văn trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan đến những đóng 
góp cho cộng đồng và xã hội. Những đóng góp của doanh nghiệp có thể trên bốn phương diện 
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nâng cao chất lượng cuộc sống, san sẻ bớt gánh nặng cho chính phủ, nâng cao năng lực lãnh đạo 
cho nhân viên, và phát triển nhân cách đạo đức cho người lao động. 
10. Có nhiều quan điểm và cách tiếp cận đối với thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
Về quan điểm có quan điểm cổ điển, quan điểm đánh thuế, quan điểm “quản lý”, quan điểm 
“những người hữu quan”. Về cách tiếp cận có có cách tiếp cận theo thứ tự ưu tiên, cách tiếp cận 
theo tầm quan trọng và cách tiếp cận theo hoàn cảnh. Mỗi cách tiếp cận đều có ưu điểm và những 
hạn chế nhất định, do vậy để áp dụng thành công còn tuỳ theo người thực hiện. 

11. Đạo đức kinh doanh có vai trò hết sức quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Nó góp phần 
điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh, góp phần vào chất lượng của doanh nghiệp, góp 
phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên, góp phần làm hài lòng khách hàng, góp phần tạo ra 
lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đạo đức kinh doanh còn góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tế 
quốc gia. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Thế nào là đạo đức và đạo đức kinh doanh? Hãy cho biết đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp 
dụng của đạo đức kinh doanh? 
2. Vấn đề đạo đức trong kinh doanh là gì? Hãy nêu một vài minh hoạ  về các vấn đề đạo đức kinh 
doanh điển hình của các doanh nghiệp nước ta? 

3. Mâu thuẫn trong mối quan hệ kinh doanh có thể xuất hiện như thế nào? Các mâu thuẫn có thể 
bắt nguồn từ đâu? Hãy trình bày ngắn gọn về nguồn gốc của mâu thuẫn? 

4. Hãy trình bày các lĩnh vực có mâu thuẫn? Theo anh (chị) lĩnh vực nào cần quan tâm giải quyết 
các mẫu thuẫn? Vì sao? 

5. Để nhận diện các vấn đề về đạo đức kinh doanh cần tiến hành theo trình tự như thế nào? 
6. Hãy trình bày nghĩa vụ kinh tế trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 

7. Hãy trình bày nghĩa vụ pháp lý trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
8. Hãy trình bày nghĩa vụ về đạo đức trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 

9. Hãy trình bày nghĩa vụ nhân văn trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
10. Hãy trình bày các quan điểm đối với thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 

11. Hãy trình bày các cách tiếp cận đối với thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
12. Đạo đức kinh doanh có vai trò như thế nào trong quản trị doanh nghiệp?  
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CHƯƠNG 2 

XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 

GIỚI THIỆU 
Mục đích, yêu cầu 

- Mục đích: Trang bị cho người học những kiến thức về xây dựng đạo đức kinh doanh. 
- Yêu cầu: Người học nắm được các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh; các hành vi và   

                  xây dựng đạo đức kinh doanh; đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu. 

Nội dung chính 
- Các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh 
- Xây dựng đạo đức kinh doanh 

- Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu 

NỘI DUNG 
2.1 CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 
2.1.1 Xem xét trong các chức năng của doanh nghiệp 

1. Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực. 
Vấn đề đạo đức trong quản lý nguồn nhân lực liên quan đến các vấn đề cơ bản sau: 

- Đạo đức trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng lao động. 

Trong hoạt động tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự sẽ xuất hiện một vấn đề đào tạo khá nan 
giải, đó là tình trạng phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử là việc không cho phép một người nào đó 
được hưởng những lợi ích nhất định xuất phát từ định kiến về phân biệt. Biểu hiện ở phân biệt 
chủng tộc, giới tính, tôn giáo, địa phương, vùng văn hóa, tuổi tác ... 

Có những trường hợp cụ thể, sự phân biệt đối xử lại là cần thiết và không hoàn toàn sai. 
Chẳng hạn như một người quản lý không bao giờ để tôn giáo trở thành một cơ sở để phân biệt đối 
xử khi tuyển chọn nhân sự. Tuy nhiên trong trường hợp phải chọn nhân sự cho Nhà thờ đạo Tin 
lành thì việc để tôn giáo là một cơ sở lựa chọn là hoàn toàn hợp lý. Tương tự vậy, một nhà quản lý 
kiên quyết chỉ phỏng vấn phụ nữ để tuyển người cho vị trí giám đốc chương trình giáo dục phụ nữ                   

Tuy nhiên cũng có những trường hợp người quản lý dựa trên cơ sở phân biệt đối xử để 
tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự. Quyết định của họ dựa trên cơ sở người lao động thuộc một 
nhóm người nào đó, đặc điểm của nhóm người đó sẽ được gán cho người lao động đó bất kể họ có 
những đặc điểm đó hay không và dựa trên giả định là nhóm người này kém cỏi hơn nhóm người 
khác. Như vậy quyết định của người quản lý dựa trên cơ sở phân biệt đối xử chứ không phải dựa 
trên khả năng thực hiện công việc. Quyết định như vậy ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao 
động như vị trí, thu nhập ...  

Một vấn đề đạo đức khác mà các nhà quản lý cần lưu ý trong tuyển dụng, bổ nhiệm và sử 
dụng người lao động đó là phải tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của họ. Để tuyển dụng có chất 
lượng, người quản lý phải thu thập thông tin về quá khứ của người lao động xem có tiền án tiền sự 
không, về tình hình sức khỏe xem có thích hợp với công việc không, về lý lịch tài chính xem có 
minh bạch không ... Đó là tính chính đáng của công tác quản lý. Song, sẽ là phi đạo đức nếu người 
quản lý từ thông tin thu thập được can thiệp quá sâu vào đời tư của người lao động, tiết lộ bệnh án 
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(hồ sơ y tế), xuất bản về những vấn đề riêng tư của họ và sử dụng tên của họ vì các mục đích 
thương mại khác. 

Trong công tác tuyển dụng và sử dụng người lao động, trong một số trường hợp cụ thể, 
với những công việc cụ thể người quản lý phải xác minh người lao động có dương tính với ma túy 
không, hoạt động này hoàn toàn hợp đạo lý. Tuy nhiên, nếu việc xác minh này phục vụ cho ý đồ 
cá nhân của người quản lý (để trù dập, để trả thù cá nhân, để thay thế các quan hệ khác...) thì lại là 
vi phạm quyền riêng tư cá nhân và đáng bị lên án về mặt đạo đức. 

Một vấn đề đạo đức mà các nhà quản lý không thể xem nhẹ trong tuyển dụng, bổ nhiệm 
và sử dụng lao động đó là sử dụng lao động, sử dụng chất xám của các chuyên gia nhưng không 
đãi ngộ xứng đáng với công sức đóng góp của họ. Đây là một hình thức bóc lột lao động để gia 
tăng lợi nhuận tiêu cực. Lợi nhuận của một doanh nghiệp luôn có tương quan với sự đóng góp của 
người lao động. Doanh nghiệp kinh doanh muốn gia tăng lợi nhuận thì nhất định phải quan tâm 
đến lợi ích của người lao động trực tiếp làm ra của cải vật chất. Quan hệ chủ thợ sẽ tốt đẹp nếu 
chủ nhân quan tâm tới lợi ích công nhân, ngược lại công nhân luôn lao động tích cực và tìm cách 
gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đó là hai vế tương hỗ của một bài toán kinh tế, cần được xử 
lý một cách lành mạnh, phù hợp với lợi ích của đôi bên. 

- Đạo đức trong đánh giá người lao động. 
Hành vi hợp đạo đức của người quản lý trong đánh giá người lao động là người quản lý 

không được đánh giá người lao động trên cơ sở định kiến. Nghĩa là đánh giá người lao động trên  
cơ sở họ thuộc một nhóm người nào đó hơn là đặc điểm của cá nhân đó, người quản lý dùng ấn 
tượng của mình về đặc điểm của nhóm người đó để xử sự và đánh giá người lao động thuộc về 
nhóm đó. Các nhân tố như quyền lực, ganh ghét, thất vọng, tội lỗi và sợ hãi là những điều kiện 
duy trì và phát triển sự định kiến. 

Để đánh giá người lao động làm việc có hiệu quả không, có lạm dụng của công không, 
người quản lý phải sử dụng các phương tiện kỹ thuật để giám sát và đánh giá, như quan sát các 
cuộc điện thoại hoặc sử dụng máy ghi âm ghi lại những cuộc đàm thoại riêng tư, kiểm soát các 
thông tin sử dụng tại máy tính cá nhân ở công sở, đọc thư điện tử và tin nhắn trên điện thoại ... 
Nếu  việc giám sát này nhằm đánh giá đúng khách quan, công bằng về hiệu suất và năng lực làm 
việc của người lao động, nhằm đảm bảo bí mật thông tin của doanh nghiệp, nhằm phòng ngừa hay 
sửa chữa những hành động do người lao động đi ngược lại lợi ích của doanh nghiệp thì nó hoàn 
toàn hợp đạo lý. Tuy nhiên những thông tin lấy được từ giám sát phải là những thông tin phục vụ 
cho công việc của doanh nghiệp, nếu sự giám sát nhằm vào những thông tin hết sức riêng tư, hoặc 
những thông tin phục vụ mục đích thanh trường, trù dập... thì không thể chấp nhận được về mặt 
đạo đức. Thêm nữa, sự giám sát nếu thực hiện không cẩn trọng và tế nhị có thể gây áp lực tâm lý 
bất lợi như căng thẳng, thiếu tự tin và không tin tưởng ở người lao động. 
- Đạo đức trong bảo vệ người lao động. 

Đảm bảo điều kiện lao động an toàn là hoạt động có đạo đức nhất trong vấn đề bảo vệ 
người lao động. Người lao động có quyền làm việc trong một môi trường an toàn. Mặt khác xét từ 
lợi ích, khi người làm công bị tai nạn rủi ro thì không chỉ ảnh hưởng xấu đến bản thân họ mà còn 
tác động đến vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc cung cấp những trang thiết bị an 
toàn cho người lao động, chi phí cho tập huấn và phổ biến về an toàn lao động... đôi khi cũng tốn 
kém nguồn lực và thời gian nên một số doanh nghiệp không giải quyết thấu đáo, dẫn đến người 
lao động gặp rủi ro, điều này đáng lên án về mặt đạo đức. 

Người quản lý sẽ bị quy trách nhiệm vô đạo đức trong các trường hợp dưới đây: 
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+ Không trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn lao động cho người lao động, cố tình 
duy trì các điều kiện nguy hiểm và không đảm bảo sức khỏe tại nơi làm việc. 

+ Che giấu thông tin về mối nguy hiểm của công việc, làm ngơ trước một vụ việc có thể 
dự đoán được và có thể phòng ngừa được. 

+ Bắt buộc người lao động thực hiện những công việc nguy hiểm mà không cho phép họ 
có cơ hội từ chối, bất chấp thể trạng, bất chấp khả năng và năng lực của họ. 

+ Không phổ biến kỹ lưỡng các quy trình, quy phạm sản xuất và an toàn lao động cho 
người lao động. 

+ Không thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn lao động để đề ra các biện pháp khắc 
phục. 

+ Không thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế và bảo hiểm. 

+ Không tuân thủ các quy định của ngành, quốc gia, quốc tế về các tiêu chuẩn an toàn. 

2. Đạo đức trong marketing. 
- Marketing và phong trào bảo hộ người tiêu dùng. 

Marketing là hoạt động hướng dòng lưu chuyển hàng hóa dịch vụ chảy từ người sản xuất 
đến người tiêu dùng. Triết lý của marketing là thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng nhờ đó tối 
đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp, tối đa hóa lợi ích cho toàn xã hội. Nguyên tắc chỉ đạo của 
marketing là tất cả các hoạt động marketing đều phải định hướng vào người tiêu dùng vì họ là 
người phán xét cuối cùng việc doanh nghiệp sẽ thất bại hay thành công. Nhưng trên thực tế vẫn 
tồn tại sự bất bình đẳng giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Người sản xuất có “vũ khí” trong 
tay, đó là kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết về sản phẩm để quyết định có đưa sản phẩm của mình 
ra bán hay không, còn người tiêu dùng luôn ở thế bị động, họ chỉ được vũ trang bằng quyền phủ 
quyết với vốn kiến thức hạn hẹp về sản phẩm. Thêm nữa, họ thường xuyên bị tấn công bởi những 
người bán hàng có trong tay sức mạnh ghê gớm của các công cụ marketing hiện đại. Hậu quả là 
người tiêu dùng phải chịu những thiệt thòi lớn, sản phẩm không đảm bảo chất lượng ... 

Dưới đây là tám quyền của người tiêu dùng đã được cộng đồng quốc tế công nhận và 
được thể hiện qua “Bản hướng dẫn về bảo vệ người tiêu dùng” của Liên Hiệp Quốc (LHQ) gửi 
các chính phủ thành viên. Đó là những quyền: 

a. Quyền được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản: là quyền được có nhữnghàng hóa và dịch 
vụ cơ bản, thiết yếu bao gồm ăn, mặc, ở, chăm sóc sức khỏe giáo dục và vệ sinh. 

b. Quyền được an toàn : Là quyền được bảo vệ để chống các sản phẩm, dịch vụ, các qui 
trình có hại cho sức khỏe và cuộc sống. 

c. Quyền được thông tin: là quyền được cung cấp những thông tin cần thiết để có sự lựa 
chọn và được bảo vệ trước những quảng cáo hoặc ghi nhận không trung thực. 

d. Quyền được lựa chọn là quyền được lựa chọn trong số các sản phẩm, dịch vụ được 
cung cấp với giá cả phải chăng và chất lượng đúng yêu cầu. 

e. Quyền được lắng nghe (hay được đại diện): là quyền được để đạt những mối quan tâm 
của người tiêu dùng đến việc hoạch định hoặc thực hiện các chủ trương chính sách của chính phủ 
cũng như việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ. 

g. Quyền được bồi thường: là quyền được giải quyết thỏa đáng những khiếu nại đúng, bao 
gồm quyền được bồi thường trong trường hợp sản phẩm không đúng như giới thiệu, trường hợp 
hàng giả mạo hoặc dịch vụ không thỏa mãn yêu cầu. 
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h. Quyền được giáo dục về tiêu dùng: là quyền được tiếp thu những kiến thức và kỹ năng 
cần thiết để có thể lựa chọn sản phẩm dịch vụ một cách thỏa đáng, được hiểu biết về các quyền cơ 
bản và trách nhiệm của người tiêu dùng, được biết làm cách nào để thực hiện được các quyền và 
trách nhiệm của mình. 

i. Quyền được có một môi trường lành mạnh và bền vững: là quyền được sống trong một 
môi trường không hai đến sức khỏe hiện tại và tương lai. 

Các quyền của người tiêu dùng quy định nghĩa vụ của nhà sản xuất. Nhà sản xuất có trách 
nhiệm cung cấp những thông tin tương ứng mà người tiêu dùng không thể tự mình thu nhập được 
những thông tin ghi trên bao bì và nhãn hiệu (về khối lượng, thời gian, thời gian được chế tạo, hạn 
sử dụng, công dụng, cách dùng ...), cung cấp cho người tiêu dùng những chỉ dẫn cụ thể để tránh 
tiêu dùng sai mục đích, những thông tin về giá cả cho phép người tiêu dùng so sánh các sản phẩm 
khác nhau, phát hiện những người bán lẻ không bán đúng giá. Ngay cả những chi phí ẩn như chi 
phí đóng gói, kế toán, bảo hành thêm ... nếu được thông báo sẽ giúp người tiêu dùng so sánh 2 
loại sản phẩm tốt hơn. 

Bất kỳ biện pháp marketing nào cung cấp những thông tin mà dẫn đến quyết định sai lầm 
của người tiêu dùng thì đều bị coi là những hợp lý, không hợp lệ về mặt đạo đức. 

- Các biện pháp marketing phi đạo đức. 
+ Quảng cáo phi đạo đức: Lạm dụng quảng cáo có thể xếp từ nói phóng đại về sản phẩm 

và che dấu sự thật tới lừa gạt hoàn toàn. Quảng cáo bị coi là vô đạo đức khi: 
Lôi kéo, nài ép dụ dỗ người tiêu dùng ràng buộc với sản phẩm của nhà sản xuất bằng 

những thủ thuật quảng cáo rất tinh vi, không cho người tiêu dùng cơ hội để chuẩn bị, để chống đỡ, 
không cho người tiêu dùng cơ hội lựa chọn hay tư duy bằng lý trí.  

Quảng cáo tạo ra hay khai thác, lợi dụng niềm tin sai lầm về sản phẩm, gây trở ngại cho 
người tiêu dùng trong việc ra quyết định lựa chọn tiêu dùng tối ưu, dẫn dắt người tiêu dùng đến 
những quyết định lựa chọn lẽ ra họ không thực hiện nếu không có quảng cáo.  

Quảng cáo phóng đại, thổi phồng sản phẩm vượt quá mức hợp lý có thể tạo nên trào lưu 
hay cả chủ nghĩa tiêu dùng sản phẩm đó, không đưa ra được những lý do chính đáng đối với việc 
mua sản phẩm, ưu thế của nó với sản phẩm khác. 

Quảng cáo và bán hàng trực tiếp cũng có thể lừa dối khách hàng bằng cách che dấu sự thật 
trong một thông điệp.  

Một dạng lạm dụng quảng cáo khác là đưa ra những lời giới thiệu mơ hồ với những từ ngữ 
không rõ ràng khiến khách hàng phải tự hiểu những thông điệp ấy. Những lời nói khôn ngoan này 
thường rất mơ hồ và giúp nhà sản xuất tránh mang tiếng lừa đảo. Động từ “giúp” là một ví dụ điển 
hình như trong “giúp bảo vệ”, “giúp chống lại”, “giúp bạn cảm thấy”. Người tiêu thụ sẽ nhìn nhận 
những quảng cáo này là vô đạo đức bởi vì đã không cung cấp được những thông tin cần thiết để 
khách hàng đưa ra quyết định khi mua sản phẩm ; hay bởi những quảng cáo này đã hoàn toàn lừa 
dối khách hàng. 

Quảng cáo có hình thức khó coi, phi thị hiếu, sao chép lố bịch, làm mất đi vẻ đẹp của 
ngôn ngữ, làm biến dạng những cảnh quan thiên nhiên. 

Những quảng cáo nhằm vào những đối tượng nhạy cảm như người nghèo, trẻ em, trẻ vị 
thành niên làm ảnh hưởng đến sự kiểm soát hành vi của họ và những quảng cáo nhồi nhét vào 
người tiêu dùng những tư tưởng, bạo lực và quyền thế. Đó là những quảng cáo mang theo sự xói 
mòn nền văn hóa. 
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Tóm lại, quảng cáo cần phải được đánh giá trên cơ sở quyền tự do trong việc ra những 
quyết định lựa chọn của người tiêu dùng, trên cơ sở những mong muốn hợp lý của người tiêu 
dùng và đặc biệt phải phù hợp với môi trường văn hóa – xã hội mà người tiêu dùng đang hòa 
nhập. 

+ Bán hàng phi đạo đức: Bán hàng lừa gạt: Sản phẩm được ghi “giảm giá”, “thấp hơn mức 
bán lẻ dự kiến”, trong khi chưa bao giờ bán được mức giá đó, hoặc là ghi nhận “sản phẩm giới 
thiệu” cho sản phẩm bán đại trà. Hoặc là giả vờ bán thanh lý. Tất cả những điều đó làm cho người 
tiêu dùng tin rằng giá được giảm phần lớn và đi đến quyết định mua. 

Bao gói và dán nhãn lừa gạt: Ghi loại “mới”, “đã cải tiến”, “tiết kiệm” nhưng thực tế sản 
phẩm không hề có những tính chất này, hoặc phần miêu tả có cường điệu về công dụng của sản 
phẩm, hoặc hình dáng bao bì, hình ảnh quá hấp dẫn ... gây hiểu lầm đáng kể cho người tiêu dùng. 

Nhử và chuyển kênh: Đây là biện pháp marketing dẫn dụ khách hàng bằng một “mối câu” 
để phải chuyển kênh sang mua sản phẩm khác với giá cao hơn. 

Lôi kéo: Là biện pháp marketing dụ dỗ người tiêu dùng mua những thứ mà lúc đầu họ 
không muốn mua và không cần đến bằng cách sử dụng các biện pháp bán hàng gây sức ép lớn, lôi 
kéo tinh vi, bất ngờ hoặc kiên trì. Chẳng hạn như các nhân viên bán hàng được huấn luyện riêng 
với những cách nói chuyện có bài bản được soạn sẵn một cách kỹ lưỡng, những lập luận thuộc 
lòng để dụ dỗ người mua hàng. 

Bán hàng dưới chiêu bài nghiên cứu thị trường: Sử dụng các cuộc nghiên cứu thị trường 
nhằm tạo ra một đợt bán điểm hay để thành lập một danh mục khách hàng tiềm năng, hoặc sử 
dụng các số liệu nghiên cứu thị trường để xây dựng một cơ sở dữ liệu thương mại phục vụ mục 
tiêu thiết kế sản phẩm. Hoạt động này đòi hỏi ngầm thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về 
khách hàng, do đó đã vi phạm quyền riêng tư của người tiêu dùng. Hoạt động nghiên cứu thị 
trường còn có thể bị lợi dụng để thu thập thông tin bí mật hay bí mật thương mại. 

+ Những thủ đoạn phi đạo đức trong quan hệ với đối thủ cạnh tranh: Cố định giá cả: Đó là 
hành vi hai hay nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một thị trường thỏa thuận về việc bán 
hàng hóa ở cùng một mức giá đã định. 

Phân chia thị trường: Là hành vi các đối thủ cạnh tranh không cạnh tranh với nhau trên 
cùng một địa bàn hay thỏa thuận hạn chế khối lượng bán ra. 

Hai hình thức trên là vô đạo đức vì chúng gây rối loạn cơ chế định giá không thực qua 
việc ngăn cản thị trường hoạt động, tạo điều kiện hình thành độc quyền bằng cách tạo thuận lợi 
cho người bán, loại trừ điều kiện cạnh tranh. 

Bán phá giá: Đó là hành vi định cho hàng hóa của mình những giá bán thấp hơn giá thành 
nhằm mục đích thôn tín để thu hẹp cạnh tranh. 

Sử dụng những biện pháp thiếu văn hóa khác để hạ uy tín của doanh nghiệp đối thủ như 
gièm pha hàng hóa của đối thủ cạnh tranh, hoặc đe dọa người cung ứng sẽ cắt những quan hệ làm 
ăn với họ. 

Các hành vi này gây thiệt hại cho người tiêu dùng và cạnh tranh không chỉ trước mắt mà 
còn cả lâu dài. 

3. Đạo đức trong hoạt động kế toán, tài chính. 
Các kế toán viên cũng liên quan đến những vấn đề đạo đức trong kinh doanh và phải đối 

mặt với các vấn đề như sự cạnh tranh, số liệu vượt trội, các khoản phí “không chính thức” và tiền 
hoa hồng. 
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Các áp lực đè lên những kiểm toán là thời gian, phí ngày càng giảm, những yêu cầu của 
khách hàng muốn có những ý kiến khác nhau về những điều kiện tài chính, hay muốn mức thuế 
phải trả thấp hơn và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Bởi những áp lực như thế này và những 
tình huống khó khăn về vấn đề đạo đức do họ tạo ra nên nhiều công ty kiểm toán đã gặp phải 
những vấn đề tài chính. 

Những hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh như giảm giá dịch vụ khi công ty kiểm toán 
nhận một hợp đồng cung cấp dịch vụ với mức phí thấp hơn nhiều so với mức phí của công ty 
kiểm toán trước đó, hoặc so với mức phí của các công ty khác đưa ra, khả năng xảy ra nguy cơ do 
tư lợi là đáng kể, điều này đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trừ khi công ty đó có thể chứng minh 
là họ đã cử kiểm toán viên hành nghề đủ khả năng thực hiện công việc trong một thời gian hợp lý, 
và tất cả các chuẩn mực kiểm toán sẽ được áp dụng nghiêm chỉnh, các hướng dẫn và quy trình 
quản lý chất lượng dịch vụ sẽ được tuân thủ. 

Hành vi cho mượn danh kiểm toán viên để hành nghề là vi phạm tư cách nghề nghiệp và 
tính chính trực qui định trong chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề kế toán, kiểm 
toán và cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Các kiểm toán viên cũng ý thức rằng, việc cho mượn 
danh để hành nghề sẽ đem đến nhiều rủi ro cho “kiểm toán viên cho mượn danh”, như sẽ làm 
giảm đi sự tín nhiệm của kiểm toán viên đối với xã hội nói chung; đối với đồng nghiệp, với khách 
hàng nói riêng ; ngoài ra, khi sự cố xảy ra, thì không chỉ riêng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế 
toán, kiểm toán mà cả “kiểm toán viên cho mượn danh” cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về các ý kiến nhận xét của người mang danh kiểm toán viên trên “báo cáo kiểm toán có vấn 
đề”. 

Các vấn đề khác mà các nhân viên kế toán phải đối mặt hàng ngày là những luật lệ và nội 
quy phức tạp phải tuân theo, số liệu vượt trội, các khoản phí từ trên trời rơi xuống, các khoản phí 
“không chính thức” và tiền hoa hồng. Cuộc sống của một người kế toán bị lấp đầy bởi các luật lệ 
và những con số cần phải tính toán một cách chính xác. Kết quả là, các nhân viên kế toán phải 
tuân theo những quy định về đạo đức, trong đó nêu ra trách nhiệm của họ đối với khách hàng và 
lợi ích của cộng đồng. Các quy định này còn bao gồm những quan niệm về các đức tính như liêm 
chính, khách quan, độc lập và cẩn thận. Cuối cùng, những quy định này chỉ ra phạm vi hoạt động 
của người kế toán và bản chất của dịch vụ cần được cung cấp một cách có đạo đức. Trong phần 
cuối của bản quy định này, các loại phí bất ngờ và các khoản tiền hoa hồng cũng được giải quyết 
một cách gián tiếp. Bởi văn bản quy định này đã cung cấp cho nhân viên kế toán những tiêu chuẩn 
đạo đức nên đương nhiên họ đã có tầm hiểu biết khá rõ về những hành vi có đạo đức và vô đạo 
đức, tuy nhiên có vẻ như thực tế không diễn ra như thế. Các loại kế toán khác nhau như kiểm 
toán, thuế và quản lí đều có những loại vấn đề về đạo đức khác nhau. 

Kế toán là tác nghiệp không thể thiếu của doanh nghiệp. Do phạm vi hoạt động của tác 
nghiệp này, các vấn đề đạo đức có thể xuất hiện cả về nội bộ hoặc ngoại vi của doanh nghiệp. Các 
hoạt động kế toán ngoại vi là tổng hợp và công bố các dữ liệu về tình hình tài chính của doanh 
nghiệp, được coi là đầu vào thông tin thiết yếu cho các cơ quan thuế (xác định mức thuế phải nộp) 
; cho các nhà đầu tư (lựa chọn phương án đầu tư phù hợp) và cho các cổ đông sẵn có (mức cổ tức 
thu được từ kết quả kinh doanh của tổ chức và trị giá của chứng khoán trên cơ sở định giá tài sản 
doanh nghiệp. Do đó, bất cứ sự sai lệch nào về số liệu kế toán cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
quá trình ra quyết định. Dù đã có nhiều văn bản pháp quy hướng dẫn cụ thể các nghiệp vụ kế toán 
và các chế tài xử lý những vi phạm kế toán vẫn có nhiều kẽ hở pháp luật bị các nhân viên kế toán 
vô đạo đức lợi dụng. 
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Các hoạt động kế toán nội bộ là huy động, quản lý và phân bổ các nguồn lực tài chính cho 
hoạt động của doanh nghiệp với yêu cầu đủ về số lượng và kịp về tiến độ. Tuy nhiên, bộ phận kế 
toán, tài chính trong một số trường hợp lại lạm dụng quyền hạn của mình. Chẳng hạn bộ phận này 
lạm quyền quyết định khối lượng vốn và cơ cấu vốn hoạt động của doanh nghiệp với chi phí sử 
dụng vốn áp đặt (thay vì đề xuất và xác định nguồn tài chính theo đúng chức năng); lạm quyền 
xây dựng các kế hoạch thu – chi tài chính vốn thuộc về phòng chiến lược – kế hoạch (thay vì phê 
duyệt các phương án tài chính theo đúng chức năng) ; lạm dụng quyền quyết định phân bổ các 
nguồn lực tài chính của bộ phận sản xuất – kinh doanh. Điều này khiến hệ thống phân quyền trong 
tổ chức kém hiệu quả, quản lý chồng chéo. Ngoài ra, những người chịu trách nhiệm về tài chính 
doanh nghiệp có thể lợi dụng quyền hạn đối với tài sản doanh nghiệp và hiểu biết về quản lý tài 
chính để đưa ra những quyết định mang tính tư lợi như đề xuất sử dụng nguồn tài chính hay phân 
bổ nguồn tài chính kém hiệu quả vì mục đích riêng. 

Sự điều chỉnh số liệu trong các bảng cân đối kế toán cuối kỳ cũng là một luật “bất thành 
văn”, đa phần là những thay đổi nhỏ mang mục đích tích cực cho phù hợp với những biến động 
thị trường, những tác động cạnh tranh hay “độ trễ” trong chu kỳ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, 
làm thế nào để phân biệt điều chỉnh là tích cực hay không, do ranh giới giữa “đạo đức” và “phi 
đạo đức” cũng khó có thể rõ ràng. Chẳng hạn, doanh nghiệp có thể điều chỉnh một vài số liệu 
trong báo cáo tài chính để làm yên lòng các nhà đầu tư, khuyến khích họ tiếp tục đổ vốn (đảm bảo 
tài chính cho doanh nghiệp). Đây là điều chỉnh tích cực theo quan điểm của doanh nghiệp nhưng 
các cổ đông thấy có thể bị lừa đối và cảm nhận có sự bất ổn trong hoạt động của doanh nghiệp. 

Các chủ sở hữu có trách nhiệm cung cấp nguồn tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp. 
Nguồn tài lực có thể do khai thác từ thị trường tài chính hoặc nguồn tài chính khác được ủy thác 
bởi cá nhân, tổ chức khác. Chủ sở hữu đôi khi phải mượn tiền của bạn bè hoặc ngân hàng để bắt 
đầu sự nghiệp kinh doanh của mình hoặc họ phải rủ thêm những người sở hữu khác -  cổ đông - 
để có đủ tiền. Việc những nguồn tài chính kiếm được và chi tiêu như thế nào có thể tạo ra những 
vấn đề đạo đức và pháp lý. Các vấn đề đạo đức tài chính bao gồm các câu hỏi về những vụ đầu tư 
mang tính trách nhiệm xã hội và tính chính xác của các tài liệu tài chính được báo cáo. Tính chính 
xác thể hiện ở các số liệu kế toán – tài chính của các báo cáo tài chính hay bảng cân đối kế toán, 
phản ánh thực chất tiềm lực cũng như kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đóng vai trò là cơ sở 
cho hoạt động ra quyết định trong nội bộ doanh nghiệp cũng như các đối tượng ngoài doanh 
nghiệp như cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, cổ đông ... Nếu những tài liệu này chứa đựng 
những thông tin sai lệch, dù cố ý hay không thì cũng ảnh hưởng xấu đến hoạt động của rất nhiều 
đối tượng. “Trách nhiệm xã hội” của hoạt động tài chính – kế toán có phạm vi tác động tương tự. 
Các quyết định tài chính không chỉ tác động trực tiếp đến cộng đồng bằng việc lựa chọn phương 
án đầu tư có hiệu quả kinh tế – xã hội cao mà còn tác động gián tiếp đến kinh tế vĩ mô như đánh 
giá cơ cấu đầu tư, hiệu quả đầu tư hay mức tăng trưởng trong một ngành, một lĩnh vực cụ thể. 
Càng ngày các tổ chức và các cá nhân càng hướng vào đầu tư mang tính trách nhiệm xã hội. Các 
nhà đầu tư đang cố tìm kiếm các doanh nghiệp hoạt động xã hội luôn có trách nhiệm pháp lý và 
trách nhiệm xã hội, đồng thời quan tâm đến lợi ích của các thành viên, cộng đồng và xã hội. Các 
nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội đưa ra các thử thách cho các doanh nghiệp nhằm cải thiện công 
tác tuyển dụng và những sáng kiến vì môi trường và đặt ra các mục tiêu xã hội khác. Áp lực kinh 
tế từ những nhà đầu tư nhằm tăng cường hành vi có tính trách nhiệm xã hội và đạo đức là một 
động lực lớn cho những cải cách của doanh nghiệp. 

2.1.2. Xem xét trong quan hệ với các đối tượng hữu quan 
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Các đối tượng hữu quan là những đối tượng hay nhóm đối tượng có ảnh hưởng quan trọng 
đến sự sống còn và sự thành công của một hoạt động kinh doanh. Họ là người có những quyền lợi 
cần được bảo vệ và có những quyền hạn nhất định để đòi hỏi doanh nghiệp làm theo ý muốn của 
họ. 

Đối tượng hữu quan bao gồm cả những người bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 
Những người bên trong là các công nhân viên chức, kể cả ban giám đốc và các ủy viên trong hội 
đồng quản trị. Những người bên ngoài doanh nghiệp là các cá nhân hay tập thể khác gây ảnh 
hưởng tới các hoạt động của doanh nghiệp như khách hàng, nhà cung cấp, các cơ quan nhà nước,  
đối thủ cạnh tranh, cộng đồng địa phương. Quan điểm, mối quan tâm và lợi ích của họ có thể rất 
khác nhau. 

Tất cả các đối tượng hữu quan đều có lý do trực tiếp hoặc gián tiếp để tác động lên doanh 
nghiệp theo yêu cầu riêng của họ. Các nhân viên phục vụ doanh nghiệp muốn được trả lương 
tương xứng với công việc họ cống hiên. Khách hàng đòi hỏi sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu của 
họ với chất lượng cao nhưng giá rẻ. Nhà cung cấp tìm kiếm các doanh nghiệp nào chịu trả giá cao 
hơn với điều kiện ít ràng buộc hơn đối với họ. Các cơ quan nhà nước đòi hỏi doanh nghiệp hoạt 
động theo đúng luật pháp kỷ cương. Đối thủ cạnh tranh yêu cầu sự cạnh tranh thẳng thắn giữa các 
doanh nghiệp cùng ngành. Các cộng đồng địa phương đòi hỏi doanh nghiệp phải có ý thức trách 
nhiệm trong địa bàn hoạt động của mình. Công chúng thì muốn chất lượng sinh hoạt đời sống 
ngày càng được cải tiến nhờ sự tồn tại của doanh nghiệp. 

Để làm cho đối tượng hữu quan của doanh nghiệp đều có thể thỏa mãn được nguyện vọng 
của họ, doanh nghiệp phải “làm dâu trăm họ”. Nhưng thực tế, một doanh nghiệp không thể luôn 
luôn thỏa mãn yêu sách của mọi đối tượng hữu quan. Các yêu sách của các đối tượng hữu quan có 
thể mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau và rất hiếm khi một doanh nghiệp có đủ năng lực để phục vụ 
“trăm họ” như thế. Và trong khi làm thỏa mãn đòi hỏi của các đối tượng hữu quan, doanh nghiệp 
luôn gặp những tình huống nan giải về đạo đức. 

1. Chủ sở hữu. 
Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều bắt đầu với việc một người hay một nhóm 

người góp vốn chung cho các hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp một số hàng hóa và dịch 
vụ. Chủ sở hữu có thể tự mình quản lý doanh nghiệp hoặc thuê những nhà quản lý chuyên nghiệp 
để điều hành doanh nghiệp. Chủ sở hữu là các cá nhân, nhóm cá nhân hay tổ chức đóng góp một 
phần hay toàn bộ nguồn lực vật chất, tài chính cần thiết cho các hoạt động của doanh nghiệp, có 
quyền kiểm soát nhất định đối với tài sản, hoạt động của tổ chức thông qua giá trị đóng góp. Chủ 
sở hữu có thể là cá nhân, tổ chức, nhà nước, ngân hàng ... có thể là người trực tiếp tham gia điều 
hành doanh nghiệp hoặc giao quyền điều hành này cho những nhà quản lý chuyên hgiệp được họ 
tuyển dụng, tin cậy trao quyền đại diện và chỉ giữ lại cho mình quyền kiểm soát doanh nghiệp. 
Chủ sở hữu là người cung cấp tài chính cho doanh nghiệp. Nguồn tài lực này có thể là do khai 
thác từ thị trường tài chính hoặc nguồn tài chính khác được ủy thác bởi các cá nhân, tổ chức khác. 
Người quản lý, với tư cách là người đại diện và được ủy thác bởi chủ sở hữu, phải có trách nhiệm 
nghĩa vụ kinh tế, pháp lý, đạo lý nhất định. Không nhận thức được những nghĩa vụ này thì việc 
khai thác và sử dụng các nguồn lực tài chính có thể gây ra những vấn đề đạo đức. 

Các vấn đề đạo đức liên quan đến chủ sở hữu bao gồm các mâu thuẫn giữa nhiệm vụ của 
các nhà quản lí đối với các chủ sở hữu và lợi ích của chính họ, và sự tách biệt giữa việc sở hữu và 
điều khiển doanh nghiệp. Lợi ích của chủ sở hữu về cơ bản được bảo tòan và phát triển giá trị tài 
sản. Tuy nhiên, họ còn thấy lợi ích của mình trong hoài bão và mục tiêu của tổ chức, các lợi ích 
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này thường là những giá trị tinh thần, mang tính xã hội vượt qua khuôn khổ lợi ích cụ thể của một 
cá nhân. Ngày nay, các nhà đầu tư đều nhìn vào hoài bão, mục tiêu được nêu lên trong tuyên bố 
sứ mệnh của các doanh nghiệp để lựa chọn đầu tư. Các nhà đầu tư với tư cách là chủ sở hữu 
doanh nghiệp cũng phải chịu các trách nhiệm xã hội như kinh tế, pháp lý, đạo đức và nhân văn. 

Chủ sở hữu có nghĩa vụ với xã hội. Nhiều chủ sở hữu rất quan tâm đến vấn đề môi trường 
nhưng một số người khác thì cho rằng môi trường không có liên quan gì đến kinh doanh và phớt 
lờ hoặc vi phạm luật bảo vệ môi trường bởi họ biết rằng làm theo luật này sẽ rất tốn kém. 

Những người chủ không hiểu được những vấn đề đạo đức mà khách hàng hoặc xã hội nói 
chung xem là quan trọng sẽ phải trả giá cho việc thiếu hiểu biết của mình bằng những thua lỗ 
trong doanh thu. Thậm chí, cả những việc được xem là đạt chuẩn trong nội bộ một ngành vẫn có 
thể bị xem là vô đạo đức ở bên ngoài. Chẳng hạn như, các nhà cung cấp dịch vụ đường dài và 
mạng Internet bị buộc tội là đã lợi dụng khách hàng bằng cách tính các cuộc gọi hay truy cập 
Internet chưa đến một phút sang phút tiếp theo. Người ngoài nhìn nhận việc này là bắt chẹt khách 
hàng nhưng người bên trong thì cho rằng đây chỉ là giá sỉ. 

Các giám đốc (nhà quản lý) của một doanh nghiệp có cả trách nhiệm pháp lý và đạo đức 
để điều hành doanh nghiệp của mình vì lợi ích của người chủ sở hữu. Các giám đốc có ảnh hưởng 
trực tiếp tới các vấn đề về đạo đức nảy sinh trong doanh nghiệp bởi họ là người hướng dẫn và chỉ 
đạo các nhân viên. 

Có một vài vấn đề về đạo đức liên quan đến nghĩa vụ của giám đốc với người chủ sở hữu 
nảy sinh đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp quản tập đoàn, sát nhập và việc mua cổ phần quản trị trong 
một doanh nghiệp. Ví dụ như, khi doanh nghiệp đứng trước một viễn cảnh sẽ bị doanh nghiệp 
khác hoặc một cá nhân nào đó mua đứt hoặc tiếp quản thì nhiệm vụ của giám đốc đối với người 
sở hữu hiện thời có thể mâu thuẫn với lợi ích và mục tiêu của chính bản thân họ (an toàn nghề 
nghiệp, thu nhập và quyền lực).  

2. Người lao động. 
Các nhân viên phải đối mặt với các vấn đề về đạo đức khi họ buộc phải tiến hành những 

nhiệm vụ mà họ biết là vô đạo đức. Những nhân viên có đạo đức cố gắng duy trì sự riêng tư trong 
các mối quan hệ làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm, đồng thời tránh đặt áp lực lên người khác 
khiến họ phải hành động vô đạo đức. Các vấn đề đạo đức liên quan đến người lao động bao gồm 
các giác, quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, điều kiện, môi trường lao động và lạm dụng của 
công. 
- Vấn đề cáo giác. 

Cáo giác là việc một thành viên của tổ chức công bố những thông tin làm chứng cứ về 
những hành động bất hợp pháp hay vô đạo đức của doanh nghiệp. 

Người lao động có nghĩa vụ trung thành với doanh nghiệp, vì lợi ích của doanh nghiệp và 
có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, nhưng mặt khác họ cũng phải 
hành động vì lợi ích xã hội. Khi đó, cáo giác được coi là chính đáng. Cáo giác là một quyết định 
khó khăn vì nó đặt người cáo giác đứng trước mâu thuẫn giữa một bên là sự trung thành với 
doanh nghiệp với một bên là bảo vệ lợi ích xã hội, vì thế đòi hỏi người lao động phải cân nhắc rất 
thận trọng, kỹ lưỡng những lợi ích và thiệt hại do cáo giác đưa lại để đi đến quyết định có cáo giác 
hay không. 

Lợi ích mà cáo đưa lại là cáo giác ngăn chặn việc lấy động cơ, lợi ích trước mắt để che lấp 
những thiệt hại lâu dài cho tổ chức. Thiệt hại do cáo giác đưa lại là thiệt hại về kinh tế của tổ chức 
cho việc sửa chữa những sai lầm mà cáo giác đưa ra. Nhân viên cáo giác cũng có thể làm tổn hại 
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đến uy tín và quyền lực quản lý của ban lãnh đạo và của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo cũng không 
muốn nhân viên của mình nói với họ sự thật đặc biệt nếu sự thật ấy có hại cho cấp trên hoặc 
doanh nghiệp của họ. Đây là lý do giải thích vì sao nhiều lãnh đạo không muốn cấp dưới của mình 
thực hiện cáo giác. 

Người lao động không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ cấp dưới để thực hiện những hành động 
phi pháp hay vô đạo đức. Cấp dưới không có nghĩa vụ tuyệt đối phải thực hiện những mệnh lệnh, 
yêu cầu của cấp trên mà chỉ có nghĩa vụ chấp hành những hướng dẫn hợp lý của cấp trên. Đó là 
những hành động không phạm pháp, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và văn hóa của xã hội. 
Quan hệ cấp trên – cấp dưới không đòi hỏi nhân viên tham gia vào các hoạt động phạm pháp hay 
vô đạo đức, hay cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho người chủ. 

Những người cáo giác là những nhân viên rất trung thành, họ gắn bó chặt chẽ và sâu sắc 
với doanh nghiệp, những sai sót xảy ra đối với doanh nghiệp được họ coi là một sự mất mát, họ 
cáo giác với một động cơ trong sáng và họ tin rằng họ sẽ được lắng nghe, được tin tưởng. Cáo 
giác biểu hiện sự thất vọng của người làm công với doanh nghiệp những mong muốn tốt đẹp về 
doanh nghiệp không được thực hiện, các nhân viên đối với những nhân vật chủ chốt. 

Thiệt hại đối với bản thân người cáo giác đôi khi rất lớn (bị trù dập, bị đe dọa, bị trừng 
phạt về thu nhập, về công ăn việc làm, bị mang tiếng xấu như “kẻ thọc gậy bánh xe”, “kẻ chỉ 
điểm”, “kẻ gây rối” ... vì vậy cần có ý thức bảo vệ người cáo giác trước những số phận không 
chắc chắn. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp giải quyết của các cơ quan chức năng. 

Cần lưu ý động cơ của người cáo giác. Cáo giác có thể bị cá nhân lợi dụng vì động cơ cá 
nhân, có thể người cáo giác chỉ lợi dụng mượn danh vì lợi ích xã hội, lợi ích doanh nghiệp để đạt 
lợi ích riêng của mình mà thôi (nhằm trả thù, hạ thấp uy tín, chứng tỏ cá nhân ...). Trong trường 
hợp này, cách tốt nhất với nhà quản lý là loại trừ ngay từ đầu những nguyên nhân có thể dẫn tới 
hành động cáo giác. Động cơ đúng không phải là nhằm mục đích cá nhân mà là lợi ích chung của 
doanh nghiệp. 
- Bí mật thương mại. 

Bí mật thương mại là những thông tin được sử dụng trong quá trình tiến hành hoạt động 
kinh doanh không được nhiều người biết tới nhưng lại có thể tạo cơ hội cho người sở hữu nó có 
một lợi thế so với những đối thủ cạnh tranh không biết hoặc không sử dụng những thông tin đó. 

Bí mật thương mại bao gồm công thức, thành phần một sản phẩm dịch vụ, thiết kế một 
kiểu máy móc, công nghệ và kỹ năng đặc biệt, các đề án tài chính, quy trình đấu thầu các dự án có 
giá trị lớn ... 

Bí mật thương mại cần phải được bảo vệ vì nó là một loại tài sản đặc biệt mang lại lợi 
nhuận cho doanh nghiệp. Nếu bí mật thương mại bị tiết lộ sẽ dẫn đến hậu quả làm mất lợi thế 
cạnh tranh trong kinh doanh của doanh nghiệp. Những người lao động trực tiếp liên quan đến bị 
mật thương mại (những nhân viên kỹ thuật cao cấp, những người làm việc trong bộ phận R&D) 
có nghĩa vụ bảo mật không được tiết lộ hay sử dụng thông tin tích lũy được trong quá trình hoạt 
động. Tuy nhiên, việc ngăn chặn nhân viên sử dụng kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong 
quá trình làm việc có thể lại là hành vi vi phạm quyền tự do và quyền sở hữu trí tuệ. Các doanh 
nghiệp yêu cầu người làm công ký văn bản thỏa thuận không làm thuê cho các đối thủ cạnh tranh 
sau khi rời bỏ doanh nghiệp và đưa ra những quy định hạn chế đối với việc sử dụng các phát minh 
và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác (trong một khoảng thời gian nhất định, 
trong một khu vực địa lý nhất định, trong một số loại công việc nhất định ...). Việc này dẫn đến 
những trở ngại cho việc khai thác năng lực tốt nhất của người lao động, vì thực tế người lao động 
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cũng có quyền thay đổi công việc hay khởi sự công việc kinh doanh của riêng bản thân, họ có thể 
sử dụng một số kiến thức và kỹ năng tích lũy được trong quá trình lao động. 

Ban lãnh đạo doanh nghiệp thường lập luận rằng, người làm công đã tìm ra bí mật thương 
mại bằng nguồn thời gian, vật tư và thiết bị doanh nghiệp đã cung cấp, vì thế doanh nghiệp có 
quyền sở hữu và quyền sử dụng phát minh đó mà không phải trả tiền thêm cho người làm công. 
Tuy nhiên, trên thực tế, bí mật thương mại không thể tách khỏi trí tuệ của người lao động. Người 
lao động là người đồng sở hữu, nắm giữ những tài sản trí tuệ này, là người có khả năng hoặc 
không có chủ định sử dụng tài sản này vào việc làm lợi cho mình. Khi người lao động bị đối xử 
một cách không bình đẳng có thể sẽ dẫn đến việc họ tiết lộ bí mật thương mại cho các doanh 
nghiệp đối thủ để nhận phần tiền thêm hoặc họ sẽ sử dụng bí mật thương mại vào việc tách ra lập 
doanh nghiệp riêng. Khi đó hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn. 

Chìa khóa để giải quyết vấn đề bảo vệ bí mật thương mại nằm ở việc cải thiện mối quan 
hệ với người lao động mà yếu tố then chốt là tạo ra một bầu không khí đạo đức trung thực. Ở đó, 
người lãnh đạo đối xử đàng hoàng với nhân viên, xác định đúng mức độ đóng góp, xác định đúng 
chủ quyền đối với các ý tưởng sẽ mang lại sự bảo vệ các bí mật thương mại có kết quả hơn là dựa 
vào pháp luật. Ở đó người lao động thực sự cảm thấy rằng những tài sản của doanh nghiệp cũng là 
của họ chứ không phải là của riêng lãnh đạo, như vậy họ sẽ tự giác có ý thức bảo mật thông tin 
của doanh nghiệp. 

- Điều kiện, môi trường làm việc. 
Cải thiện điều kiện lao động tuy có chi phí lớn nhưng bù lại đem lại một lợi nhuận khổng 

lồ cho doanh nghiệp. Vì thế, các nhà quản lý phải tạo ra được sự ưu tiên cao nhất về tính an toàn 
và phải biết được hết những rủi ro có ngay tại nơi làm việc. 

Điều kiện, môi trường làm việc hợp lý cho người lao đông, đó là trang thiết bị an toàn, 
chăm sóc y tế và bảo hiểm ... để người lao động tránh được các tai nạn rủi ro và tránh các bệnh 
nghề nghiệp, đảm bảo sức khỏe cả về thể chất và tinh thần có thể làm việc lâu dài. 

Người lao động có quyền làm việc trong một môi trường an toàn và vệ sinh, có quyền 
được bảo vệ tránh mọi nguy hiểm, có quyền được biết và được từ chối các công việc nguy hiểm. 
Nếu lãnh đạo doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ các trang thiết bị an toàn cho người lao động, 
không thường xuyên kiểm tra xem chúng có an toàn không, không đảm bảo các tiêu chuẩn cho 
phép về môi trường làm việc (tiếng ồn, độ ẩm, bụi, ánh sáng, không khí, chất độc hại ...) dẫn đến 
người lao động gặp tai nạn, bị chết, bị thương tật ... thì hành vi của người lãnh đạo ở đây là vô đạo 
đức. 

Trên thực tế, ở một số công việc cụ thể, khó có thể giảm bớt xác suất xảy ra thiệt hại đến 
mức bằng không. Có những trường hợp không thể không sử dụng một số chất độc hại trong quá 
trình sản xuất, có những trường hợp mặc dù đã tiến hành các biện pháp xử lý với chi phí cực kỳ 
cao, chất độc hại vẫn tồn tại ở mức nhỏ. Vì vậy người lao động phải chấp nhận mức rủi ro nhất 
định. Đó là những rủi ro mà người lao động phải gánh chịu khi không có giải pháp thay thế, nó là 
cần thiết và không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, không thể quy trách nhiệm cho riêng 
một phía nào, người lãnh đạo hay người lao động. Hành vi đạo đức hợp nhất ở đây là người chủ 
cần thông báo đầy đủ về mối nguy hiểm của công việc để người lao động cân nhắc giữa rủi ro và 
mức tiền công (thực tế có người lao động sẵn sàng chấp nhận các công việc nguy hiểm để có mức 
tiền công cao), từ đó ra được các quyết định lựa chọn tự do. Như vậy, người chủ đã tôn trọng 
quyền được biết và được từ chối các công việc nguy hiểm. Hơn nữa, khi người lao động được báo 
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trước về mối nguy hiểm, họ sẽ đề phòng tốt hơn, họ chủ động phát hiện triệu chứng và tìm cách 
xử lý sớm hơn. Như vậy, cả doanh nghiệp và người lao động đều được lợi. 

Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện lao động cho người lao động, doanh nghiệp sẽ phải chi 
phí khá lớn để mua sắm trang thiết bị an toàn, để cải thiện môi trường làm việc, để chăm sóc y tế 
và bảo hiểm để mở các lớp đào tạo, phổ biến về an toàn lao động và y tế công nghiệp. Thực tế, 
nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm những khoản chi phí này dẫn đến người lao động phải làm việc 
trong một điều kiện, môi trường bấp bênh. Điều này cũng là phi đạo đức. 

- Lạm dụng của công, phá hoại ngầm. 
Nếu chủ doanh nghiệp đối xử với nhân viên thiếu đạo đức (không công bằng, hạn chế cơ 

hội thăng tiến, trả lương không tương xứng...) sẽ dẫn đến tình trạng người lao động không có 
trách nhiệm với doanh nghiệp, thậm chí ăn cắp và phá hoại ngầm.  

Một nhân viên trong bộ phận R&D có thể đem bán bí mật thương mại cho doanh nghiệp 
đối thủ. Một nhân viên phòng kế hoạch có thể tiết lộ một chương trình hay một dự án mới của 
doanh nghiệp. Một nhân viên phòng kinh doanh có thể câu kết với đại lý bán hàng để tăng hoặc 
giảm giá ngoài mức doanh nghiệp cho phép. Vì thế, tăng cường đạo đức của chủ doanh nghiệp sẽ 
giảm thiểu sự phá hoại ngầm của nhân viên. 

Ngày nay, người lao động được làm việc với những phương tiện, thiết bị hiện đại. Bên 
cạnh những nhân viên sử dụng hợp lý các phương tiện đó (điện thoại, các phương tiện thông tin 
công nghệ cao) trong công việc vẫn tồn tại hiện tượng lạm dụng vào mục đích cá nhân. Khắc phục 
tình trạng này, một số doanh nghiệp đã lắp đặt các thiết bị theo dõi hoặc cho người giám sát. Tuy 
nhiên, khi thực hiện các giải pháp này sẽ làm cho nhân viên cảm thấy có áp lực, do đó giảm năng 
suất công việc và có thể gây tai nạn lao động. Trong trường hợp này, hành vi giám sát, theo dõi 
của công ty trở thành phi đạo đức vi phạm quyền riêng tư của người lao động. 

Các nhân viên còn phải đối mặt với các vấn đề về đạo đức khi họ buộc phải giải quyết 
những mối quan hệ. Một vấn đề đạo đức khác liên quan đến các mối quan hệ là nạn đạo văn: lấy 
thành quả lao động của người khác làm của mình mà không đưa ra bất cứ một sự trích dẫn nào về 
nguồn. Bởi vậy, một nhân viên chịu trách nhiệm viết một bản kế hoạch chiến lược cho một khách 
hàng có thể sao chép một bản kế hoạch của một đồng nghiệp cho một khách hàng khác. Hành 
động này là không công bằng và thiếu trung thực đối với người đã viết ra kế hoạch ấy và kể cả đối 
với khách hàng. 

Mục tiêu ban đầu của ban quản lý là cố gắng đạt được mục tiêu của doanh nghiệp bằng 
cách tổ chức, hướng dẫn, lên kế hoạch, và điều khiển các hoạt động của nhân viên. Họ hướng dẫn 
nhân viên và chỉ đạo các hoạt động nên các giám đốc có ảnh hưởng tới các vấn đề đạo đức trong 
doanh nghiệp. Ban quản lý cũng phải quan tâm tới những vấn đề đạo đức liên quan tới kỷ luật của 
nhân viên, việc sa thải nhân viên, an toàn và sức khỏe, sự riêng tư, các lợi ích của nhân viên, việc 
sử dụng rượu trong công sở, ảnh hưởng đến môi trường của doanh nghiệp, các quy định về tiêu 
chuẩn đạo đức và việc tự quản, những mối quan hệ với chính quyền địa phương, đóng cửa doanh 
nghiệp và ngừng sản xuất. Khi các vấn đề trên không được giải quyết thì nhân viên và cộng đồng 
thường phản ứng rất quyết liệt. 

3. Khách hàng. 
Khách hàng chính là đối tượng phục vụ, là người thể hiện nhu cầu, sử dụng hàng hóa, dịch 

vụ, đánh giá chất lượng, tái tạo và phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp. Những vấn đề đạo 
đức điển hình liên quan đến khách hàng là những quảng cáo phi đạo đức, những thủ đoạn 
marketing lừa gạt và an toàn sản phẩm. 
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Khi khách hàng phải gánh chịu những quảng cáo phi đạo đức, những thủ đoạn maketing 
lừa gạt, họ đã bị tước mất quyền quyết định tự do lựa chọn sản phẩm dịch vụ cho mình, họ không 
còn khả năng kiểm soát hành vi của mình, họ bị lôi cuốn vào những thị hiếu tầm thường, những 
xói mòn văn hóa. Vì thế, những quảng cáo phi đạo đức, những thủ đoạn marketing lừa gạt cần 
phải được lên án đồng thuận từ phía khách hàng với các tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước. 

Khi doanh nghiệp đưa sản phẩm không an toàn đến khách hàng, họ sẽ phải gánh chịu 
những thiệt hại lớn như ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tính mạng và cả nhân phẩm nữa. 

Những biểu hiện của sản phẩm không an toàn là: những sản phẩm có thể gây tai nạn cao 
khi có sự cố, những sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe như thực phẩm quá hạn sử dụng, thực 
phẩm sử dụng phụ gia gây độc hại, những sản phẩm kích thích tính bạo lực và những văn hóa 
phẩm chứa đầy những hình ảnh và những câu chuyện mang đậm tính bạo lực và khiêu dâm ... 

Tính chất vô đạo đức thể hiện ở chỗ người sản xuất mặc dù có kiến thức chuyên môn và 
có khả năng để đưa ra những sản phẩm an toàn nhưng họ đã không có những hành động cần thiết 
dẫn đến tai nạn, rủi ro cho người tiêu dùng. Họ thu lợi nhuận trong khi gây tai nạn hay thiệt hại 
cho người tiêu dùng. 

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại gây ra cho khách hàng từ sản phẩm 
không an toàn của họ. Cụ thể là: 

+ Doanh nghiệp phải thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ cẩn thận, nghĩa là doanh nghiệp phải 
phòng ngừa mọi khả năng sản phẩm đưa ra thị trường có khiếm khuyết (cả về thiết kế, vật tư, sản 
xuất, kiểm tra chất lượng, bao gói, dán nhãn và ghi chú). Doanh nghiệp cũng phải chịu trách 
nhiệm không chỉ về những trường hợp sử dụng sai có thể lường trước được, mà còn cả về những 
trường hợp sử dụng sai quy cách do các hoạt động marketing gây ra. Đồng thời, doanh nghiệp 
phải cảnh báo trước những rủi ro có thể xảy ra để người tiêu dùng lưu tâm. 

+ Doanh nghiệp không được cố tìm cách ràng buộc người tiêu dùng bởi bất kỳ cam kết 
đảm bảo chính thức hay ngầm định nào về trách nhiệm họ phải. 

+ Từ ngữ trong lời giới thiệu, trong quảng cáo, trong tuyên bố của doanh nghiệp phải có 
tính trung thực. 

Do bất cần khi thiết kế, chế tạo, do không có những chỉ dẫn, ghi chú (hoặc chỉ dẫn, ghi 
chú không đúng), do không có những thiết bị đề phòng nguy hiểm bất hợp lý dẫn đến sản phẩm 
không an toàn thì trách nhiệm thuộc về nhà sản xuất. Do dùng sai mục đích thiết kế của người sản 
xuất, do sử dụng sản phẩm không theo đúng cách thức và không lưu ý đến những cảnh báo của 
người sản xuất dẫn đến rủi ro, tai nạn thì trách nhiệm thuộc về người tiêu dùng. 

Chẳng có doanh nghiệp nào tồn tại được nếu khách hàng không mua sản phẩm của họ, bởi 
vậy vai trò chủ yếu của bất cứ một doanh nghiệp là phải làm hài lòng khách hàng. Để làm được 
vậy, các doanh nghiệp phải biết được khách hàng cần và muốn gì, rồi sau đó tạo ra những sản 
phẩm đáp ứng được những mong muốn và nhu cầu ấy. 

Trong nỗ lực làm hài lòng khách hàng, các doanh nghiệp không chỉ phải quan tâm đến 
những nhu cầu tức thời của khách hàng mà còn phải biết được những mong muốn lâu dài của họ. 
Vấn đề đạo đức cũng có thể nảy sinh từ việc không cân đối giữa nhu cầu trước mắt và nhu cầu lâu 
dài của khách hàng. Các khách hàng cũng rất thích loại thực phẩm dinh dưỡng số lượng nhiều 
nhưng giá rẻ và có bao bì tiện lợi nhưng họ không muốn các nhà sản xuất thực phẩm làm bị 
thương hoặc giết các loài vật hoang dã có giá trị trong quy trình sản xuất của mình. Các tổ chức 
bảo vệ khách hàng đã rất thành công trong việc buộc các doanh nghiệp phải dừng ngay những 
hành động vô đạo đức hay có hại cho con người và môi trường. Các doanh nghiệp nói chung đều 
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muốn làm hài lòng khách hàng và luôn sẵn sàng thay đổi theo yêu cầu để làm nguôi những mối lo 
ngại của khách hàng và tránh những tổn thất do bị khách hàng tẩy chay hoặc có những điều tiếng 
xấu. Phản ứng tiêu cực của dư luận như thế này có thể gây hại không chỉ đối với doanh thu ngắn 
hạn mà còn với sự trung thành của những khách hàng lâu năm. nhiều tổ chức quần chúng, phi 
chính phủ và chính phủ đã được thành lập để đấu tranh với những hành vi tiêu dùng và sản xuất 
phi đạo đức, vì lợi ích trước mắt, có thể gây thiệt hại cho lợi ích xã hội lâu dài. 

Một vấn đề đạo đức khác mà các giám đốc phải đối mặt khi giải quyết vấn đề đạo đức liên 
quan đến khách hàng là những mối quan tâm của  công chúng về các vấn đề riêng tư và kiểm toán 
số liệu. Bởi nhiều số liệu hiện đang được lưu giữ trong máy tính và thông tin bị bán ra ngoài nên 
nhiều doanh nghiệp vì quyền lợi khách hàng e ngại rằng điều này sẽ vi phạm những bí mật riêng 
tư của khách hàng. Càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp đang mua, bán, và độc quyền những 
danh sách này để có thể tiếp cận khách hàng, quảng bá cho các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. 
Nhiều khách hàng cảm thấy quyền được riêng tư của họ bị xâm phạm khi rất nhiều doanh nghiệp 
biết họ đã mua những gì ở cửa hàng, tình trạng tâm lý và sức khỏe của họ, hoặc họ đang dùng loại 
thuốc nào. Việc cân bằng giữa nhu cầu của chủ sở hữu và xã hội là một nhiệm vụ vô cùng khó 
khăn đối với các nhà quản lý. 

4. Đối thủ cạnh tranh. 
Trong kinh doanh, cạnh tranh được coi là nhân tố thị trường tích cực. Cạnh tranh thúc đẩy 

các doanh nghiệp phải cố vượt lên trên đối thủ và lên chính bản thân mình. Đối với nhiều doanh 
nghiệp, thành công trong cạnh tranh được thể hiện bằng lợi nhuận, thị phần, lợi nhuận cao. Thị 
phần lớn là mong muốn của họ. Thành công của doanh nghiệp không phải chỉ thể hiện bằng lợi 
nhuận và thị phần ngắn hạn, mà còn ở hình ảnh doanh nghiệp tạo nên trong mắt của những bên 
hữu quan và xã hội. Duy trì và nâng cao uy tín kinh doanh, làm đẹp hình ảnh trong mắt khách 
hàng cũng như đối tác kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu của bất cứ doanh nghiệp nào. Cạnh 
tranh lành mạnh luôn rất cần thiết với các doanh nghiệp. Cạnh tranh lành mạnh là thực hiện những 
điều pháp luật không cấm để cạnh tranh cộng với “đạo đức kinh doanh” và tôn trọng đối thủ cạnh 
tranh. Đây là cơ sở cho doanh nghiệp có những bước phát triển vững chắc. 

Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp chỉ nhìn thấy những lợi ích trước mắt dẫn đến có những 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp 
khác hoạt động trong cùng một thị trường, một lĩnh vực. Cũng chính vì thế mà uy tín kinh doanh 
của doanh nghiệp rất dễ bị xâm phạm bởi những đối thủ cạnh tranh “xấu chơi”. Lợi nhuận và thị 
phần đạt được bằng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh không được các doanh nghiệp 
trong ngành và xã hội chấp nhận. Lợi dụng câu nói “thương trường là chiến trường”, một số 
doanh nghiệp đã tìm mọi cách làm suy yếu đối thủ bằng nhiều chiêu cạnh tranh không lành mạnh. 

Trong kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh thể hiện phổ biến nhất ở hành vi thông 
đồng giữa các đối thủ cạnh tranh để nâng cao sản phẩm, dịch vụ.  

Thuật ngữ “hành vi thông đồng” nhằm để chỉ các doanh nghiệp ở cùng một quy mô sản 
xuất hoặc phân phối nên có thể ảnh hưởng đến sản xuất hoặc chức năng cung cầu của một thị 
trường hàng hóa hoặc dịch vụ. Từ những đối thủ cạnh tranh của nhau, giờ đây những doanh 
nghiệp này đã trở thành “những người bạn tốt” vì cùng làm những điều mà các đồng nghiệp trung 
thực không dám làm. Và đến một lúc nào đó, một doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị lớn hơn 
sẽ phải rút lui khỏi thị trường như là cái giá phải trả cho việc theo đuổi một đường hướng kinh 
doanh chân chính, trong lúc đối thủ của họ thành công vì đã vận hành linh hoạt theo “cơ chế chính 
sách” của nước sở tại. Điều này sẽ khiến cho cả thị trường xấu đi và cần phải bị lên án. Hành vi 
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thông đồng nghĩa là hành động của một doanh nghiệp thông đồng với một doanh nghiệp hoặc một 
số doanh nghiệp khác, mà họ có quan hệ cạnh tranh, dưới hình thức ký kết một hợp đồng, một 
thỏa thuận hoặc ngầm đồng ý để quyết định giá cả hàng hóa hoặc dịch vụ của họ ... từ đó kiềm 
chế hoạt động lẫn nhau. “Thông đồng” để “ép giá”, để độc quyền kinh doanh, để thu lợi nhuận lớn 
ngay trước mắt thay vì sử dụng chính năng lực cạnh tranh và khả năng thực tế của mình để thu hút 
khách hàng. 

Thường thường ngày càng phát triển và cùng với đó là những mặt trái của nó thể hiện 
ngày càng rõ nét hơn. Trước một cuộc đấu thầu lớn với nhiều đối thủ cạnh tranh, các hành vi 
“chơi không đẹp” vì phạm pháp luật kinh doanh thường xuyên được các doanh nghiệp áp dụng để 
thu lợi cho riêng mình. 

Trong trường hợp đấu thầu, doanh nghiệp nào đó chào hàng ưu đãi hơn sẽ được bản thân 
chủ sở hữu quyết định và bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng không được phép đưa đến cho chủ sở 
hữu những thông tin không chắc chắn chống lại bất kỳ một bên dự thầu cụ thể nào. Nhiều doanh 
nghiệp đã tập trung vào việc thu thập thông tin tấn công các đối thủ cạnh tranh của mình để tăng 
cường khả năng cạnh tranh của bản thân mình và từ đó cung cấp những thông tin sai lệch cho chủ 
thầu mà không xác minh được các thông tin là đúng sự thật. Việc này vô tình sẽ thiết lập hoạt 
động thương mại không lành mạnh, khiến sự phát triển kinh doanh của những doanh nghiệp làm 
ăn chân chính trên thị trường sẽ bị ngăn cản. Đối thủ cạnh tranh không được gây nhầm lẫn cho 
chủ thầu thông qua các thông tin không được xác minh, mặc dù họ cho rằng thông tin này là hữu 
ích cho chủ thầu, đó là hành vi vi phạm cạnh tranh lành mạnh. 

Cạnh tranh không lành mạnh còn thể hiện ở hành vi ăn cắp bí mật thương mại của doanh 
nghiệp đối thủ. Đó là hình thức “bỏ vốn để gặt hái ở những nơi họ không hề gieo cấy và tìm cách 
biến thành của mình những thành quả lao động của những người bỏ công gieo trồng”. Hành vi ăn 
cắp bí mật thương mại được thực hiện bằng rất nhiều cách khác nhau như: 

- Nhặt nhạnh thông tin hữu ích qua các cuộc phỏng vấn nghề nghiệp người làm công của 
doanh nghiệp cạnh tranh. 

- Núp dưới chiêu bài tiến hành các công trình nghiên cứu, phân tích về ngành để moi 
thông tin. 

- Giả danh là một khách hàng hay người cung ứng tiềm tàng. 
- Che dấu danh phận để đi tham quan cơ sở của đối thủ cạnh tranh nhằm moi thông tin. 

- Dùng mỹ nhân kế, nam nhân kế, khổ nhục kế để moi thông tin. 
- Dùng gián tiếp với những phương tiện hiện đại để ăn cắp thông tin. 

Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh còn sử dụng những biện pháp thiếu văn hóa khác để hạ uy 
tín của doanh nghiệp đối thủ, chẳng hạn như dèm pha hàng hóa của đối thủ cạnh tranh, hoặc đe 
dọa người cung ứng sẽ cắt những quan hệ làm ăn với họ. Có doanh nghiệp nhờ vào thế chính trị, 
hay quen biết, thậm chí hối lộ để tìm cách không cho công ty có cùng ngành nghề thành lập, hay 
triển khai sản phẩm mới. Có doanh nghiệp tìm cách làm hỏng sản phẩm của đối thủ, hoặc thu gom 
sản phẩm rồi tung tin bất lợi về đối thủ. Có doanh nhân lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của các cơ 
quan chức năng, sao chép, làm nhái 100% sản phẩm của người khác và dán mác của mình lên. 
Những hành vi như vậy thể hiện sự yếu kém, sự thiếu tự tin của các doanh nhân. Có những hành 
vi sẽ bị pháp luật xử lý, có những hành vi sẽ bị cộng đồng doanh nhân phản ứng, và có những 
hành vi khiến họ sẽ phải xấu hổ với chính bản thân mình. 

2.2 XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 
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Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về việc các nhà quản trị 
doanh nghiệp có thể phát triển một chương trình đạo đức của doanh nghiệp mình như thế nào. 
Trước hết, chúng ta cùng xem xét định nghĩa một chương trình đạo đức hiệu quả là gì, trong đó, 
trách nhiệm của cán bộ cao cấp sẽ được đề cập; sau đó sẽ là các nhân tố chủ chốt cho việc xây 
dựng một chương trình đạo đức bao gồm: xây dựng và truyền đạt hiệu quả các tiêu chuẩn đạo đức 
; thiết lập hệ thống điều hành thực hiện, kiểm tra, quản lý các tiêu chuẩn và việc tuân thủ đạo đức 
trong tổ chức ; những nỗ lực cần thiết để liên tục cải thiện chương trình tuân thủ đạo đức. 

2.2.1. Một chương trình tuân thủ đạo đức hiệu quả. 
Khi cơ hội tham gia vào những hành vi vô đạo đức xuất hiện, các doanh nghiệp nhiều khi 

phải đối mặt không chỉ với các vấn đề đạo đức mà còn phạm vào các vi phạm pháp lý khi những 
người làm việc cho các doanh nghiệp này không biết cách nào để có thể đưa ra những quyết định 
đúng đắn. Các vấn đề pháp lý thường là những nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề rắc rối hoặc 
những tranh chấp đạo đức. 

Một chương trình đạo đức sẽ giúp các doanh nghiệp giảm những khả năng bị phạt và 
những phản ứng tiêu cực của công chúng đối với những hành động sai trái. Trách nhiệm đối với 
các hành động kinh doanh nằm trong tay các cán bộ quản lý cao cấp. Một doanh nghiệp cần phải 
có một chương trình đạo đức hiệu quả để đảm bảo tất cả các nhân viên của mình hiểu được những 
tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh và tuân thủ những chính sách và quy định về nhân cách. Chính 
điều này sẽ tạo ra môi trường đạo đức của doanh nghiệp ấy, bởi vì các nhân viên đến từ các doanh 
nghiệp khác nhau, có sự giáo dục và gia đình khác nhau nên khó có thể có cùng một tầm nhìn 
chung và biết ngay các hành vi nào là đúng đắn khi họ mới được nhận vào một doanh nghiệp mới 
hay được giao một công việc mới. 

Tính hiệu quả của một chương trình tuân thủ đạo đức được xác định bởi các thiết kế và 
việc thực hiện của nó: Nó phải giải quyết một cách có hiệu quả những nguy cơ liên quan đến một 
doanh nghiệp cụ thể và phải trở thành một bộ phận của văn hóa tổ chức. 

Một chương trình tuân thủ đạo đức hiệu quả giúp doanh nghiệp tránh được các trách 
nhiệm pháp lý, nhưng doanh nghiệp đó phải chịu áp lực khi xuất hiện một chương trình như vậy. 
Chương trình này sẽ hiệu quả hơn nhiều khi được thiết kế để “phòng” chứ không phải “chống” 
các hành vi sai phạm đã xảy ra. 

Một chương trình tuân thủ đạo đức hiệu quả đòi hỏi trách nhiệm cao của đội ngũ quản lý 
cao cấp. 

Chương trình tuân thủ đạo đức có thể được phát triển mạnh mẽ nếu một giám đốc cấp cao 
hoặc một ủy ban có trách nhiệm đối với nhiệm vụ thi hành và giám sát của mình. Chương trình 
tuân thủ đạo đức cần phải có sự tham gia của ban giám đốc hoặc là người chủ của tổ chức, mặc dù 
mỗi một viên chức, một giám đốc hay một nhân viên đều phải có trách nhiệm đối với việc ủng hộ 
và tuân theo chương trình ấy.  

Giám đốc cao cấp chịu trách nhiệm về chương trình này thường được gọi là điều phối 
viên, cán bộ đạo đức hoặc cán bộ thực thi. Trong các tập đoàn lớn thường có một hoặc hơn một 
giám đốc được chỉ định làm điều phối viên thực hiện chương trình tuân thủ đạo đức, nhưng toàn 
bộ ban giám đốc phải trợ giúp và tham gia vào quá trình tuân thủ đạo đức. Đôi khi tại nhiều tập 
đoàn có hẳn một ban đặc biệt bao gồm các cán bộ quản lý cao cấp hoặc hội đồng quản trị xem xét 
chương trình tuân thủ đạo đức của doanh nghiệp. Các cán bộ phụ trách đạo đức thường có những 
trách nhiệm sau: 

• Phối hợp chương trình tuân thủ đạo đức với ban giám đốc cao cấp, hội đồng quản trị. 
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• Phát triển, duyệt và phổ biến bản quy định đạo đức. 

• Phát triển giao tiếp và truyền đạt hiệu quả các tiêu chuẩn đạo đức. 

• Thiết lập hệ thống kiểm tra và điều hành để xác định tính hiệu quả của chương trình. 

• Xem xét và chỉnh sửa chương trình đạo đức để cải thiện tính hiệu quả của chương trình. 
Một điều rất quan trọng là các giám đốc chương trình phải làm cho chương trình phù hợp 

với phạm vi, kích cỡ và lịch sử của doanh nghiệp. Ngoài ra, cán bộ cao cấp phụ trách phải có 
trách nhiệm tránh ủy quyền cho những cán bộ có thể xảy ra hành vi vi phạm. Chính vì thế, các 
thông tin trong hồ sơ cá nhân, kết quả kiểm tra của doanh nghiệp, ý kiến của các giám đốc và các 
thông tin khác cần sử dụng để xác định khả năng có thể xảy ra việc cá nhân tham gia vào hành vi 
sai phạm. 

2.2.2. Xây dựng và truyền đạt/ phổ biến hiệu quả các tiêu chuẩn đạo đức. 
Hành vi đạo đức có thể được khuyến khích thông qua việc hình thành các tiêu chuẩn đạo 

đức của doanh nghiệp. Những tiêu chuẩn này có thể mang những quy định về đạo đức hoặc các 
điều lệ trong chính sách áp dụng các hành vi đáng ngờ cụ thể nào đó. Một bản quy định về đạo 
đức cần phải cụ thể, đủ để có thể ngăn chặn một cách hợp lý các hành vi sai phạm. Những quy 
định quá chung ở mức độ “không làm hại” hoặc “công bằng và trung thực” là không đủ. Doanh 
nghiệp cần phải đưa ra đủ các phương hướng cho các nhân viên để tránh các nguy cơ liên quan 
đến việc kinh doanh cụ thể của họ. 

Các nhân viên có thể có các triết lý đạo đức khác nhau và đến từ những nền văn hóa và 
xuất thân khác nhau. Nếu không có các chính sách và các tiêu chuẩn chung họ có thể gặp khó 
khăn trong việc xác định hành vi nào là được chấp nhận trong doanh nghiệp. Các quy định về đạo 
đức là hệ thống chính thức những hành vi đạo đức một tổ chức mong đợi. Hệ thốngnày cho nhân 
viên biết những hành vi nào được chấp nhận hoặc là sai trái. 

Nhiều doanh nghiệp đã hình thành những quy định nghiêm ngặt về đạo đức hay những 
chính sách liên quan đến đạo đức, cũng như các chiến lược để thực hiện. Các quy định về đạo đức 
sẽ không thể giải quyết được tất cả các tình huống đạo đức khó xử nhưng chúng cung cấp các luật 
và hướng dẫn cho các nhân viên làm theo. Những quy định này có thể giải quyết, nhiều tình 
huống, từ cách vận hành nội bộ đến bán hàng và giải trình tài chính. 

Quy định về đạo đức nghề nghiệp phải phản ánh được những mong muốn của ban giám 
đốc đối với việc tổ chức tuân thủ các luật lệ, các giá trị và các chính sách tạo ra một môi trường có 
đạo đức. Nhóm phát triển bản quy định về đạo đức cần bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, ban 
giám đốc và các quản lý, những người sẽ thực hiện bản quy định đó.  

Việc liên lạc và cộng tác của các giám đốc điều hành cấp cao là rất quan trọng. Nó giữ cho 
doanh nghiệp luôn trong chương trình đạo đức của mình và các giám đốc này càn phải đảm bảo 
rằng môi trường đạo đức nhất quán với những mục tiêu tổng quát của doanh nghiệp. Việc truyền 
tin vô cùng quan trọng trong việc cung cấp những hướng dẫn cho các tiêu chuẩn và hoạt động đạo 
đức làm hội nhập các khu vực chức năng của doanh nghiệp.  

Các doanh nghiệp có thể phổ biến các quy tắc đạo đức trong tổ chức của họ thông qua các 
chương trình đào tạo. Việc giúp đỡ các nhân viên xác định được các vấn đề về đạo đức và trang bị 
cho họ những phương tiện để giải quyết chúng là điều tối quan trọng. Thêm vào đó, các nhân viên 
cần được hướng dẫn tìm kiếm sự giúp đỡ từ các giám đốc hoặc những công chức khác trong khi 
giải quyết các vấn đề đạo đức. Một chương trình đạo đức hiệu quả có thể giảm thiểu được các vụ 
án dân sự, hình sự, và các hậu quả điều hành bằng các hình thức tiền phạt, chịu sự phán quyết của 
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tòa, bị tước quyền điều hành tổ chức. Một chương trình đạo đức không hiệu quả để lại hậu quả 
tiêu cực trong đó những hành động vô đạo đức trong kinh doanh có thể tạo ra sự suy giảm giá trị 
cổ phiếu của doanh nghiệp. 

Những cuộc thảo luận được tiến hành trong các chương trình đào tạo đạo đức đôi khi khó 
đi đến thống nhất về những gì nên và không nên làm trong những tình huống cụ thể. Để có thể 
thành công, các chương trình đạo đức kinh doanh cần giáo dục và các nhân viên về khung đạo đức 
chính thức và những mô hình đạo đức để có thể phân tích được các vấn đề đạo đức kinh doanh. 
Do đó, các nhân viên có thể dựa vào hiểu biết về những sự lựa chọn của mình hơn là dựa vào tình 
cảm để có thể đưa ra quyết định đạo đức đúng đắn. 

Công tác đào tạo và truyền đạt cần phải phản ánh những đặc điểm thống nhất của một tổ 
chức: kích thước, văn hóa, các tiêu chuẩn đạo đức, phong cách quản lý và nền tảng nhân viên. 
Điều quan trọng là chương trình đạo đức phải phân biệt được đạo đức cá nhân và đạo đức tổ chức. 
Nếu công tác đào tạo đạo đức có hiệu quả thì nó phải bắt đầu với một nền tảng, một bản đạo đức 
nghề nghiệp, quy trình tuân thủ đạo đức, sự tham gia của nhân viên và ban quản lý; sự ưu tiên đối 
với vấn đề đạo đức đã truyền đạt cho nhân viên. Các trưởng phòng phải tham gia vào quá trình 
phát triển của một chương trình đào tạo đạo đức. 

Những mục tiêu của một chương trình đào tạo đạo đức có thể là nhằm nâng cao tầm hiểu 
biết của nhân viên về các vấn đề đạo đức và khả năng nhận biết chúng: nhằm thông báo cho nhân 
viên các quy trình và luật lệ liên quan, nhằm xác định những người có thể giúp các nhân viên giải 
quyết các rắc rối về đạo đức. 

Quá trình đưa ra quyết định đạo đức bị ảnh hưởng bởi văn hóa của tổ chức, bởi các đồng 
nghiệp và các giám sát viên, và bởi các cơ hội có thể tham gia vào những hành vi vô đạo đức. Bởi 
vậy, sự xuất hiện và sự tăng cường của các luật lệ và quy trình của doanh nghiệp sẽ giới hạn các 
hoạt động vô đạo đức trong tổ chức. Nếu được thiết kế đầy đủ và kỹ lưỡng, chương trình đào tạo 
đạo đức có thể đảm bảo cho việc người trong tổ chức (1) nhận ra các tình huống có thể bao hàm 
những quyết định đạo đức ; (2) hiểu được các tiêu chuẩn đạo đức và văn hóa của tổ chức ; và (3) 
có thể đánh giá tác động của các quyết định đạo đức lên doanh nghiệp về mặt cấu trúc giá trị của 
doanh nghiệp. 

2.2.3. Thiết lập hệ thống điều hành thực hiện, kiểm tra, tăng cường tiêu chuẩn và việc tuân 
thủ đạo đức. 

Việc tuân thủ bao gồm việc so sánh việc làm của nhân viên đối với các tiêu chuẩn đạo đức 
của doanh nghiệp. Sự tuân thủ đạo đức có thể được đo lường thông qua việc quan sát nhân viên và 
một phương cách tiên phong để giải quyết các vấn đề về đạo đức. Một chương trình tuân thủ đạo 
đức có hiệu lực sử dụng các nguồn điều tra và báo cáo. Đôi khi, kiểm soát bên ngoài và xem xét 
lại các hoạt động của doanh nghiệp rất hữu ích trong việc phát triển điểm chuẩn của việc tuân thủ. 

Sự tồn tại của một hệ thống nội bộ để các nhân viên có thể báo cáo các hành vi sai phạm 
là đặc biệt hữu ích trong công tác điều hành và đánh giá việc thực hiện đạo đức. Một số doanh 
nghiệp đã lập ra những đường dây nóng thường gọi là những đường dây trợ giúp, để giúp đỡ và 
cung cấp cho nhân viên bộc lộ những mối lo ngại của mình về đạo đức. Dù có những lo lắng rằng 
người ta có thể báo cáo láo một tình huống hoặc lợi dụng đường dây nóng để nói xấu nhân viên 
khác, những đường dây nóng này vẫn phổ biến rộng rãi và mang lại nhiều lợi ích cho các nhân 
viên. 

Để xác định xem một người có thực hiện công việc của mình một cách đầy đủ và có đạo 
đức hay không nên tập trung quan sát cách nhân viên đó giải quyết các tình huống về đạo đức.  
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Các vấn đề đạo đức có thể được giới thiệu trong các cuộc thảo luận và kết quả có thể thâu vào 
băng video để cả người tham gia và cấp trên có thể đánh giá được kết quả của tình huống đạo đức 
khó xử. 

Một phương pháp khác là dùng bảng hỏi thăm dò nhận thức về đạo đức của nhân viên về 
doanh nghiệp, cấp trên, đồng nghiệp và bản thân họ, cũng như tỷ lệ các hành vi có đạo đức và vô 
đạo đức trong doanh nghiệp và trong ngành. Bảng hỏi này có thể đóng vai trò như là điểm chuẩn 
trong quá trình đánh giá việc thực thi đạo đức của nhân viên. Do đó, nếu các nhân viên cho rằng 
các hành vi vô đạo đức đang tăng lên thì ban giám đốc phải tìm hiểu để có hiểu biết đúng đắn hơn 
về các loại hành vi vô đạo đức có thể xuất hiện là gì và tại sao. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần phải có các chương trình thưởng cho những nhân viên 
luôn tuân thủ đúng các chính sách và tiêu chuẩn của doanh nghiệp (khen thưởng, thưởng tiền, tăng 
lương ...), và có biện pháp xử lý những ai không tuân thủ đúng (thuyên chuyển, đình chỉ công tác, 
sa thải ...). 

Nếu một doanh nghiệp muốn duy trì hành vi có đạo đức thì cac chính sách, luật lệ, và các 
tiêu chuẩn của doanh nghiệp đó phải hoạt động trong hệ thống tuân thủ. Việc duy trì văn hóa đạo 
đức có thể gặp khó khăn nếu ban giám đốc không ủng hộ những hành vi này. Nếu ban giám đốc 
trong doanh nghiệp hành động vô đạo đức thì rất khó để có thể tạo ra và tăng cường một môi 
trường đạo đức trong doanh nghiệp. 

Việc giảm thiểu các hành vi vô đạo đức là mục tiêu kinh doanh không có gì khác so với 
việc làm tăng lợi nhuận. Nếu quá trình không phải để tạo ra và duy trì một nền văn hóa đạo đức 
thì doanh nghiệp phải xác định tại sao như vậy và có những hành động sửa sai ngay, hoặc tăng 
cường những tiêu chuẩn hiện thời một cách nghiêm túc hơn hoặc đề ra những tiêu chuẩn cao hơn. 
Nếu đạo đức nghề nghiệp được tăng cường một cách nghiêm khắc và trở thành một bộ phận của 
văn hóa doanh nghiệp thì nó sẽ có tác dụng trong việc cải thiện hành vi đạo đức trong doanh 
nghiệp. Nếu đạo đức nghề nghiệp chỉ được thực hiện theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” và không 
thực sự trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp thì kết quả đạt được cũng rất ít. 

Những nỗ lực nhằm xóa bỏ hành vi vô đạo đức là vô cùng quan trọng đối với những mối 
quan hệ của các doanh nghiệp với nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Nếu không có những 
hành động sửa sai cho những hành vi mà theo xã hội hoặc tổ chức là sai trái thì những hành vi như 
thế sẽ tiếp diễn. 

Sự quản lý nhất quán và những mức kỷ luật cần thiết là vô cùng quan trọng đối với một 
chương trình tuân thủ đạo đức. Các điều phối viên đạo đức phải có trách nhiệm với hệ thống kỷ 
luật của doanh nghiệp, thực hiện tất cả các hình thức kỷ luật mà doanh nghiệp đã đề ra với những 
hành động vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức của doanh nghiệp. Khi đánh giá thành tích của nhân 
viên, nhiều doanh nghiệp còn xem xét cả đến khía cạnh tuân thủ đạo đức của nhân viên đó. Trong 
khi phải chờ xem sự đánh giá của cấp trên, các nhân viên có thể được yêu cầu ký kết một cam kết 
rằng họ đã đọc những hướng dẫn hiện thời của doanh nghiệp về những chính sách đạo đức rồi. 
Các doanh nghiệp cũng phải tiến hành điều tra những vụ sai phạm đã biết hoặc còn đang nghi ngờ 
một cách kỹ lưỡng. Những viên chức hữu quan, thường là các điều phối viên đạo đức, cần phải 
đưa ra những đề xuất cho ban giám đốc cách giải quyết các vấn đề đạo đức như thế nào. Trong 
một vài trường hợp, các doanh nghiệp phải báo cáo các hành vi sai phạm lên các cơ quan quản lý 
nhà nước. 

Công tác kiểm tra việc tuân thủ đạo đức là sự đánh giá có hệ thống của một chương trình 
đạo đức và các hoạt động của tổ chức để xác định tính hiệu quả của nó. Cụ thể là việc chú trọng 
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vào các nhân tố có ảnh hưởng đến cách đưa ra các quyết định là vô cùng hữu ích. Các đồng 
nghiệp, cấp trên và hệ thống thưởng phạt chính thức có một tầm ảnh hưởng to lớn đối với hành vi 
đạo đức của nhân viên. Việc hiểu biết các vấn đề về đạo đức trong công tác kiểm tra có thể giúp 
doanh nghiệp lập ra quy định đạo đức nghề nghiệp và các chương trình khác để điều khiển hành 
vi đạo đức trong tổ chức kinh doanh. 

Công tác kiểm tra việc tuân thủ đạo đức có thể sử dụng để đánh giá những mối quan ngại 
đạo đức của một doanh nghiệp và điều khiển cơ chế ấy. Một bản kiểm tra nên đưa ra một bản điều 
tra có hệ thống và khách quan về điều kiện đạo đức của doanh nghiệp. Cũng giống như kiểm toán, 
kiểm tra đạo đức có thể sẽ hiệu quả hơn nếu có một người nào đó có kinh nghiệm, kỹ năng nhưng 
ở ngoài doanh nghiệp tiến hành kiểm tra. Các doanh nghiệp nên tham gia vào công cuộc phát triển 
công cụ kiểm tra đạo đức của mình để đảm bảo các vấn đề chính họ đang phải đối mặt đã được 
bao hàm trong bản kiểm tra. Ban giám đốc cần phải tham gia vào việc xác định những vấn đề 
mang tính quy chuẩn nào cần đánh giá, dựa vào nhận thức đạo đức của doanh nghiệp. Khi những 
mối quan ngại về đạo đức được tìm ra, việc kiểm tra đạo đức này có thể giúp ban giám đốc lập ra 
bản đạo đức nghề nghiệp như kim chỉ nam cho các hoạt động của nhân viên. 

2.2.4. Cải thiện liên tục chương trình tuân thủ đạo đức 
Việc cải thiện hệ thống khuyến khích các nhân viên đưa ra những quyết định có đạo đức 

hơn không khác lắm so với việc thực hiện những loại chiến lược kinh doanh khác. Thực hiện có 
nghĩa là biến các chiến lược đó thành hành động cụ thể. Thực hiện trong việc tuân thủ đạo đức có 
nghĩa là thiết kế những hoạt động sao cho có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức, sử dụng các 
nguồn lực sẵn có trong sự thúc ép hiện hành. Việc thực hiện biến kế hoạch hành động thành 
những thuật ngữ vận hành và thiết lập những phương tiện để quản lý, điều khiển và cải thiện việc 
thực thi đạo đức của tổ chức. 

Khả năng lập kế hoạch và thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức của một doanh nghiệp phụ 
thuộc một phần vào những nguồn lực và hoạt động cấu tạo nên doanh nghiệp để có thể dạt được 
những mục tiêu đạo đức của doanh nghiệp theo một phương thức hiệu quả và hợp lý. 

Nếu doanh nghiệp xác định rằng, những việc làm của mình chưa thỏa đáng lắm xét về 
khía cạnh đạo đức, thì ban giám đốc doanh nghiệp đó có thể phải tổ chức lại cách đưa ra một số 
quyết định. 

2.3 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU 
Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã bị hại vì các doanh nghiệp khác đã sử dụng thương hiệu 

của họ để lừa đảo – có nghĩa là giả mạo hoặc xuyên tặc thương hiệu chính của một doanh nghiệp 
nào đó.  

2.3.1. Tham nhũng và hối lộ. 
Một nghiên cứu của đại học Harvard nhận thấy, các quốc gia thuộc bán đảo Xcăng-đi-

navia được xếp vào thứ hạng cao vì có tính liêm chính trong làm ăn kinh doanh, tỷ lệ tham nhũng 
cao bắt nguồn từ những vụ đầu tư nước ngoài... Tại Trung Quốc, một đất nước có đầu tư nước 
ngòai và tệ tham nhũng đều rất cao, thì một số lượng đầu tư lớn của những người Trung Quốc ở 
nước ngoài vẫn giữ liên lạc với trong nước có thể giúp họ lách luật được. Bởi tệ tham nhũng nên 
các nhà đầu tư từ các nước công nghiệp rất tránh làm ăn với Trung Quốc. 

Trong nhiều nền văn hóa, đưa hối lộ – hay còn gọi là “tiền có đi có lại” – là một hành vi 
kinh doanh được chấp nhận. Tại Mê-hi-cô, hối lộ được gọi là la mordida. Ngoài Nam Phi gọi là 
dash. Ở Trung Đông, Ấn Độ và Pakistan, Baksheesh, tiền boa hay tiền thưởng của cấp trên được 
dùng rất rộng rãi. Người Đức gọi đó là schimengeld, tiền bồi trơn công việc và người Italia gọi đó 
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là Bustarella, một phong bì nhỏ. Các công ty kinh doanh quốc tế phải ý thức được rằng, hối lộ là 
một vấn đề đạo đức và hành động này thông dụng hơn tại một vài nước. Ở các nước đang phát 
triển, hối lộ thường xảy ra trong các dự án xây dựng lớn, dự án chìa khóa trao tay hoặc các hợp 
đồng lớn về hàng hóa hay thiết bị. Bảng 2-1 cho thấy, hối lộ được tiến hành ở nhiều hoạt động 
khác nhau nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. 

Bảng 2-1: Các loại hối lộ chính 

Các khoản tiền làm 
cho công việc thuận 
lợi hơn 

Chỉ tiêu một khoản tiền nhỏ bằng tiền mặt hoặc dưới dạng tiền boa hoặc 
quà cho các quan chức chính phủ nhỏ để xúc tiến sự rõ ràng trong khâu 
vận chuyển hàng, tài liệu và các giao dịch quy trình khác. Vì dụ như tại 
ấn Độ, một sản phẩm sẽ không thể giao chuyển được nếu trong tay của 
nhân viên thư ký không có một ít tiền. Tại Italia, Bustarella (một phong 
bì có một khoản tiền nhỏ) góp phần giao chuyển hàng hóa ra vào quốc 
gia này nhanh chóng hiệu quả hơn. 

Tiền hoa hồng cho 
những người trung 
gian. 

Việc chỉ định những người trung gian (các đại lý và các nhà tư vấn) để 
làm cho việc bán hàng thuận lợi hơn theo phương thức không thường lệ, 
và việc chi tiền hoa hồng cho họ, không xứng với dịch thương mại 
thường lệ của họ. Thường thì, người trung gian có thể yêu cầu gủi một 
phần hoặc tất cả tiền hoa hồng của họ vào ngân hàng ở nước thứ ba.  

Đóng góp cho 
chính trị 

Việc đóng góp này như kiểu tống tiền bởi họ đã vi phạm luật pháp hoặc 
phong tục địa phương. Những khoản tiền như thế này, mặc dù là hợp 
pháp, nhưng cũng nhằm một mục đích giành được sự ưu tiên trực tiếp 
hoặc gián tiếp.  

Chi tiêu tiền mặt Việc chi tiền mặt cho các nhân vật quan trọng qua các quỹ đen hoặc 
bằng các hình thức khác, thường trong một nước thứ ba (ví dụ như gửi 
tiền trong ngân hàng Thụy Sỹ) vì các lý do khác nhau, như để được bãi 
bỏ thuế hoặc giành được hợp đồng, hoặc để được đối xử ưu tiên hơn các 
đối thủ khác.  

 

B¶ng 2-2 m« t¶ mét sè nh©n tè lý gi¶i t¹i sao ng−êi ta l¹i ®−a hoÆc nhËn c¸c kho¶n hèi lé. 
NhiÒu doanh nghiÖp coi hèi lé lµ mét chi phÝ cÇn thiÕt trong kinh doanh ë mét sè n−íc nhÊt ®Þnh. 
NhiÒu c«ng ty ®a quèc gia cña Mü ®· bÞ ph¹t v× tiÕn hµnh hèi lé theo LuËt chèng tham nhòng n−íc 
ngoµi.  

B¶ng 2-2: C¸c nguyªn nh©n hèi lé 

• Vì các đối thủ cạnh tranh cũng hối lộ 

• Thiếu quản lý hoặc đào tạo về chống hối lộ cho đội ngũ bán hàng 

• Áp lực phải đạt được doanh thu 

• Tin rằng hối lộ chỉ là một chi phí đầu vào cho quá trình kinh doanh ở nước ngoài 

• Nhận hối lộ là một hình thức được chấp nhận tại một số quốc gia nhất định 

• Áp lùc cña ®èi t¸c muèn nhËn hèi lé 

• Më ®−êng th©m nhËp thÞ tr−êng mãi 

• Lo¹t bá ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh. 
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Hối lộ liên hệ ngay từ sự xuống dốc của nhiều lãnh đạo, nhà lập pháp và các quan chức 
chính phủ. Khi một quan chức chính phủ chấp nhận hối lộ thì thường doanh nghiệp đưa hối lộ sẽ 
tìm sự ưu ái và cũng có thể là cơ hội gây ảnh hưởng tới hệ thống pháp luật tác động đến doanh 
nghiệp ấy. Đưa hối lộ cho các nhà lập pháp hoặc các quan chức là một vấn đề đạo đức trong kinh 
doanh. Vấn đề tiền lại quả cũng tồn tại trong các doanh nghiệp tư nhân. Những mâu thuẫn về lợi 
ích vô đạo đức là mối quan ngại đặc biệt khi chúng dập tắt cuộc cạnh tranh công bằng giữa các 
doanh nghiệp. 

Từ năm 1977, luật chống tham nhũng nước ngoài đã cấm các công ty Hoa Kỳ được đưa 
hoặc nhận các khoản tiền cho các quan chức của chính phủ nước ngoài vì mục đích giành được 
hoặc giữ được kinh doanh nước ngoài. Nếu vi phạm luật này, các công ty sẽ phải chịu mức phạt 
lên tới 2 triệu $, và các tổng giám đốc có thể bị ngồi tù tối đa là 5 năm hoặc bị phạt 10.000 $ hoặc 
bị cả hai hình phạt. Luật này cũng cho phép một khoản tiền “bồi dưỡng” nho nhỏ cho các viên 
chức cấp thư ký hoặc bộ trưởng. Những khoản tiền này được miễn quy kết tội vì lượng tiền nhỏ 
và vì chúng được sử dụng để thuyết phục người nhận thực thi nhiệm vụ bình thường của họ, chứ 
không phải là làm một việc gì đó có đóng góp quá lớn cho các hàng hóa và dịch vụ mới. 

Những người ủng hộ luật chống tham nhũng nước ngoài đưa ra hiệp định quốc tế. “Hiệp 
định chống hối lộ cho các quan chức chính phủ nước ngoài trong các giao dịch thương mại quốc 
tế”, được 34 nước ký kết. Những người ủng hộ hiệp định này phần đông là thành viên của Tổ 
chức hợp tác kinh tế và phát triển. Bản hiệp định yêu cầu các bên tham gia ký kết phải buộc tội 
hình sự với bất cứ ai “đề nghị, hứa hẹn hoặc đưa những khoản tiền lớn hoặc các lợi thế khác ... 
cho quan chức nước ngoài” vì mục đích đạt được “lợi thế kinh doanh hoặc những lợi thế khác 
trong việc kinh doanh quốc tế”. Mức trừng phạt là một sự ngăn cản có hiệu quả và nhanh đối với 
các vi phạm trong tương lai và sẽ được quyết định bởi quốc gia mà công ty đang hoạt động tại đó. 

2.3.2. Phân biệt đối xử (giới tính và chủng tộc). 
Ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta có thể thấy hiện tượng phân biệt giới tính và chủng tộc 

xảy ra. Ở Anh, nhân viên người Đông Ấn Độ thường bị trả lương thấp và được giao cho các công 
việc mà chẳng ai muốn làm cả. Những người là thổ dân Úc từ lâu nay cũng phải chịu sự phân biệt 
đối xử về kinh tế, xã hội. Ở nhiều nước Đông Nam Á, nhân viên thuộc dân tộc thiểu số ít có cơ 
hội thăng tiến. Ở Nhật Bản, mặc dù chính phụ nữ là người mở đường đến với kinh doanh và chính 
trị, nhưng họ hiếm khi được thăng tiến đến các vị trí cấp cao, mặc dù ở nước này có quy định 
phân biệt giới tính là phạm pháp, song lại không có hình phạt nếu vi phạm. 

Tại nhiều nước Trung Đông, rất hiếm có những phụ nữ làm kinh doanh, chính vì lý do này 
mà làm kinh doanh với các nước Trung Đông, các công ty thường gặp rắc rối khi cử phụ nữ đi 
làm đại diện bán hàng. Trên thực tế, các công ty ở Trung Đông có thể từ chối không đàm phán với 
một nữ doanh nhân hoặc có một cái nhìn không thấy thiện cảm khi tổ chức nước ngoài tuyển dụng 
phụ nữ. Vấn đề đạo đức trong trường hợp này là liệu doanh nghiệp nước ngoài có nên tôn trọng 
giá trị của người Trung Đông, chỉ cử doanh nhân nam đi đàm phán và không tạo cơ hội cho doanh 
nhân nữ được phát triển sự nghiệp và đóng góp vào các mục tiêu của doanh nghiệp hay không. 

Phân biệt chủng tộc không chỉ được nói đến nhiều ở Mỹ, mà ở Đức, đây cũng là một vấn 
nạn. Đức không cấp quyền công dân cho những công nhân người Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả khi họ đã 
thuộc thế hệ thứ hai của người Đức. Vấn đề này cũng xảy ra ở Nhật đối với người Hàn Quốc quốc 
tịch Nhật bản. 

2.3.3. Các vấn đề khác. 
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- Quyền con người. 

Trong thập niên 90 của thế kỷ XX, báo chí đưa nhiều  tin về nạn bóc lột sức lao động trẻ 
em, trả lương rẻ mạt và lạm dụng trong các nhà máy nước ngoài. Các doanh nghiệp đang đánh vật 
với vấn đề quyền con người, họ thường đưa ra các quyết định ngắn hạn để tăng lợi nhuận cho 
doanh nghiệp và phải chịu hậu quả tiêu cực trong dài hạn. Ngoài ra, các doanh nghiệp hiện nay 
còn phải đối mặt với những vấn đề đối xử với người thuộc dân tộc thiểu số, phụ nữ, sử dụng lao 
động trẻ em và quyền của nhân viên. Các công ty đa quốc gia còn phải đối diện với nhiều thách 
hơn bởi tính đa dạng về văn hóa của các nhân viên của mình. 

Mặc dù các công ty đa quốc gia có vẻ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề về quyền con 
người hơn trước đây, song vẫn có hiện tượng lạm dụng quyền con người khắp nơi trên thế giới. 
Theo một nghiên cứu của Uỷ ban lao động liên bang Hoa Kỳ, các công ty Mỹ đang hạ thấp tiêu 
chuẩn sống của công nhân khi trả lương rẻ mạt, xóa bỏ các lợi ích, bắt công nhân làm thêm giờ, 
cản trở hoạt động của tổ chức công đoàn. Các công nhân của nhà máy sản xuất túi xách Liang Shi 
chỉ nhận được 13 cent/giờ làm việc, trong khi đó mức lương cho công việc tương tự như thế ở Mỹ 
là 87 cent/giờ.  
- Phân biệt giá cả. 

Việc định giá các sản phẩm bán ra tại các nước khác nhau cũng có thể làm nảy sinh vấn đề 
đạo đức kinh doanh. Một vấn đề thường xuyên gây tranh cãi trong kinh doanh quốc tể là phân biệt 
giá cả, vấn đề này thường xảy ra khi một doanh nghiệp định ra các mức giá khác nhau với các 
nhóm hàng khác nhau. Sự khác biệt giá cả được coi là hợp pháp nếu không làm giảm đi cạnh 
tranh hoặc được tính trên nền tảng của chi phí. Phân biệt giá cả trở thành một vấn đề đạo đức hoặc 
có thể trở thành một vấn đề pháp lý nếu vi phạm những điều sau: (1) vi phạm luật pháp ; (2) thị 
trường không thể chia thành các khu vực nhỏ ; (3) chi phí chia nhỏ thị trường vượt quá doanh thu 
từ việc phân biệt giá cả một cách hợp pháp ; và (4) làm cho khách hàng không hài lòng. 

Khi thị trường bị cố ý chia nhỏ thành các khu vực nhỏ hơn với các mức giá khác nhau, 
vấn đề đạo đức kinh doanh sẽ xảy ra nếu sự khác biệt giá cả này không thể giải thích được bằng 
phụ phí. Trong một số trường hợp, sự phân biệt giá cả như vậy có thể bị coi là bất hợp pháp vì 
làm giảm đáng kể cạnh tranh trên thị trường.  

Một vấn đề đạo đức kinh doanh khác mà các doanh nghiệp có thể gặp phải trong kinh 
doanh quốc tế đó là khi bán sản phẩm ở nước ngoài tính tăng giá lên quá cả các phụ phí xuất 
khẩu. Tăng giá theo kiểu này bị gọi là “hành động dục khoét”. Hành động đục khoét còn ám chỉ 
những trường hợp tăng gia bất thường trong trường hợp thiếu hụt đặc biệt sản phẩm hoặc dịch vụ 
này.  

Ngược lại, khi các doanh nghiệp đưa ra mức giá cao cho các sản phẩm bán trên thị trường 
trong nước và bán sản phẩm tương tự ra nước ngoài với giá thấp không đủ trả chi phí xuất khẩu, 
hành động này bị coi là bán phá giá. Bán phá giá là vô đạo đức khi ảnh hưởng đến cạnh tranh 
hoặc làm phương hại đến các doanh nghiệp và nhân viên của các nước khác. 

Bán phá giá có thể xuất hiện với một số lý do. Bán với giá rẻ cho phép một doanh nghiệp 
xâm nhập vào một thị trường nhanh hơn và chiếm được thị phần lớn hơn, hoặc thị trường trong 
nước quá nhỏ để tiêu thụ sản phẩm khi mà doanh nghiệp áp dụng mức sản xuất quy mô lớn và 
hiệu quả, hoặc sản phẩm sản xuất trong nước với công nghệ lạc hậu không thể bán được trong 
nước mang bán phá giá tại các nước khác. Rất khó có thể chứng minh được việc bán phá giá, 
nhưng ngay cả khi nghi ngờ bán phá giá cũng có thể dẫn đến áp đặt những hạn ngạch xuất khẩu 
và có thể làm phương hại đến các doanh nghiệp vô tội khác. 
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Phân biệt giá cả, đục khoét hay bán phá giá tạo ra các vấn đề đạo đức trong kinh doanh 
quốc tế. Mặc dù việc định giá cho thị trường nước ngoài là rất phức tạp vì có thêm các phí xuất 
khẩu, thuế quan và tiếp thị, tuy nhiên, các doanh nghiệp cần phải chú ý định giá sản phẩm của 
mình sao cho vừa đảm bảo phí đầu vào, thu được lợi nhuận mà vẫn đảm bảo cạnh tranh công 
bằng. 

- Các sản phẩm có hại. 
Tại các quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến, chính phủ cấm bán một số mặt hàng nhất 

định bị coi là có hại. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục bán các sản phẩm này sang các 
nước khác chưa có các quy định này.  

Một vấn đề đạo đức tương tự là xuất khẩu thuốc lá vào các nước kém phát triển. Doanh số 
bán thuốc là tại Mỹ giảm mạnh do có các quy định nghiêm ngặt hơn, thực tế chỉ ra rằng hút thuốc 
là có hại cho sức khỏe, ngoài ra hút thuốc là cũng không được xã hội chấp nhận rộng rãi. Chính vì 
thế, các doanh nghiệp thuốc lá chuyển sang bán thuốc lá và các sản phẩm liên quan tại các nước 
khác, đặc biệt là các nước kém phát triển hơn. 

Thải chất thải vào các nước kém phát triển cũng là một vấn đề đạo đức, đặc biệt là khi các 
quốc gia và cộng đồng đó không biết trong rác chứa gì. Dù Châu Phi và Mỹ La Tinh đã cấm buôn 
bán rác thải nhưng Trung Quốc thì chưa, các công ty Trung Quốc mua rác thải để lấy kim loại, 
nhựa và các chất hữu dụng khác để tái chế. Với nhân công rẻ mạt, các công ty này có thể thu được 
lợi nhuận rất lớn. 

Đôi khi một số sản phẩm không có hại tại một số nước, nhưng lại trở nên có hại do nạn 
mù chữ hoặc kém hiểu biết, điều kiện mất vệ sinh hoặc giá trị văn hóa khác nhau. Chính vì thế, 
ngay cả khi sản phẩm an toàn và đã qua kiểm nghiệm đầy đủ vẫn có thể tạo ra các vấn đề đạo đức, 
khi người bán không đánh giá một cách chính xác thị trường nước ngoài hoặc không duy trì được 
các biện pháp giải quyết vấn đề sức khỏe liên quan đến sản phẩm của mình tại một thị trường nào 
đó. 
- Ô nhiễm môi trường. 

Trong khi có những ranh giới để nhận ra các vi phạm đạo đức và pháp luật trong trường 
hợp lạm dụng môi trường, sự lạm dụng này để lại tác động lâu dài sau đó. Chính vì thế, một số 
nước đã hợp tác để tạo ra các liên minh và tiêu chuẩn về trách nhiệm với môi trường. Nhằm bảo 
vệ không khí và nguồn nước, nhiều nước đã thực hiện hành động chống lại các doanh nghiệp gây 
ô nhiễm. 
- Viễn thông và công nghệ thông tin. 

Với các tiến bộ công nghệ: Vệ tinh, email và internet, việc tiếp cận thông tin giờ đây chỉ 
mất vài giây chứ không phải là hàng tuần như trước đây nữa. Thông tin bùng nổ cũng gây ra các 
vấn đề đạo đức. Trước hết là vấn đề sao chép, vi phạm bản quyền tác giả. Ngành giải trí trong đó 
bao gồm âm nhạc và điện ảnh lo ngại nhất về vấn đề vi phạm bản quyền, bởi vì các thiết bị mới 
sao chép băng đĩa kỹ thuật số và chiếu phim hay đang tải nhạc qua mạng, sẽ làm cho các doanh 
nghiệp điêu đứng. 

Tốc độ phát triển của viễn thông toàn cầu cũng ảnh hưởng đến ngành thời trang. Trước 
đây, hàng nhái thường xuất hiện trên thị trường sau khi  có bản gốc vài tháng và tràn ngập các cửa 
hàng bán lẻ. Ngày nay, một bức ảnh chụp tại buổi trình diễn thời trang tại Milan được fax ngay 
sang Hồng Kông ngay trong đêm đó, ngày hôm sau một mẫu áo mới được chuyển phát nhanh tới 
một buổi diễn để người mua lẻ có thể xem. 
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Các hoạt động tài chính mờ ám, như rửa tiền, cũng ngày càng phát triển vì có sự trợ giúp 
của viễn thông quốc tế. Rửa tiền có nghĩa là các nguồn tiền có được một cách bất hợp pháp được 
chuyển hoặc sử dụng thông qua các giao dịch tài chính để che đậy nguồn cung cấp tiền hoặc chủ 
sở hữu, giúp cho các hoạt động phi pháp. 

TÓM TẮT NỘI DUNG 
1. Đạo đức kinh doanh được xem xét trong các chức năng của doanh nghiệp. 

- Trong quản trị nguồn nhân lực: đạo đức kinh doanh liên quan đến các vấn đề tuyển dụng, bổ 
nhiệm, sử dụng lao động; đạo đức trong đánh giá người lao động; đạo đức trong bảo vệ người lao 
động. 
- Trong marketing: đạo đức kinh doanh liên quan đến phong trào bảo hộ người tiêu dùng. Người 
tiêu dùng có các quyền được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản: là quyền được có nhữnghàng hóa 
và dịch vụ cơ bản, thiết yếu bao gồm ăn, mặc, ở, chăm sóc sức khỏe giáo dục và vệ sinh. Quyền 
được an toàn : Là quyền được bảo vệ để chống các sản phẩm, dịch vụ, các qui trình có hại cho sức 
khỏe và cuộc sống. Quyền được thông tin: là quyền được cung cấp những thông tin cần thiết để có 
sự lựa chọn và được bảo vệ trước những quảng cáo hoặc ghi nhận không trung thực. Quyền được 
lựa chọn là quyền được lựa chọn trong số các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp với giá cả phải 
chăng và chất lượng đúng yêu cầu. Quyền được lắng nghe (hay được đại diện): là quyền được để 
đạt những mối quan tâm của người tiêu dùng đến việc hoạch định hoặc thực hiện các chủ trương 
chính sách của chính phủ cũng như việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ. Quyền được bồi 
thường: là quyền được giải quyết thỏa đáng những khiếu nại đúng, bao gồm quyền được bồi 
thường trong trường hợp sản phẩm không đúng như giới thiệu, trường hợp hàng giả mạo hoặc 
dịch vụ không thỏa mãn yêu cầu. Quyền được giáo dục về tiêu dùng: là quyền được tiếp thu 
những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể lựa chọn sản phẩm dịch vụ một cách thỏa đáng, 
được hiểu biết về các quyền cơ bản và trách nhiệm của người tiêu dùng, được biết làm cách nào 
để thực hiện được các quyền và trách nhiệm của mình. Quyền được có một môi trường lành mạnh 
và bền vững: là quyền được sống trong một môi trường không hai đến sức khỏe hiện tại và tương 
lai. 

- Trong hoạt động tài chính, kế toán 
2. Đạo đức kinh doanh được xem xét trong quan hệ với các đối tượng hữu quan như chủ sở hữu; 
người lao động (Vấn đề cáo giác, bí mật thương mại, điều kiện, môi trường làm việc, lạm dụng 
của công, phá hoại ngầm); Khách hàng và đối thủ cạnh tranh. 

3. Chương trình đạo đức sẽ giúp các doanh nghiệp giảm những khả năng bị phạt và những phản 
ứng tiêu cực của công chúng đối với những hành động sai trái. Trách nhiệm đối với các hành 
động kinh doanh nằm trong tay các cán bộ quản lý cao cấp. Một doanh nghiệp cần phải có một 
chương trình đạo đức hiệu quả để đảm bảo tất cả các nhân viên của mình hiểu được những tiêu 
chuẩn đạo đức kinh doanh và tuân thủ những chính sách và quy định về nhân cách. Chính điều 
này sẽ tạo ra môi trường đạo đức của doanh nghiệp ấy, bởi vì các nhân viên đến từ các doanh 
nghiệp khác nhau, có sự giáo dục và gia đình khác nhau nên khó có thể có cùng một tầm nhìn 
chung và biết ngay các hành vi nào là đúng đắn khi họ mới được nhận vào một doanh nghiệp mới 
hay được giao một công việc mới. 

4. Hành vi đạo đức có thể được khuyến khích thông qua việc hình thành các tiêu chuẩn đạo đức 
của doanh nghiệp. Những tiêu chuẩn này có thể mang những quy định về đạo đức hoặc các điều lệ 
trong chính sách áp dụng các hành vi đáng ngờ cụ thể nào đó. Một bản quy định về đạo đức cần 
phải cụ thể, đủ để có thể ngăn chặn một cách hợp lý các hành vi sai phạm. Những quy định quá 
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chung ở mức độ “không làm hại” hoặc “công bằng và trung thực” là không đủ. Doanh nghiệp cần 
phải đưa ra đủ các phương hướng cho các nhân viên để tránh các nguy cơ liên quan đến việc kinh 
doanh cụ thể của họ. 

5. Công tác kiểm tra việc tuân thủ đạo đức là sự đánh giá có hệ thống của một chương trình đạo 
đức và các hoạt động của tổ chức để xác định tính hiệu quả của nó. Cụ thể là việc chú trọng vào 
các nhân tố có ảnh hưởng đến cách đưa ra các quyết định là vô cùng hữu ích. Các đồng nghiệp, 
cấp trên và hệ thống thưởng phạt chính thức có một tầm ảnh hưởng to lớn đối với hành vi đạo đức 
của nhân viên. Việc hiểu biết các vấn đề về đạo đức trong công tác kiểm tra có thể giúp doanh 
nghiệp lập ra quy định đạo đức nghề nghiệp và các chương trình khác để điều khiển hành vi đạo 
đức trong tổ chức kinh doanh. Công tác kiểm tra việc tuân thủ đạo đức có thể sử dụng để đánh giá 
những mối quan ngại đạo đức của một doanh nghiệp và điều khiển cơ chế ấy. Một bản kiểm tra 
nên đưa ra một bản điều tra có hệ thống và khách quan về điều kiện đạo đức của doanh nghiệp.  
6. Việc cải thiện hệ thống khuyến khích các nhân viên đưa ra những quyết định có đạo đức hơn 
không khác lắm so với việc thực hiện những loại chiến lược kinh doanh khác. Thực hiện có nghĩa 
là biến các chiến lược đó thành hành động cụ thể. Thực hiện trong việc tuân thủ đạo đức có nghĩa 
là thiết kế những hoạt động sao cho có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức, sử dụng các nguồn 
lực sẵn có trong sự thúc ép hiện hành. Việc thực hiện biến kế hoạch hành động thành những thuật 
ngữ vận hành và thiết lập những phương tiện để quản lý, điều khiển và cải thiện việc thực thi đạo 
đức của tổ chức. 
7. Trong nền kinh tế toàn cầu, ngày càng có nhiều công ty đưa ra những đạo đức nghề nghiệp để 
định hướng cho các hành vi của mình và đảm bảo rằng những hoạt động của họ phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc tế. Nhiều giả thuyết đã cố gắng để thiết lập một hệ thống các tiêu chuẩn đạo đức toàn 
cầu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã bị hại vì các doanh nghiệp khác đã sử dụng thương hiệu của 
họ để lừa đảo – có nghĩa là giả mạo hoặc xuyên tạc thương hiệu chính của một doanh nghiệp nào 
đó.  

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Đạo đức kinh doanh trong quản trị nguồn nhân lực liên quan đến những vấn đề cơ bản nào?  

2. Để bảo vệ người tiêu dùng, Liên hợp quốc đã có bản hướng dẫn gửi  Chính phủ các nước thành 
viên. Hãy cho biết người tiêu dùng có những quyền gì? 

3. Trong hoạt động tài chính kế toán đạo đức được biểu hiện như thế nào? 
4. Thế nào là đối tượng hữu quan? Đạo đức kinh doanh được xem xét trong quan hệ với họ như 
thế nào? 
5. Thế nào là chương trình đạo đức có hiệu quả? Các nhân tố chủ chốt cho việc xây dựng một 
chương trình đạo đức? 
6. Vấn đề  đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu như thế nào? 

 
 
 

 
  

 
 



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 63

CHƯƠNG 3 
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 

 

GIỚI THIỆU 
Mục đích, yêu cầu 

- Mục đích: Trang bị cho người học một số vấn đề chung về văn hoá doanh nghiệp bao gồm   

                    khái niệm, đặc điểm; các biểu hiện, các dạng văn hoá doanh nghiệp; nhân tố tạo  
                    lập văn hoá doanh nghiệp. 

- Yêu cầu: Người học nắm được những kiến thức cơ bản để vận dụng các chương tiếp theo 

Nội dung chính 
- Khái niệm và đặc điểm văn hoá doanh nghiệp 
- Các dạng văn hoá doanh nghệp 

- Nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp 

NỘI DUNG 

3.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 
3.1.1 Khái niệm văn hoá 
          Có thể nói văn hoá là một khái niệm có nhiều định nghĩa nhất bởi góc nhìn, cách tiếp cận và 
ý kiến khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay khái niệm văn hoá đang được sử dụng cũng vẫn 
chỉ có tính chất quy ước, nhằm đi đến một khái niệm có tính chất thoả thuận để tiện sử dụng, bởi 
vì chúng ta mới chỉ đi được những bước đầu tiên tới cách hiểu đúng và định nghĩa đúng thế nào là 
văn hoá.  

          Khái quát chung, có thể hiểu “Văn hoá là toàn bộ những hoạt động vật chất và tinh thần mà 
loài người đã sáng tạo ra trong lịch sử của mình trong quan hệ với con người, với tự nhiên và với 
xã hội, được đúc kết lại thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội. Nói tới văn hoá là nói tới con người, 
nói tới việc phát huy những năng lực bản chất của con người, nhằm hoàn thiện con người, hoàn 
thiện xã hội. Có thể nói văn hoá là tất cả những gì gắn liền với con người, ý thức con người để rồi 
lại trở về với chính nó”. Văn hoá là một hệ thống được định hình và phát triển trong quá trình lịch 
sử, bao gồm nhiều yếu tố hợp thành như hệ giá trị, tập quán, thói quen, lối ứng xử, các chuẩn mực 
xã hội; nó mang tính ổn định bền vững và có khả năng di truyền qua nhiều thế hệ. Đảng ta đã 
khẳng định: “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế – xã hội”. 

3.1.2 Văn hoá doanh nghiệp 
Trong mỗi doanh nghiệp đều tồn tại những hệ thống hay chuẩn mực về giá trị đặc trưng, 

hình tượng, phong cách được doanh nghiệp tôn trọng và truyền từ người này sang người khác, thế 
hệ này sang thế hệ khác. Chúng có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi của các thành viên. Khi 
phải đối đầu với những vấn đề nan giải về đạo đức, những hệ thống giá trị, phương pháp tư duy 
này có tác dụng chỉ dẫn các thành viên doanh nghiệp cách thức ra quyết định hợp với phương 
châm hành động của doanh nghiệp. Khái niệm được sử dụng để phản ánh những hệ thống này 
được gọi với nhiều tên khác nhau như văn hoá doanh nghiệp, hay văn hoá công ty (corporate 
culture), văn hoá tổ chức (organizational culture), văn hoá kinh doanh (business culture). Là một 
lĩnh vực mới được nghiên cứu trong vài thập kỷ qua, các định nghĩa về khái niệm này còn rất khác 



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 64 

nhau phản ánh sự mới mẻ của vấn đề, tình trạng chưa thống nhất về cách tiếp cận, mối quan tâm, 
phạm vi ảnh hưởng và vận dụng ngày càng rộng của những khái niệm này.  

Mặc dù thuật ngữ “văn hoá doanh nghiệp” xuất hiện khá muộn, khái niệm này đã được vận 
dụng từ khá sớm trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp ở các nước phương Tây dưới tên gọi là văn 
hoá. Trong một công trình nghiên cứu tiến hành vào năm 1952, Kroeber và Kluckholn đã thống 
kê được 164 cách định nghĩa khác nhau về “văn hoá” vận dụng trong công ty. Ngày nay khi các 
khái niệm “văn hoá” và “tổ chức” hay “doanh nghiệp” được kết hợp với nhau để trở thành một 
lĩnh vực nghiên cứu xác định, đặc thù – văn hoá doanh nghiệp - số lượng các định nghĩa về khái 
niệm mới này còn nhiều hơn nữa.  

Trong Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp của trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân có viết : Văn hoá doanh nghiệp được định nghĩa là một hệ thống các ý nghĩa, giá trị, 
niềm tin chủ đạo, nhận thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên của một tổ chức cùng 
đồng thuận và có ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của các thành viên.Văn 
hoá kinh doanh thể hiện sự đồng thuận về quan điểm, sự thống nhất trong cách tiếp cận và trong 
hành vi của các thành viên một doanh nghiệp. Nó có tác dụng giúp phân biệt giữa doanh nghiệp 
này với các doanh nghiệp khác. Chúng được mọi thành viên trong doanh nghiệp chấp thuận có 
ảnh hưởng trực tiếp, hàng ngày đến hành động và việc ra quyết định của từng người và được 
hướng dẫn cho những thành viên mới để tôn trọng và làm theo. Chính vì vậy chúng còn được gọi 
là “bản sắc riêng” hay “bản sắc văn hoá” của một doanh nghiệp mà mọi người có thể xác định 
được và thông qua đó có thể nhận ra được quan điểm và triết lý đạo đức của một doanh nghiệp. 

Văn hoá doanh nghiệp tạo điều kiện cho các thành viên nhận ra được những sắc thái riêng 
mà một doanh nghiệp muốn vươn tới. Nó cúng tạo ra sự cam kết tự nguyện đối với những gì vượt 
ra ngoài phạm vi niềm tin và giá trị của mỗi cá nhân. Chúng giúp các thành viên mới nhận thức 
được ý nghĩa của các sự kiện và hoạt động của doanh nghiệp. 

3.1.3 Đặc điểm văn hoá doanh nghiệp 
Văn hoá doanh nghiệp có một số đặc điểm.  

Thứ nhất, văn hoá doanh nghiệp liên quan đến nhận thức. Các cá nhân nhận thức được văn 
hoá của doanh nghiệp thông qua những gì họ nhìn thấy, nghe được trong phạm vi doanh nghiệp. 
Cho dù các thành viên có thể có trình độ hiểu biết khác nhau, vị trí công tác khác nhau, họ vẫn 
luôn có xu thế mô tả văn hoá doanh nghiệp theo cách tương tự. Đó chính là “sự chia sẻ” về văn 
hoá doanh nghiệp.  

Thứ hai, văn hoá doanh nghiệp có tính thực chứng. Văn hoá doanh nghiệp đề cập đến cách 
thức các thành viên nhận thức về doanh nghiệp. Có nghĩa là, chúng mô tả chứ không đánh giá hệ 
thống các ý nghĩa và giá trị của doanh nghiệp. 

3.2 BIỂU HIỆN CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 
3.2.1 Các biểu trưng trực quan của văn hoá doanh nghiệp  

Văn hoá doanh nghiệp của một doanh nghiệp được thể hiện bằng những biểu trưng trực 
quan điển hình là (a) đặc điểm kiến trúc, (b) nghi lễ, (c) giai thoại, (d) biểu tượng, (e) ngôn ngữ, 
(f) ấn phẩm điển hình. 

1. Kiến trúc đặc trưng  
Những kiến trúc đặc trưng của một doanh nghiệp gồm kiến trúc ngoại thất và thiết kế nội 

thất công sở. 
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Phần lớn những doanh nghiệp thành đạt hoặc đang phát triển muốn gây ấn tượng đối với 
mọi người về sự khác biệt, thành công và sức mạnh của họ bằng những công trình kiến trúc đặc 
biệt và đồ sộ. Những công trình kiến trúc này được sử dụng như biểu tượng và hình ảnh về doanh 
nghiệp. Có thể thấy trong thực tế những ví dụ minh hoạ ở các công trình kiến trúc lớn của các nhà 
thờ, trường đại học . . . ở Mỹ và Châu Âu. Các công trình này rất được các doanh nghiệp chú 
trọng như một phương tiện thể hiện tính cách đặc trưng của doanh nghiệp. 

Những thiết kế nội thất cũng rất được các doanh nghiệp quan tâm. Từ những vấn đề rất lớn 
như tiêu chuẩn hoá về màu sắc, kiểu dáng của bao bì đặc trưng, thiết kế nội thất như mặt bằng, 
quầy, bàn ghế, phòng, giá để hàng, lối đi, loại dịch vụ, trang phục . . . đến những chi tiết nhỏ nhặt 
như đồ ăn, vị trí công tắc điện, thiết bị và vị trí của chúng trong phòng vệ sinh . . . tất cả đều được 
sử dụng để tạo ấn tượng thân quen, thiện chí và được quan tâm. 

Thiết kế kiến trúc được các doanh nghiệp rất quan tâm là vì những lý do sau: 

• Kiến trúc ngoại thất có thể có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi con người về phương 
diện cách thức giao tiếp, phản ứng và thực hiện công việc. 

• Công trình kiến trúc có thể được coi là một linh vật biểu thị một ý nghĩa, giá trị nào đó 
của một doanh nghiệp. 

• Kiểu dáng kết cấu có thể được coi là biểu tượng cho phương châm chiến lược của doanh 
nghiệp. 

• Công trình kiến trúc trở thành một bộ phận hữu cơ trong các sản phẩm của doanh 
nghiệp. 

• Trong mỗi công trình kiến trúc đều chứa đựng những giá trị lịch sử gắn liền với sự ra 
đời và trưởng thành của doanh nghiệp, các thế hệ nhân viên. 

2. Nghi lễ  
Một trong số biểu trưng của văn hoá doanh nghiệp là nghi lễ. Đó là những hoạt động đã 

được dự kiến từ trước và chuẩn bị kỹ lưỡng với các hình thức hoạt động, sự kiện văn hoá - xã hội 
chính thức, nghiêm trang, tình cảm được thực hiện định kỳ hay bất thường nhằm thắt chặt mối 
quan hệ doanh nghiệp và thường được doanh nghiệp vì lợi ích của những người tham dự. Những 
người quản lý có thể sử dụng lễ nghi như một cơ hội quan trọng để giới thiệu về những giá trị 
được doanh nghiệp coi trọng. Đó cũng là dịp đặc biệt để nhấn mạnh những giá trị riêng của doanh 
nghiệp, tạo cơ hội cho mọi thành viên cùng chia sẻ cách nhận thức về những sự kiện trọng đại, để 
nêu gương và khen tặng những tấm gương điển hình đại biểu cho những niềm tin và cách thức 
hành động cần tôn trọng của doanh nghiệp. 

Có bốn loại lễ nghi cơ bản : chuyển giao, củng cố, nhắc nhở và liên kết. 

Biểu 3.1 Bốn loại lễ nghi trong doanh nghiệp và tác động tiềm năng của chúng 
 

Loại hình Minh hoạ Tác động  tiềm năng 

Chuyển giao Khai mạc, giới thiệu thành 
viên mới, chức vụ mới, lễ ra 
mắt 

    Tạo thuận lợi cho việc thâm nhập vào  
cương vị mới, vai trò mới 

Củng cố Lễ phát phần thưởng Củng cố các nhân tố hình thành bản sắc và 
tôn thêm vị thế của thành viên 
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Nhắc nhở Sinh hoạt văn hoá, chuyên 
môn, khoa học 

Duy trì cơ cấu xã hội và làm tăng thêm năng 
lực tác nghiệp của tổ chức 

Liên kết Lễ hội, liên hoan, Tết Khôi phục và khích lệ chia sẻ tình cảm và sự 
thông cảm nhằm gắn bó các thành viên với 
nhau và với tổ chức 

   

3. Giai thoại  
Giai thoại thường được thêu dệt từ những sự kiện có thực được mọi thành viên trong doanh 

nghiệp cùng chia sẻ và nhắc lại với những thành viên mới. nhiều mẫu chuyện kể về những nhân 
vật anh hùng của doanh nghiệp như những mẫu hình lý tưởng về những chuẩn mực và giá trị văn 
hoá doanh nghiệp. Một số mẩu chuyện trở thành những giai thoại do những sự kiện đã mang tính 
lịch sử và có thể được thêu dệt thêm. Một số khác có thể biến thành huyền thoại chứa đựng những 
giá trị và niềm tin trong doanh nghiệp và không được chứng minh bằng các bằng chứng thực tế. 
Các mẩu chuyện có tác dụng duy trì sức sống cho các giá trị ban đầu của doanh nghiệp và giúp 
thống nhất về nhận thức của tất cả mọi thành viên. 

4. Biểu tượng 
Mộ công cụ khác biểu thị đặc trưng của văn hoá doanh nghiệp là biểu tượng. Biểu tượng là 

một thứ gì đó biểu thị một thứ gì đó không phải là chính nó có tác dụng giúp mọi người nhận ra 
hay hiểu được thứ mà nó biểu thị. Các công trình kiến trúc, lẽ nghi, giai thoại, khẩu hiệu đều chứa 
đựng những đặc trưng của biểu tượng, bởi thông qua những giá trị vật chất cụ thể hữu hình, các 
biểu trưng này đều muốn truyền đạt những giá trị, ý nghĩa tiềm ẩn bên trong cho những người tiếp 
nhận theo các cách thức khác nhau . Một biểu tượng khác là logo hay một tác phẩm sáng tạo được 
thiết kế để thể hiện hình tượng về một doanh nghiệp bằng ngôn ngữ nghệ thuật phổ thông. Các 
biểu tượng vật chất này thường có sức mạnh rất lớn vì chúng hướng sự chú ý của người thấy nó 
vào một (vài) chi tiết hay điểm nhấn cụ thể có thể diễn đạt được giá trị chủ đạo mà doanh nghiệp 
muốn tạo ấn tượng, lưu lại hay truyền đạt cho người thấy nó. Logo là loại biểu trưng đơn giản 
nhưng lại có ý nghĩa rất lớn nên được các tổ chức doanh nghiệp rất chú trọng. 

5. Ngôn ngữ, khẩu hiệu 
Một dạng biểu trưng quan trọng khác thường được sử dụng để gây ảnh hưởng đến văn hoá 

doanh nghiệp là ngôn ngữ. Nhiều doanh nghiệp đã sử dụng những câu chữ đặc biệt, khẩu hiệu, ví 
von, ẩn dụ hay một sắc thái ngôn từ để truyền tải một ý nghĩa cụ thể đến nhân viên của mình và 
những người hữu quan. 

Khẩu hiệu là hình thức dễ nhập tâm và được không chỉ nhân viên mà cả khách hàng và 
nhiều người khác luôn nhắc đến. Khẩu hiệu thường rất ngắn gọn, hay sử dụng các ngôn từ đơn 
giản, dễ nhớ; do đó đôi khi có vẻ “sáo rỗng” về hình thức. Khẩu hiệu là cách diễn đạt cô đọng 
nhất của triết lý hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì vậy chúng cần được liên hệ với 
bản tuyên bố sứ mệnh của doanh nghiệp để hiểu được ý nghĩa tiềm ẩn của chúng. 

6. Ấn phẩm điển hình 
Những ấn phẩm điển hình là những tư liệu chính thức có thể giúp những người hữu quan có 

thể nhận thấy rõ hơn về cấu trúc văn hoá của một doanh nghiệp. Chúng có thể là bản tuyên bố sứ 
mệnh, báo cáo thường niên, “brochures”, tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp, sổ vàng truyền 
thống, ấn phẩm định kỳ hay đặc biệt, tài liệu quảng cáo giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp, các 
tài liệu, hồ sơ hướng dẫn sử dụng bảo hành. . . 
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Những tài liệu này có thể giúp làm rõ mục tiêu của doanh nghiệp, phương châm hành động, 
niềm tin và giá trị chủ đạo, triết lý quản lý, thái độ đối với lao động, doanh nghiệp, người tiêu 
dùng, xã hội. Chúng cũng giúp những người nghiên cứu so sánh, đối chiếu sự đồng nhất giữa 
những biện pháp được áp dụng với những triết lý được tổ chức tôn trọng. Đối với những đối 
tượng hữu quan bên ngoài, đây chính là những căn cứ để xác định tính khả thi và hiệu lực của văn 
hoá doanh nghiệp; đối với những người hữu quan bên trong đây là những căn cứ để nhận biết và 
thực thi văn hoá doanh nghiệp. 

Các biểu trưng trực quan luôn chứa đựng những giá trị tiềm ẩn mà doanh nghiệp muốn 
truyền đạt cho những người hữu quan bên trong và bên ngoài. Những biểu trưng bên ngoài này cố 
làm nổi bật những giá trị tiềm ẩn về văn hoá. Chính vì vậy, những người quản lý thường sử dụng 
những biểu trưng này để thể hiện những giá trị tiềm ẩn trong việc phục vụ khách hàng và sự quan 
tâm dành cho nhân viên. 

Biểu 3.2 : Biểu trưng trực quan và giá trị tiềm ẩn trong văn hoá doanh nghiệp 

 

 Biểu trưng trực quan  

Lễ nghi Mẫu chuyện Ngôn ngữ và biểu tượng 

Khen thưởng hàng năm về 
thành tích 

 
 

Giao ban hàng tháng để 
ghi nhận và tuyên dương 
những người đạt một 
100% mức chỉ tiêu doanh 
thu 

Khó khăn những người sáng lập đã 
phải vượt qua khi thành lập doanh 
nghiệp mà không phải sa thải ai 
 

Những hành động phi thường để 
phục vụ khách hàng của những 
người bán hàng thường ngày 

“Nhịp cầu nối những bờ vui” 
(tiếp xúc được với khách hàng) 

 
“Chúng ta không phân biệt thứ 
hạng” (bình đẳng như anh em 
một nhà) 

 
Bảng tuyên dương những 
người có thành tích công tác 
xuất sắc. 

 Giá trị tiềm ẩn  

Giá trị cùng chia sẻ  Kim chỉ nam 

Phục vụ khách hàng bằng 
bất cứ giá nào 

 
Nhân viên là một bộ phận 
của đại gia đình 

 Khách hàng rất đáng được đối 
xử đặc biệt 

 
Doanh nghiệp quan tâm đến tất 
cả chúng ta. 

 

Sức mạnh của văn hoá doanh nghiệp được đặc trưng bởi sự thống nhất giữa các thành viên 
trong doanh nghiệp về tầm quan trọng của các giá trị cụ thể. Nếu có sự đồng thuận, văn hoá doanh 
nghiệp làm cho các thành viên trở nên gắn kết với nhau và tạo ra một sức mạnh tổng hợp. Khi đó 
doanh nghiệp có một nền văn hoá mạnh. Một nền văn hoá mạnh được thể hiện qua việc sử dụng 
thường xuyên và có kết quả các biểu trưng. Những yếu tố này làm tăng thêm sự quyết tâm của các 
thành viên phấn đấu vì các giá trị và các chiến lược chung của doanh nghiệp. Văn hoá doanh 
nghiệp thể hiện những giá trị mà mỗi thành viên cần cân nhắc khi quyết định hành động.  
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Người quản lý có thể có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển và duy trì một nền 
văn hoá doanh nghiệp mạnh. Sử dụng các biểu trưng trực quan một cách hữu hiệu là rất quan 
trọng. Tuyển chọn thành viên mới có năng lực, nhiệt huyết, ý thức, gắn bó với công việc và giúp 
họ nhanh chóng hoà nhập với văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu đối với người quản lý để xây 
dựng một môi trường văn hoá tích cực. Giao cho nhân viên mới bắt đầu làm việc những công việc 
vặt vãnh và yêu cầu họ tự tìm hiểu và xác định chuẩn mực hành vi, niềm tin giá trị chủ đạo của 
doanh nghiệp và thứ tự ưu tiên đối với chúng. Họ cũng được yêu cầu phải tham gia vào các hoạt 
động kinh doanh để học cách làm chủ, tự chủ và độc lập. Bằng cách đó các nhân viên có điều kiện 
để hoà đồng niềm tin và quan điểm giá trị của họ với niềm tin và giá trị chung của doanh nghiệp. 
Xét từ góc độ quản lý, các thủ tục này chính là những cơ hội doanh nghiệp có thể sử dụng nhằm 
hoà nhập sức mạnh cá nhân với văn hoá doanh nghiệp thành vũ khí chiến lược. 

3.2.2 Các biểu trưng phi trực quan của văn hoá doanh nghiệp 
Những biểu trưng phi trực quan của văn hoá doanh nghiệp về cơ bản có thể phân thành ba 

nhóm: (a) lý tưởng, (b) niềm tin, giá trị chủ đạo và thái độ, (c) lịch sử phát triển và truyền thống 
văn hoá. 

1. Lý tưởng 
Một quan niệm được nhiều nhà nghiên cứu lý thuyết và thực hành chấp nhận là có thể định 

nghĩa văn hoá doanh nghiệp như một lý tưởng với nghĩa là sự vận dựng lý thuyết vào thực tiễn. 
[Schein, 1981; Argyris, 1976]. Cách định nghĩa này muốn nhấn mạnh những động lực, ý nghĩa, 
giá trị cao cả, căn bản, sâu sắc giúp con người cảm thông, chia sẻ, và dẫn dắt con người trong 
nhận thức, cảm nhận và xúc động trước sự vật, hiện tượng. Lý tưởng khác với niềm tin thông 
thường trên ba phương diện sau: 

► Niềm tin được hình thành một cách có ý thức và có thể xác minh tương đối dễ dàng, 
trong khi lý tưởng được hình thành một cách tự nhiên và khó giải thích được một cách 
rõ ràng. 

► Niềm tin có thể được đưa ra diễn giải, tranh luận, đối chứng, trong khi không thể làm 
như vậy được đối với lý tưởng, vì vậy niềm tin có thể thay đổi dễ dàng hơn so với lý 
tưởng. 

► Niềm tin chỉ là trình độ nhận thức ở mức độ đơn giản, trong khi lý tưởng được hình 
thành không chỉ từ niềm tin hay đức tin mà còn gồm cả những giá trị và cảm xúc của 
con người. Như vậy, lý tưởng đã nảy mầm trong tư duy, tình cảm của con người trước 
khi người đó ý thức được điều đó, vì vậy chúng là trạng thái tình cảm rất phức tạp và 
không thể mang ra để đối chứng với nhau. 

Xét từ góc độ nào đó, có thể nhận thấy sự tương đồng giữa lý tưỡng với động cơ và giữa 
niềm tin và mục đích. 

Lý tưởng có thể được phản ánh qua nhận thức của con người hay doanh nghiệp trên năm 
phương diện sau, [Schein, 1985]: 

• Mối quan hệ mang tính nhân văn đối với môi trường.  Con người và doanh nghiệp có 
nhận thức khác nhau về khả năng làm chủ vận mệnh của mình. Một số cho rằng họ có 
thể chi phối được những gì xung quanh họ; số khác cho rằng cần phải hoà nhập vào môi 
trường hay tìm cách “luồn  lách” vào những khoảng trống an toàn. Những cá nhân, tổ 
chức cực đoan cho rằng họ hoàn toàn bị môi trường chi phối và phải chấp nhận những gì 
số phận ban cho họ. 
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• Bản chất của sự thực là lẽ phải. Có vô số cách hình thành quan niệm về lẽ phải và đi 
đến quyết định trong doanh nghiệp. Ở một số doanh nghiệp, lẽ phải được xác định bởi 
niềm tin truyền thống hay sự tin tưởng đối với những người lãnh đạo. Trong một doanh 
nghiệp khác, lẽ phải được coi là kết quả của những quá trình phân tích có tình có lý với 
những quy định thủ tục phức tạp. Một số doanh nghiệp lại cho rằng lẽ phải là những gì 
có thể đứng vững được sau những xung đột, cọ xát, tranh biện. Cũng có những doanh 
nghiệp đặt ra nguyên tắc rất thực dụng rằng “ những gì tồn tại, đều là đúng đắn (lẽ 
phải)”. 

• Bản chất con người.  Liên quan đến bản chất con người đã có nhiều tác giả nghiên cứu, 
một trong những lý thuyết điển hình về bản chất con người là thuyết X, thuyết Y của 
McGregor . Trong thực tế, có nhiều doanh nghiệp rằng có thể tạo động lực cho con 
người bằng các lợi ích vật chất hay tiền lương; trong khi đó nhiều người lao động ở 
nhiều nghề nghiệp lại rất coi trọng sự công nhận và tôn vinh của đồng nghiệp, doanh 
nghiệp hay xã hội về những đóng góp hay năng lực, nhân cách của họ. 

• Bản chất hành vi con người: Về hành vi, con người được đánh giá rất khác nhau giữa 
các nước phương Tây và phương Đông. Văn hoá phương Tây coi trọng sự chuyên cần, 
nổ lực hết mình, năng lực hoàn thành nhiệm vụ và lối sống  “định hướng hành động” 
(doing- orientation) hay “cố chứng tỏ bằng cái gì đó”. Trong khi đó ở nhiều nền văn 
hoá khác, lối sống “định hướng vị thế” (being-orientation) hay “cố chứng tỏ mình là ai 
đó” là chủ đạo. Một lối sống nữa cũng thấy xuất hiện ở nhiều nền văn hoá  là lối sống 
“định hướng địa vị xã hội” (being-in-becoming orientation) hay “cố để trở thành ai 
đó”. 

• Bản chất mối quan hệ con người. Các doanh nghiệp cũng có thể phân biệt với nhau về 
những gì họ muốn thấy trong mối quan hệ giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Có 
những doanh nghiệp coi trọng thành tích và sự nổ lực cá nhân; trong khi những doanh 
nghiệp khác lại coi trọng tính tập thể và tinh thần hợp tác. Triết lý quản lý của nhiều 
doanh nghiệp có thể rất coi trọng tính tự lập, tự chủ (tự quyết và tự hành động); nhưng 
cũng có thể nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mấu của một số nhân cách điển hình, 
hoặc ngược lại, tôn trọng cơ chế dân chủ. Bằng cách nghiên cứu về vai trò của các cá 
nhân trong mối quan hệ với đồng nghiệp có thể dễ dàng xác minh triết lý và tư tưởng 
chủ đạo trong mối quan hệ con người. 

2. Niềm tin, giá trị chủ đạo và thái độ 
Về bản chất, giá trị  là khái niệm liên quan đến chuẩn mực đạo đức và cho biết con người 

cho rằng họ cần phải làm gì. Những cá nhân và doanh nghiệp đánh giá cao tính trung thực, nhất 
quán và sự cởi mở  cho rằng họ cần hành động một cách thật thà, kiên định và thẳng thắn.  

Niềm tin là khái niệm đề cập đến việc mọi người cho rằng thế nào là đúng, thế nào là sai. Ví 
dụ nhiều doanh nghiệp tin vào việc tăng chi phí cho quảng cáo sẽ dẫn đến tăng doanh thu, hay 
việc trả lương theo sản phẩm sẽ kích thích được người lao động tăng năng suất. 

Trong thực tế, khó tách rời được hai khái niệm này bởi trong niềm tin luôn chứa đựng 
những giá trị. Ví dụ những người coi trọng tính trung thực, nhất quán và cởi mở luôn tin tưởng 
rằng chỉ có thể hành động một cách thật thà, kiên định và thẳng thắn mới có thể làm cho doanh 
nghiệp hoạt động một cách có kết quả. Giá trị còn được coi là những niềm tin vững chắc về một 
cách thức hành động hay trạng thái nhất định. 
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Niềm tin của những người lãnh đạo dần dần được chuyển hoá thành niềm tin của tập thể 
thông qua những giá trị. Tuy nhiên, có thể sẽ xuất hiện những khó khăn do những trở ngại về 
thông tin. Khi phải đương đầu với một vấn đề (ví dụ lợi nhuận bị giảm sút), người lãnh đạo sẽ đưa 
ra một đề nghị về cách giải quyết vấn đề, ví dụ như “cần phải tăng năng suất” vì tin rằng “tăng 
năng suất chính là cách để nâng cao lợi nhuận”. Những thành viên khác của doanh nghiệp lại có 
thể nhìn nhận niềm tin này của người lãnh đạo như những giá trị cần tôn trọng, tức là họ phải tìm 
cách tăng năng suất khi thấy có một vấn đề xuất hiện. Nếu giải pháp đó (không) may mắn được 
chứng tỏ là đúng đắn trong việc giải quyết vấn đề (nâng cao lợi nhuận), mọi người sẽ dần dần 
chấp nhận giá trị này như một quy tắc về sự vân động của thế giới. Một khi cách hành động này 
trở thành thói quen và tỏ ra hữu hiệu, chúng sẽ chuyển hoá dần thành niềm tin không phải bàn cãi; 
dần dần chúng có thể trở thành một phần lý tưởng của những người trong doanh nghiệp này. 

Thái độ là chất gắn kết niềm tin với giá trị thông qua tình cảm. Thái độ được định nghĩa là 
một thói quen tư duy theo kinh nghiệm để phản ứng theo một cách thức nhất quán mong muốn 
hoặc không mong muốn đối với sự vật, hiên tượng. Như vậy thái độ luôn cần đến những phán xét 
dựa trên cảm giác, tình cảm. Ví dụ, nếu người lãnh đạo tin rằng “nhóm chất lượng” có khả năng 
củng cố sự nhiệt tình của người lao động và vì thế sẽ làm tăng năng suất và chất lượng. Khi đánh 
giá tác dụng của “nhóm chất lượng” , những người lãnh đạo nhận thấy những dấu hiệu gia tăng về 
lòng nhiệt tình, năng suất và chất lượng, họ có thể yêu cầu mọi người có thái độ tích cực, ủng hộ 
đối với “nhóm chất lượng”. Ngược lại những người quản lý trung gian có thể cho rằng  “nhóm 
chất lượng” chỉ là những buổi họp hành tốn thời gian, thảo luận vô bổ, có nguy cơ dẫn đến mâu 
thuẫn và làm họ mất dần quyền lực. Khi đó những người quản lý trung gian có thể có thái độ tiêu 
cực, không ủng hộ “nhóm chất lượng”. Thái độ được định hình theo thời gian từ những phán xét 
và những khuôn mẫu điển hình, thay vì từ những sự kiện cụ thể; thái độ của con người là tương 
đối ổn định và có những ảnh hưởng lâu dài đến động cơ của người lao động. 

3. Lịch sử phát triển và truyền thống văn hoá 
Khó có thể coi lịch sử phát triển và truyền thống văn hoá là một nhân tố cấu thành của văn 

hoá doanh nghiệp, bởi lẽ chúng có trước và tồn tại bất chấp mong muốn và quan điểm thiết kế của 
người quản lý hiện nay. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò quan trọng và ảnh hưởng của 
chúng đến việc xây dựng, điều chỉnh và phát triển những đặc trưng văn hoá doanh nghiệp mới của 
một doanh nghiệp. Vai trò của lịch sử phát triển và truyền thống văn hoá đối với việc xây dựng 
các đặc trưng văn hoá mới cho doanh nghiệp thể hiện ở việc cho chúng ta hiểu được đầy đủ quá 
trình vận động và thay đổi của các đặc trưng văn hoá., những nguyên nhân và ảnh hưởng của 
chúng đến qúa trình vận động và thay đổi về văn hoá doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, những 
doanh nghiệp có lịch sử phát triển lâu đời về bề dày truyền thống thường khó thay đổi về doanh 
nghiệp hơn doanh nghiệp mới, non trẻ chưa định hình rõ phong cách hay đặc trưng văn hoá. 
Những truyền thống, tập quán, nhân tố văn hoá đã định hình và xuất hiện trong lịch sử vừa là chỗ 
dựa, nhưng cũng có thể trở thành những “rào cản tâm lý” không dễ vượt qua trong việc xây dựng 
và phát triển những đặc trưng văn hoá mới. 

3.3.CÁC DẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 
Có nhiều cách phân loại văn hoá doanh nghiệp. Tất cả các cánh phân loại này đều có giá trị 

bởi chúng cung cấp một cách nhìn bao quát hơn về những hình thức tổ chức khác nhau có thể xuất 
hiện và được áp dụng trong thực tế. Các cách phân loại văn hoá doanh nghiệp rất khác nhau về 
cách tiếp cận và mức độ phức tạp. Dưới đây là những cách thức được coi là phổ biến nhất 

3.3.1 Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Harrion/Handy 
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Harrison (1972) đã đưa ra một cách phân loại văn hoá doanh nghiệp gồm bốn loại : văn hoá 
quyền lực (power), văn hoá vai trò (role), văn hoá công việc (task) và văn hoá cá nhân (person). 
Handy (1978) đã phát triển ý tưởng này về bốn loại văn hoá của Harrison và thể hiện chúng trên 
nền ý tưởng của  thần  thoại Hy Lạp thành những sơ đồ đơn giản nhưng rất hữu ích đối với các 
nhà nghiên cứu, sinh viên và những nhà thực hành trong việc dễ dàng nhận ra bản chất quan hệ 
điển hình tạo nên các đặc trưng văn hoá của một tổ chức. 

1. Văn hoá quyền lực (Power culture) 
Trong văn hoá quyền lực, chỉ có một trung tâm quyền lực duy nhất nằm ở vị trí trung tâm. 

Từ đó phát ra những chùm ảnh hưởng  đến mọi vị trí trong tổ chức. Các chùm ảnh hưởng này gắn 
các vị trí chức năng và tác nghiệp với nhau nhằm tạo thuận lợi cho việc phối hợp hành động. Theo 
cách so sánh của Handy, cấu trúc văn hoá quyền lực giống như cấu trúc “văn hoá của Thần Dớt” 
(Zeus culture) - văn hoá của các vị thần trên đỉnh Ôlympia với thần Dớt ở vị trí trung tâm quyền 
lực. Cấu trúc này còn được gọi là văn hoá câu lạc bộ. Cấu trúc văn hoá quyền lực có thể bién 
thành cấu trúc mạng nhện (Web). 

Trong văn hóa quyền lực, mối quan hệ được được xây dựng và phát triển chủ yếu dựa vào 
sự tin cậy, sự đồng cảm và mối quan hệ cá nhân. Rất ít quy tắc, hầu như không cần các thủ tục 
hành chính; việc kiểm soát được tiến hành trực tiếp từ vị trí quyền lực và thông qua những đại 
diện được ủy quyền tối cao. Văn hóa quyền lực thường thô ráp, trực diện và thường coi trọng kết 
quả hơn hình thức. 

Điểm mạnh của văn hóa quyền lực là khả năng phản ứng nhanh và linh hoạt. Điểm hạn chế 
chủ yếu là chất lượng phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của người ở vị trí quyền lực và khó phát 
triển ở quy mô lớn. 

2. Văn hoá vai trò (Role culture) 
Văn hóa vai trò được phản ảnh qua cơ chế hành chính. Nguyên tắc tổ chức là tính logíc và 

hợp lý. Sức mạnh của văn hóa vai trò thể hiện ở tính chuyên môn hóa theo chức năng (sản xuất, 
marketing, mua sắm, tài chính . . ) được phối hợp và kiểm soát thống nhất bởi một nhóm những 
nhà quản lý cao cấp. Những mảng chức năng chuyên môn hóa được ví như những cột trụ của ngôi 
đền thờ thần Hy Lạp (Greek Temple), trong khi sự điều phối của nhóm các nhà quản lý cao cấp 
được ví như những “thanh giằng” hay “xà ngang” đỡ “mái đền”. 

Môi trường tổ chức của văn hóa vai trò được đặc trưng bởi những quy tắc, thủ tục, mô tả 
công việc chính thức. Kết quả thực hiện công việc của mỗi cá nhân được coi là thước đo chủ yếu 
để thưởng phạt. Quyền hạn và trong chừng mực nhất định, năng lực chuyên môn là những yếu tố 
chủ yếu cho việc thực thi nghĩa vụ. 

Tính hợp lý trong cấu trúc mang lại hiệu quả về chi phí và sự ổn định trong hoạt động. Tuy 
nhiên sự cứng nhắc, tính trì trệ chậm phản ứng trước những thay đổi cũng là điểm hạn chế quan 
trọng của cấu trúc văn hóa kiểu này. 

3. Văn hoá công việc (Task culture) 
Văn hóa công việc là hình thức trong đó quyền lực được phân tán và chủ yếu được quyết 

định bởi năng lực chuyên môn chứ không phải bởi vị trí trong tổ chức hay uy tín. Hình thức văn 
hóa này thường xuất hiện khi tất cả những nỗ lực trong tổ chức đều tập trung vào việc thực hiện 
những cộng việc hay dự án cụ thể. Về cấu trúc, văn hóa công việc có hình thức giống như một 
lưới mắt cáo (lattice) hay ma trận. 
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Trong văn hóa công việc, mọi người tập trung chủ yếu vào công việc được giao; công việc 
tổ chức tập trung chủ yếu vào việc tập hợp được những con người và nguồn lực thích hợp để hoàn 
thành tốt nhất một công việc lớn hay một dự án. 

Điểm mạnh của văn hóa công việc là tính chủ động, linh hoạt, thích ứng tốt và đề cao năng 
lực hơn tuổi tác, địa vị. Văn hóa công việc rất thích hợp cho môi trường cạnh tranh mạnh, chu kỳ 
sản phẩm, công việc hay dự án ngắn, đòi hỏi sáng tạo. Điểm hạn chế chủ yếu của văn hóa công 
việc là tình trạng ngang hàng giữa các vị trí công tác dẫn đến việc khó đạt được tính hiệu quả 
trong quản lý, khó phát triển sâu vể chuyên môn, lệ thuộc chủ yếu vào năng lực, trình độ của cá 
nhân. Khi gặp văn hóa công việc dễ chuyển thành văn hóa vai trò hay văn hóa quyền lực thông 
qua sự xuất hiện của những quy tắc, thủ tục hay qua sự can thiệp bằng áp lực chính trị. Ngoại trừ 
hạn chế trên, đây là hình thức văn hóa doanh nghiệp rất thích hợp với những người quản lý trung 
gian, trẻ tuổi. 

4. Văn hoá cá nhân (Person culture) 
Văn hóa cá nhân xuất hiện khi một nhóm người quyết định tự tổ chức thành một tập thể chứ 

không hoạt động riêng rẽ, để đạt được lợi ích cao nhất. Cách tổ chức như vậy có thể thấy trong 
thực tế ở các bác sĩ tư, những người làm nghề cắt tóc, tư vấn luật,….Những người này cụm lại với 
nhau thành những nhóm, đám (cluster) để cùng khai thác một số phương tiện hoạt động chung 
như văn phòng, thiết bị, công việc hành chính, quảng cáo,… 

Trong văn hóa cá nhân, mỗi người sẽ tự quyết định về công việc của mình, với những quy 
tắc, cách thức, cơ chế hợp tác riêng. Mỗi cá nhân đều có quyền tự quyết hoàn toàn về công việc 
của mình; cùng chia sẻ các tác động; quyền lực (nếu có) chủ yếu là do năng lực (trí lực). 

Điểm mạnh chủ yếu của văn hóa cá nhân là tính tự chủ và tự quyết rất cao dành cho mỗi cá 
nhân. Điểm hạn chế cơ bản là khả năng hợp tác rất yếu, rất lỏng lẻo, không hiệu quả về quản lý và 
trong việc khai thác nguồn lực. Hầu như rất ít tổ chức vận dụng loại văn hóa doanh nghiệp này. 

3.3.2 Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Deal và Kennedy 
Từ kết quả nghiên cứu hàng trăm công ty, Deal và Kennedy (1982) đã khái quát các dạng 

văn hóa doanh nghiệp thành bốn dạng điển hình là: nam nhi (tough-guy, macho), làm ra làm/chơi 
ra chơi (work hard/play hard), phó thác (bet-your-company) và quy trình (process). Cách phân 
loại của Deal và Kennedy dựa trên hai tiêu thức về thị trường (1) mức độ rủi ro gắn với các hoạt 
động của công ty và (2) tốc độ công ty và nhân viên của họ nhận được phản ứng về các chiến lược 
và quyết định của họ. Mặc dù, không thể xếp Văn hóa doanh ngiệp của các công ty vào một dạng 
nào cụ thể, cách phân loại trên được coi là hữu ích trong việc giúp những người quản lí ”định 
dạng” đặc trưng cho văn hóa doanh nghiệp của tổ chức mình. 

1. Văn hoá nam nhi (Tough-guy, macho culture) 
Văn hóa nam nhi thường thấy ở những tổ chức trong đó các thành viên luôn được khuyến 

khích sẵn sàng chấp nhận rủi ro, phản ứng nhanh và chất lượng hành động và quyết định của họ là 
thước đo năng lực của họ. Văn hóa nam nhi thường thấy ở những tổ chức như đơn vị cảnh sát, 
phòng mổ, hãng tư vấn quản lý. Văn hóa nam nhi luôn coi trọng việc đặt cá nhân dưới những áp 
lực lớn, trực tiếp và coi trọng tốc độ phản ứng. 

Điểm mạnh của văn hóa nam nhi là rất thích hợp cho các tổ chức hoạt động trong những 
điều kiện bất trắc, môi trường không ổn định, đòi hỏi sự linh hoạt, nhanh nhạy. Văn hóa nam nhi 
đánh giá cao tính quyết đoán, sự cuồng tín. Điểm hạn chế của văn hóa nam nhi là thiếu khả năng 
hợp tác, mặc dù đạt được năng suất cá nhân cao nhưng khó hình thành một văn hóa tổ chức mạnh, 
gắn bó. 
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2. Văn hoá làm ra làm/chơi ra chơi(work-hard/play-hard culture) 
Văn hóa làm ra làm/chơi ra chơi thường thấy ở những tổ chức hoạt động trong môi trường ít 

rủi ro, nhưng đòi hỏi có phản ứng nhanh, ví dụ như các công ty kinh doanh máy tính, bất động 
sản, cửa hàng ăn hay ở các hãng sản xuất. Trong những tổ chức như vậy, quyền ra quyết định 
được phân bổ cho nhiều người quản lý trung gian, nhiều phương tiện và hệ thống kiểm soát được 
áp dụng, vì vậy rủi ro bị lọai trừ đến mức nhỏ nhất. Mặt khác những vị trí quản lí trung gian cũng 
trở thành một trung tâm tiếp nhận, quản lý thông tin, vì vậy “phản hồi” đến với người quản lý là 
rất nhanh. Những tổ chức có văn hóa kiểu này thường rất năng động cởi mở, “hướng ngoại”, chú 
trọng đến khách hàng. 

Điểm mạnh của văn hóa làm ra làm/chơi ra chơi là chú trọng khuyến khích thi đua, thách 
thức giữa các cá nhân, bộ phận tạo ra sự hưng phấn trong toàn tổ chức. Điểm hạn chế chính của 
dạng văn hóa tổ chức này là khả năng dẫn đến động cơ sai, thự dụng, thiển cận và xu thế phiến 
diện khi ra quyết định “xử lý dứt điểm”. 

3. Văn hoá phó thác (bet-your-company) 
Văn hóa phó thác xuất hiện ở những tổ chức hoạt dộng trong môi trường nhiều rủi ro, nhưng 

các quyết định phản ứng thường cần nhiều thời gian, ví dụ như ở các hãng hàng không hay công 
ty dầu lửa khổng lồ, các dự án lớn mà kết quả của chúng chỉ có thể khẳng định trong một thời gian 
dài. Trong những tổ chức như vậy, sự thận trọng được ưu tiên số một và được thể hiện qua rất 
nhiều cuộc họp trịnh trọng; mục tiêu được quan tâm nhất là tương lai; các quyết định thường được 
tâp trung ở cấp cao và được truyền xuống ở các cấp thấp hơn theo cơ chế “top-down”. quyền ra 
quyết định ở các cấp dưới là tương đối ít, chủ yếu là về tác nghiệp. Vì vậy, số phận của công ty, tổ 
chức được phó thác cho tương lai. Ở những tổ chức như vậy, nhân viên thường là những người 
biết tôn trọng quyền lực, có năng lực, có khả năng chịu áp lực từ những quyết định liên quan đến 
họ. 

Điểm mạnh của văn hóa phó thác là có thể tạo ra những đột phá về chất lượng cao và sáng 
tạo chuyên môn. Hạn chế chủ yếu là phản ứng chậm có thể dẫn đến những vấn đề trầm trọng hơn.  

4. Văn hoá quy trình (Process culture) 
Văn hóa quy trình thường thấy ở các tổ chức hoạt động trong môi trường rủi ro thấp, không 

cần phản ứng nhanh, như ngân hàng, công ty bảo hiểm, cơ quan công quyền. Trong các tổ chức 
này, nhân viên thực hiện các bước công việc theo một trình tự nhất định đã được định sẵn thành 
quá trình hay quy trình, “phản hồi” về công việc của họ là rất ít; do đó họ chuyên tâm về việc thực 
hiện chứ không phải vì công việc phải hoàn thành. Vì vậy, những người làm việc trong môi 
trường này thường rất cẩn thận và giữ gìn không chỉ bản thân họ mà cả hệ thống và luôn coi trọng 
sự hoàn hảo về mặt chuyên môn khi tiến hành phần việc của mình. Họ thường là những người có 
tính kỉ luật, ưa chi tiết, cụ thể, chính xác. Văn hóa tổ chức được thể hiện thông qua việc nhấn 
mạnh các chức danh, hình thức, tôn ti trật tự và quyền lực. 

Điểm mạnh của văn hoá quy trình là rất có hiệu lực khi xử lý công việc trong môi trường ổn 
định, chắc chắn. Điểm hạn chế của dạng văn hóa này là không có khả năng thích ứng, cứng nhắc, 
thiếu hoài bão và sáng tạo. 

3.3.3 Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Quinn và MeGrath 
Quin và McGrath (1985) tiến hành phân loại văn hoá doanh nghiệp dựa vào đặc trưng của 

quá trình trao đổi thông tin trong tổ chức. Những trao đổi, giao tiếp này là rất cần thiết để khẳng 
định vị thế của mỗi cá nhân hay tập thể, quyền lực họ có và có thể sử dụng, mức độ thỏa mãn với 
hiện trạng trong tổ chức. Những thông tin trao đổi phản ánh chuẩn mực hành vi, niềm tin, giá trị 
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ưu tiên của họ. Chính vì vậy, chúng có thể được coi là một tiêu chí đáng tin cậy để phân biệt giữa 
các tập thể và cá nhân. Các tác giả này cũng chia văn hoá doanh nghiệp thành 4 dạng: kinh tế hay 
thị trường (rational hay market), triết lý hay đặc thù (ideological hay adhocracy), đồng thuận hay 
phương hội (consensual hay clan) và thứ bậc (hierarchical). Những đặc trưng văn hóa này sẽ thể 
hiện rõ nhất khi xuất hiện sự giao tiếp giữa các cá nhân hay tập thể để quyết định về một  vấn đề 
gì đó quan trọng (sự kiện, ý tưởng, luật lệ) 

1. Văn hoá kinh tế hay văn hoá thị trường (raditonal hay market culture) 
Văn hóa kinh tế hay văn hóa thị trường được thiết lập để theo đuổi các mục tiêu năng suất 

và hiệu quả. Trong tổ chức có văn hoá dạng này, cấp trên là người đóng vai trò quyết định đến 
việc duy trì và thực thi văn hoá, quyền lực được ủy thác phụ thuộc vào năng lực của họ. Phong 
cách lãnh đạo của dạng văn hoá này là chỉ đạo và tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu, các 
quyết định phải được thi hành, tinh thần tự giác của người lao động là do được khích lệ và đảm 
bảo bởi những cam kết trong hợp đồng lao động. Kết quả lao động được đánh giá trên cơ sở 
những sản phẩm hữu hình, người lao động được khích lệ hoàn thành những kết quả dự kiến. 

Những ưu điểm quan trọng của dạng văn hoá này thể hiện ở sự hăng hái, chuyên cần và 
nhiều sáng kiến của người lao động. 

2. Văn hoá triết lý hay văn hoá đặc thù (ideoligical hay adhocracy culture) 
Văn hóa triết lý hay văn hoá đặc thù thể hiện thông qua những chuẩn mực được ưu tiên 

trong việc thực hiện một  công việc. Nó có tác dụng trong việc hỗ trợ nhiều mục tiêu đồng thời. 
Trong những tổ chức có văn hoá triết lý, các quyết định thường mang tính tập thể, quyết nghị, 
người lãnh đạo thường can thiệp và đi tiên phong, sự tự giác của người lao động được củng cố 
bằng sự cam kết đối với những giá trị được tổ chức coi trọng. Quyền hạn được giao phó trên cơ sở 
uy tín (trí lực) và quyền lực cần thiết cho viêc hoàn thành công việc. Kết quả lao động được đánh 
giá trên cơ sở sự nỗ lực, cố gắng khi thực hiện công việc. Mối quan tâm của toàn tổ chức là coi 
trọng sự tăng trưởng hơn thành tích trước mắt. 

Ưu điểm của dạng văn hoá này thể hiện ở khả năng thích ứng, tính tự chủ và tinh thần sáng 
tạo. 

3. Văn hoá đồng thuận hay văn hoá phường hội (consensual hay clan culture) 
Văn hóa đồng thuận hay văn hoá xã hội thường xuất hiện ở những tổ chức mong muốn duy 

trì tinh thần tập thể, tình đoàn kết và tình thân ái. Trong những tổ chức có văn hoá dạng này, 
quyên lực có thể dược trao cho bất kì thành viên nào của tổ chức; quyền lực thực tế được thực thi 
chủ yếu dựa vào vị thế phi chính thức. Các quyết định thường đựơc thảo luận chung trong tập thể 
và thể hiện sự thống nhất của tập thể; phong cách lãnh đạo chỉ là yếu tố cần tôn trọngvà là biểu 
hiện của sự ủng hộ. Người lao động luôn tự giác thực hiện những điều đã được thống nhất bởi 
trong đó cũng có một  phần đóng góp của họ. Con người được đánh giá trên cơ sở mối quan hệ 
của họ đối với những người khác và sự bày tỏ lòng trung thành của người đó đối với tổ chức. 

Ưu điểm của dạng văn hoá tổ chức này thể hiện ở tình thân ái, tính công bằng, kiên trung và 
sự bình đẳng. 

4. Văn hoá thứ bậc (hierarchical culture) 
Văn hóa thứ bậc thường xuát hiện khi tổ chức muốn đảm bảo thực thi quy chế, duy trì tình 

trạng ổn định và được giám sát chặt chẽ. Trong những tổ chức như vậy, quyền hạn được giao phó 
dựa vào quy chế (thế lực), quyền lực cũng được thể hiện ở những người có kiến thức kỹ thuật 
rộng (trí lực). Các quyết định được đưa ra sau khi các phân tích thực tế đã được tiến hành, người 
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lãnh đạo thường tỏ ra bảo thủ và thận trọng. Sự tích cực của người lao động được duy trì bởi việc 
giám sát và kiểm tra. Kết qủa laodddộng được đánh già bằng những tiêu thức chính thức đã thống 
nhất và việc tôn trọng những giá trị cần được giữ gìn. 

Ưu điểm của dạng văn hoá tổ chức này thể hiện ở tính quy củ, lô-gích, trật tự và kỷ luật. 

3.3.4 Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Scholz 
Cách tiếp cận của Scholz đối với văn hoá doanh nghiệp là tìm mối liên hệ giữa văn hoá tổ 

chức với chiến lược hoạt động.Từ những phát hiện của mình Scholz (1987) đã khái quát các mô 
hình văn hoá tổ chức của các công ty thành 3 nhóm: tiến triển (evolutional), nội sinh (internal), và 
ngọai sinh (external). 

1. Nhóm văn hoá tiến triển 
Văn hóa tiến triển là những trường hợp chúng thay đổi liên tục theo thời gian. Từ những 

nghiên cứu về văn hoá doanh nghiệp trên cơ sở lý thuyết quản lý chiến lược, Scholz đã đưa ra 5 
dạng văn hoá thuộc nhóm tiến triển là: văn hoá tiến triển ổn định (stable), văn hoá tiến triển phản 
ứng (reactive), văn hoá tiến triển tranh thủ (exploring) và văn hoá tiến triển sáng tạo (creative). 
Những hình thức văn hoá thuộc dạng này thường tôn trọng nhân cách riêng, coi trọng thời gian, 
chấp nhận thử thách, theo đuổi triết lý và thích nghi với sự thay đổi. 

2. Nhóm văn hoá nội sinh 
Văn hóa nội sinh là những trường hợp các nhân tố bên trong có ảnh hưởng quyết định đến 

văn hoá tổ chức. Qua việc tìm cách diễn đạt những ý tưởng hiện hành về sự vận động bên trong 
cấu trúc tổ chức, Scholz tìm cách phân biệt văn hoá tổ chức theo mức độ tập quán của công việc, 
tiêu chẩn hóa, yêu cầu về trình độ kỹ năng và sự đa dạng của các trường hợp liên quan đến quyền 
sở hữu trí tuệ.  

3. Nhóm văn hoá ngoại sinh 
Văn hoá  ngoại sinh là những trường hợp các nhân tố của môi trường bên ngoài có ảnh 

hưởng quyết định đến văn hoá  tổ chức. Cách phân chia của Scholz về văn hoá  ngoại sinh là sự 
kế thừa những nghiên cứu và cách phân loại của Deal và Kennedy đã nói ở trên. 

3.3.5 Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Daft 
Sự tương hợp giữa môi trường hoạt động, chiến lược và văn hoá doanh nghiệp là một 

nguyên nhân đảm bảo sự thành công. Môi trường kinh doanh có thể đòi hỏi dn phải thay đổi để 
thích nghi nhưng cũng có thể cần sự ổn định để đạt hiệu quả; định hướng chiến lược của dn có thể 
là phải linh hoạt để thích ứng được vưới những biến động của ngoại cảnh (hướng ngoại), hoặc đòi 
hỏi tập trung kiểm soát có kết quả các hoạt động và hệ thống nội bộ (hướng nội) để đạt hiệu quả 
cao trong các hoạt động, dựa vào những đặc trưng về môi trường và chiến lược, Daft đã chia văn 
hoá doanh nghiệp thành bốn dạng là: thích ứng (adaptability), sứ mệnh (mission), hoà nhập 
(involvement), và nhất quán (consistency).  

1. Văn hoá thích ứng 
Văn hoá  thích ứng được đặc trưng bởi chiến lược chú trọng đến môi trường bên ngoài 

(hướng ngoại) để đạt được tính mềm dẻo và dễ thay đổi nhằm phù hợp với yêu cầu của môi 
trường. Văn hoá thích ứng nhấn mạnh đến những chuẩn mực, niềm tin có tác dụng tăng cường 
năng lực phát triển, xử lý và chuyển hoá những tín hiệu từ môi trường bên ngoài vào các hành vi 
thích ứng của tổ chức. Loại hình doanh nghiệp này có thể cần có khả năng điều chỉnh cơ cấu hay 
thích nghi với những yêu cầu về hoàn cảnh và cách thức hành động của những công việc mới.  

2. Văn hoá sứ mệnh 
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Những tổ chức quan tâm đến  việc đáp ứng những đòi hỏi của môi trường bên ngoài nhưng 
không cần thiết phải có những thay đổi nhanh được coi là phù hợp với văn hoá sứ mệnh. Văn hoá 
sứ mệnh rất coi trọng việc hoà đồng về sứ mệnh chung của tổ chức. Sứ mệnh chung là cho công 
việc của mỗi thành viên trong tổ chức trở nên có ý nghĩa hơn so với những gì thể hiện trong các 
bản mô tả công việc và trách nhiệm của họ. Người lao động hiểu kỹ hơn và có định hướng rõ hơn 
về vai trò và sứ mệnh của họ trong tổ chức. Những người lãnh đạo tổ chức định hướng hành vi 
của họ bằng cách ghi rõ hành vi tương lai mong muốn và làm cho nó có ý nghĩa đối với tất cả mọi 
người. 

3. Văn hoá hoà nhập 
Văn hoá hoà nhập đặt trọng tâm chủ yếu vào việc lôi cuốn sự tham gia của các thành viên 

trong tổ chức để đáp lại sự thay đổi nhanh của môi trường bên ngoài. Văn hoá hoà nhập thường 
tập trung vào việc quan tâm đến nhu cầu của người lao động, và coi đó là cách thức để đạt kết quả 
lao động cao. Việc người lao động tham gia nhiệt tình và cuốn hút có tác dụng nâng cao tinh thần 
trách nhiệm và tinh thần là chủ, nhờ đó họ hành động một cách có ý thức và tự giác hơn trong các 
công việc của tổ chức. 

4. Văn hoá nhất quán 
Văn hoá nhất quán hướng trọng tâm vào những vấn đề bên trong tổ chức và vào việc kiên trì 

xây dựng và gìn giữ một môi trường ổn định. Những tổ chức áp dụng triết lý này thường cổ vũ 
cho việc vận dụng một phương pháp có hệ thống, bài bản, nhất quán trong các hoạt động. Hình 
tượng, tấm gương điển hình, giai thoại thường được sử dụng để cổ vũ cho sự hợp tác và củng cố 
truyền thống. Các chính sách và biện pháp được soạn thảo nhằm củng cố thêm triết lý “truyền 
thống”. Sự nhiệt tình của mỗi thành viên chỉ được xếp ở vị trí thứ yếu, tuy nhiên điểm yếu này của 
tổ chức được cân bằng bởi mức độ nhất quán, đồng thuận và hợp tác giữa các thành viên. Sức 
mạnh của tổ chức được tạo ra từ sự hoà đồng và hiệu quả. 

3.3.6 Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Sethia và Klinow  
Cách tiếp cận theo quan điểm này do N.K.Sethia và M.A. von Klinow đưa ra, xét văn hoá 

doanh nghiệp theo hai phương diện: mối quan tâm đến con người và mối quan tâm đến kết quả lao 
động (kết quả thực hiện công việc) .Trong đó sự quan tâm đến con người được thể hiện những 
hoạt động chăm lo cho phúc lợi của người lao động trong tổ chức, còn sự quan tâm đến kết quả 
lao động được thể hiện qua những nổ lực của tổ chức trong việc nâng cao sản lượng “đầu ra” và 
năng suất lao động. Với hai tiêu chí này có thể phân loại văn hoá doanh nghiệp thành bốn nhóm: 
thờ ơ (apathetic), chu đáo (caring), thử thách (exacting) và hiệp lực (integrative). 

1. Văn hoá thờ ơ 
Văn hoá thờ ơ được đặc trưng bởi mức độ quan tâm chỉ ở mức tối thiểu của các thành viên 

trong tổ chức đến những người khác, đến kết quả thực hiện công việc và đến việc hoàn thành mục 
tiêu của tổ chức. Trong những đơn vị có văn hoá doanh nghiệp kiểu này, mỗi người đều chỉ quan 
tâm đến lợi ích bản thân. Xu thế này có thể xuất hiện ở mọi tổ chức, do những chính sách và biện 
pháp quản lý thiếu thận trọng, dẫn đến mâu thuẫn lợi ích giữa người lao động, trong khi các quyết 
định và giải pháp được lựa chọn lại tỏ ra thiếu hiệu lực trong việc giải quyết mâu thuẫn. 

2. Văn hoá chu đáo 
Văn hoá chu đáo được phản ánh thông qua sự quan tâm, săn sóc đối với mọi thành viên 

trong tổ chức về mặt con người như đời sống, vật chất, tinh thần, điều kiện lao động. . . là rất đáng 
kể; trong khi đó lại tỏ ra ít quan tâm đến kết quả thực hiện nghĩa vụ, công việc, trách nhiệm được 
giao. từ góc độ đạo đức, văn hoá doanh nghiệp loại này là rất đáng khuyến khích. 
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3. Văn hoá thử thách 
Ngược lại với văn hoá chu đáo, vh thử thách quan tâm rất ít đến khía cạnh cn, mà chủ yếu 

tập trung vào kết quả thực hiện công việc. Kết quả công tác, năng suất luôn được đề cao. Trong ẳn 
hoá doanh nghiệp dạng này, lợi ích tổ chức được ưu tiên hơn so với lợi ích cá nhân. Vấn đề đạo 
đức có thể nảy sinh do không xét đến yếu tố đặc thù. 

4. Văn hoá hiệp lực 
        Văn hoá hiệp lực kết hợp được cả sự quan tâm về con người lẫn công việc trong các đặc 
trưng và phương pháp quản lý vận dụng trong tổ chức. Trong một tổ chức có văn hoá hiệp lực, 
con người không thuần tuý là những bộ phận, chi tiết trong  một cỗ máy tổ chức, mà họ còn được 
quan tâm và tạo điều kiện để thể hiện năng lực của mình trong việc góp phần hoàn thành mục tiêu 
chung của tổ chức. 

3.4  NHÂN TỐ TẠO LẬP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 
Nhân tố quan trọng bậc nhất cho việc ra các quyết định liên quan đến đạo đức là vai trò của 

người lãnh đạo cao nhất trong việc thể hiện sự cam kết, sự chỉ đạo sát sao và sự gương mẫu về 
những giá trị đạo đức. Giá trị đạo đức ở người lãnh đạo có thể được truyền đến người lao động 
theo nhiều con đường khác nhau, như qua các bài phát biểu, các ấn phẩm, các tuyên bố về chính 
sách, và đặc biệt là qua hành vi của người lãnh đạo. Hơn nữa, một khi những người lãnh đạo cấp 
cao đều nhất quán tôn trọng sự công bằng và trung thực trong kinh doanh cúng sẽ trở thành tài sản 
chính yếu của doanh nghiệp và được mọi thành viên khác cùng tôn trọng. 

Để truyền tải được các thông điệp về giá trị đạo đức đến các bộ phận đơn vị trong tổ chức, 
cũng như giúp nhân viên thực hành các giá trị này, doanh nghiệp có 3 cách đó là tạo phong cách 
lãnh đạo thể hiện bản sắc văn hoá, quản lý hình tượng và sử dụng hệ thống có tổ chức. 

3.4.1 Phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hoá 
Không ít người cho rằng văn hoá doanh nghiệp được hình thành một  cách tự nhiên, bởi 

nhiều người, mang tính lịch sử và rất khó nắm bắt. Đối với những người này, văn hoá doanh 
nghiệp là rất khó kiểm soát và không thay đổi được theo ý muốn. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều 
thừa nhận bản chất của văn hoá doanh nghiệp là không vĩnh cửu. Nhận thức được thực tế này là 
rất cần thiết để có thể tìm ra biện pháp kiểm soát thích hợp. 

1. Bản chất thay đổi của văn hoá doanh nghiệp 
Bản chất thay đổi của văn hoá doanh nghiệp được thể hiện qua những đặc trưng sau. 
Bản sắc văn hoá có thể được tạo lập. Những người có khả năng tạo lập giá trị và bản sắc 

văn hoá thường là những người sáng lập. Ngay từ buổi đầu lập nghiệp, họ đã định rõ sứ mệnh của 
tổ chức và những giá trị, bản sắc văn hoá riêng của tổ chức. Một khi thực tiễn khắc nghiệt đã kiểm 
soát tính đúng đắn và phù hợp của bản sắc vh riêng (lợi thế so sánh) trong việc tạo lập sự nghiệp 
của một  doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp đứng vững, bản sắc văn hoá sẽ định hình và được 
củng cố. Khi đó, triết lý và phong cách lãnh đạo thường mang đậm nét văn hoá sứ mệnh. Văn hoá 
được tạo lập chủ yếu khi các tổ chức mới thành lập, chưa có bản sắc văn hoá riêng, vững chắc. 

Bản sắc văn hoá cũng có thể hình thành từ việc củng cố. Trong những trường hợp như vậy, 
người lãn đạo thường tìm cách giữ gìn, bảo vệ những giá trị đạo đức và văn hoá thịnh hành. Họ có 
thể là những nhân vật điển hình rất thành công về một  phương diện nào dó, hay là những người 
có cương vị và trách nhiệm luôn tìm cách giữ gìn và củng cố bản sắc vh đã được thiết lập. Khi đó 
triết lý và phong cách lãnh đạo sẽ mang đậm nét văn hoá nhất quán. 
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Bản sắc văn hoá có thể được hình thành từ sự hoà nhập. Những người lãnh đạo thường có 
phong cách dân chủ, hoà nhập. Họ luôn chú ý lắng nghe và tìm cách hoà đồng. Họ thường đóng 
vai trò kết nối, điều hoà, cổ vũ, chia sẻ với những người khác. Khi đó, triết lý và phong cách lãnh 
đạo mang đậm nét văn hoá hoà nhập. 

Bản sắc văn hoá có thể thay đổi. Sự thay đổi văn hoá đôi khi là cần thiết khi bên trong tổ 
chức xuất hiện những thay đổi về căn bản, ví dụ như về công nghệ hay quản lý. Áp lực từ những 
thay đổi này đòi hỏi phải có những thay đổi về phong cách, về triết lý quản lý, về phương châm 
hành động. Khi thay đổi văn hoá, triết lý và phong cách lãnh đạo mang đậm nét văn hoá thích 
ứng. 

2. Định hình phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hoá 
Tất cả những người quản lý đều hiểu rất rõ rằng họ có thể gây ảnh hưởng quyết định đế 

người khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức ra rằng họ có thể ảnh hưởng đến phong cách 
tổ chức. Người lãnh đạo có thể tạo ra , củng cố, thay đổi, hay hoà nhập các giá trị và triết lý văn 
hoá cá nhân vào văn hoá tổ chức. Những người lãnh đạo có ý thức xây dựng văn hoá doanh 
nghiệp thường là những người quản lý cấp cao, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, họ cũng có thể 
là bất kì ai có khả năng gây ảnh hưởng đến tổ chức. nhận ra được khả năng này ở bản thân và ở 
những người khác có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và phát triển bản sắc văn hoá doanh 
nghiệp. 

Phương châm hành động của một  người thể hiện quan điểm và triết lý đạo đức của người 
đó. Nếu quan điểm và triết lý đạo đức của người lãnh đạo phù hợp với triết lý hoạt động và hệ 
thống giá trị của tổ chức, họ sẽ đóng vai trò những “người tiên phong” (pioneers) cổ vũ cho việc 
phổ biến, tôn trọng và phát huy các giá trị chủ đạo của văn hoá doanh nghiệp và làm cho nó mạnh 
lên. Ngược lại, họ sẽ làm cho cách gía trị này bị lu mờ, mâu thuẫn, tổ chức trở nên hỗn độn, mất 
phương hướng, vai trò của học sẽ chỉ là các “anh hùng cá nhân”. 

Phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hoá phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo và phương 
châm hành động của người quản lý. Năng lực lãnh đạo là khả năng gây tác động đến người khác 
và buộc họ làm theo ý muốn của mình, tự nguyện hay bắt buộc. Năng lực lãnh đạo của một  người 
phụ thuộc vào quyền lực họ có và năng lực khai thác, sử dụng chúng. Yếu tố quyết định năng lực 
lãnh đạo ví dụ như vị trí chính thức trong hệ thống quyền lực của tổ chức (tài lực), năng lực 
chuyên môn và năng lực hoàn thành công việc (trí lực), tư cách đạo đức và mối quan hệ trong và 
ngoài tổ chức (thế lực). 

Vai trò, năng lực của những người lãnh đạo càng lớn, ảnh hưởng của họ đối với việc hinh 
thành và củng cố bản sắc văn hoá doanh nghiệp càng mạnh. 

3.4.2 Quản lý hình tượng 
Trong nhiều trường hợp các cách thức quản lý truyền thống, thông thường không đủ hiệu 

lực để truyền tải các giá trị dạo đức chủ tạo của một  tổ chức. Ở nhiều tổ chức, nhiều văn bản 
hướng dẫn chính thức đôi khi chỉ còn là hình thức, những quy định được nêu ra hay những giá trị 
đòi hỏi phải được tôn trọng không còn hiệu lực hoặc không được thể hiện hay phản ánh trong 
hành động và trong các kết quả hoạt động của nhân viên. Khi đó, người quản lý phải tìm ra cách 
để giao tiếp và thông tin thích hợp với người lao động. 

Quản lý hình tượng đòi hỏi phải xác định và sử dụng các tín hiệu, hình tượng có thể gây tác 
động đến giá trị tổ chức. Quản lý hình tượng có thể tác động đến các giá trị văn hoá và đạo lý 
trong doanh nghiệp, chỉ ra được một tầm nhìn về giá trị của tổ chức có sức thuyết phục đối với 
mọi thành viên trong tổ chức và khích lệ họ vận dụng trong hoạt động hàng ngày để duy trì và 
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củng cố. Quản lý hình tượng phải đảm bảo rằng các biểu trưng của tổ chức và công ty thiết kế và 
sử dụng (như biểu tượng, lễ nghi, tuyên bố, khẩu hiệu, ấn phẩm,…) phải phù hợp và thống nhất 
trong việc thể hiện các giá trị chủ đạo của tổ chức. Quản lý hình tượng chú trọng đến việc làm hơn 
là lời nói. 

Mỗi lời nói và hành động của người quản lý đều có ảnh hưởng đến sự phát triển về văn hoá 
và giá trị của tổ chức, ngay cả khi họ không nhận ra điều đó hoặc không có chủ ý. Những người 
quản lý không thực hiện các hoạt động vật chất cụ thể như lái xe tải, vận hành máy tiện, tính toán 
các báo cáo tài chính,…, công việc quản lý hình tượng của họ chủ yếu liên quan đến biểu tượng, 
lễ nghi, hình ảnh, lời nói, hành vi. Nhân viên cấp dưới sẽ nhận thức được các giá trị, niềm tin, 
mục đích qua việc quan sát họ. Trong thực tế, những người lãnh đạo các cơ quan Chính phủ và tổ 
chức kinh doanh thường sử dụng các lễ nghi và nghi thức tượng trưng để gửi thông điệp về giá trị 
đạo đức và văn hoá chủ đạo đến với những người khác. Để quản lý có kết quả các giá trị của tổ 
chức, người quản lý cần phải nắm vững những kỹ năng tổ chức lễ nghi và xây dựng hình tượng, 
cũng như cách thức diễn thuyết, soạn thảo và phát động phong trào. Các biểu tượng, giai thoại, 
nghi thức thường được sử dụng bởi vì chúng là cách thức cung cấp thông tin về những gì tổ chức 
cần tôn trọng và bởi chúng giúp nhận ra cách thức để hoà mình vào môi trường tổ chức. Nói một 
cách khác, công việc quản lý hình tượng thực chất là việc quản lý các biểu trưng và tên hiệu. Bởi 
người quản lý phải làm việc chủ yếu trong sự tưởng tượng, nên vai trò của họ giống như một  nhà 
“truyền giáo” hơn là một  chuyên gia kế toán. Công việc quản lý hình tượng là tranh thủ mọi cơ 
hội để thông tin về giá trị. Những người làm công việc này thường tìm cách đưa ra những tuyên 
bố chung cho từng nhóm nhân viên hay cho toàn thể đơn vị. 

3.4.3 Các hệ thống trong tổ chức 
Nhóm nhân tố tác động thứ ba có tác dụng tạo dựng phong cách đạo đức trong quản lý là 

các hệ thống trong tổ chức. Có bốn hệ thống tổ chức quan trọng trong việc xây dựng và phát triển 
văn hoá kinh doanh là các hệ thống chung, các hệ thống đạo đức chính thức, hệ thống các giá trị 
đạo đức chủ đạo và các nhóm chính thức và phi chính thức. 

1. Các hệ thống tổ chức chung 
Các hệ thống tổ chức chung là các hệ thống quản lý và tác nghiệp chính thức của tổ chức. 

Chúng là một công cụ rất đắc lực. Thông qua các hệ thống này, quan điểm và nội dung về đạo lý 
chủ đạo được thiết kế vào trong cấu trúc cơ bản của tổ chức như các giá trị và quan điểm đạo lý 
được lồng vào trong chính sách và quy chế của doanh nghiệp, các chuẩn mực đạo đức cụ thể được 
ban hành và vận dụng trong phương pháp đánh giá và kiểm soát, hành vi đạo đức được xét đến 
trong hệ thống thưởng phạt, đánh giá, ghi nhận và đề bạt… Những quy định chính thức này có tác 
dụng củng cố và tăng cường những giá trị đạo đức đang tồn tại trong nền văn hoá phi chính thức 
của tổ chức. Hầu hết các tổ chức đều sử dụng các hệ thống này trực tiếp hoặc làm nền tảng cho 
việc xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một  số trường hợp, chức 
năng và công việc tác ngiệp hàng ngày đôi khi lấn át các trách nhiệm phát triển văn hoá doanh 
nghiệp, vì vậy hiệu lực của các hệ thống này vẫn chưa được phát huy đầy đủ. 

2. Các hệ thống chính thức về đạo đức 
Trong nhiều trường hợp, các thông tin và phương pháp lãnh đạo về đạo đức và văn hoá kinh 

doanh cần phải được truyền tải đến mọi thành viên tổ chức. Khi đó người quản lý cần đến những 
phương tiện, công cụ  hay “kênh” truyền tải thực sự hữu hiệu. Nhiều hệ thống được thiết kế 
chuyên để phục vụ cho mục đích này. Đó là các hệ thống chính thức về đạo đức trong tổ chức. 
Trong hệ thống chính thức, người quản lý có thể phân bổ trách nhiệm về đạo đức cho các vị trí 
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khác nhau trong tổ chức. Đó không chỉ là việc phân bổ thời gian, sức lực, nguồn lực cho các vấn 
đề liên quan, mà còn là việc hình tượng hoá tầm quan trọng của vấn đề đạo đức. Các vị trí này 
được lập ra với tư cách một cương vị quản lý chính thức và có quyền hạn nhất định trong cơ cấu 
tổ chức chính thức của doanh nghiệp . Chức năng chủ yếu của  các vị trí công tác này trong tổ 
chức là hoạch định và đảm bảo thực hiện các chính sách và hiệu lực của cơ chế công khai, dân 
chủ. Những chính sách, quy chế này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc “cáo giác nội bộ”, nhằm 
phát hiện, xử lý và ngăn chực các hành vi, quyết định bất hợp pháp, phi đạo đức, thiếu nhân cách 
của các cá nhân, bộ phận ở mọi cấp trong cơ cấu tổ chức. Những chính sách, cơ chế này cũng 
nhằm bảo vệ những người dám đấu tranh, trung thực khỏi bị trù úm, bị sa thải vì hành động bảo 
vệ các giá trị đạo đức của doanh nghiệp. Mặt khác, người lãnh đạo có thể sử dụng các hệ thống 
này để định hình và thể hiện các giá trị văn hoá và đạo đức cho tổ chức. Kinh nghiệm thực tế cho 
thấy những công cụ này tỏ ra đặc biệt có hiệu quả trong việc gây ảnh hưởng đến đạo đức quản lý 
ở các doanh nghiệp trong những năm gần đây. 

3. Hệ thống các giá trị đạo đức chính thức của tổ chức 
Các chuẩn mực đạo đức cũng là một nhân tố quan trọng trong cơ cấu và hệ thống tổ chức 

định hướng đạo đức. Chúng được tập hợp thành một hệ thống các tuyên bố chính thức về giá trị 
của tổ chức. Các chuẩn mực đạo đức nêu rõ những mong muốn mà tổ chức đang vươn tới cũng 
như đòi hỏi mọi thành viên tổ chức nhận thức rõ điều đó và thể hiện cụ thể trong hành vi lao động 
của họ. Chúng đề cáo các giá trị hay hành vi mong muốn cũng như bác bỏ hành vi vi phạm những 
nguyên tắc cơ bản nhất định. Nhiều doanh nghiệp đã nhấn mạnh những giá trị đạo đức cơ bản cần 
tôn trọng ở ngay trong tuyên bố sứ mệnh của mình. Bởi vì những tuyên bố về sứ mệnh có thể trở 
thành công cụ quản lý hữu hiệu đối với giá trị về tổ chức của doanh nghiệp. 

Nhiều doanh nghiệp đã thiết lập được các hệ thống chuẩn mực về đạo đức bắt đầu chuyển 
sang việc giáo dục đạo đức. Việc giáo dục đạo đức của nhân viên được coi như bước tiếp theo của 
việc chuyển hoá các tiêu chuẩn đạo đức vào hành vi thông qua việc hướng dẫn phương pháp ra 
quyết định định hướng đạo đức. Giáo dục về đạo đức thường được tổ chức chủ yếu cho những 
người quản lý, những người có trách nhiệm ra quyết định hành động trong doanh nghiệp. Ở một 
số doanh nghiệp, những người quản lý còn được giảng giải về các giai đoạn của quá trình phát 
triển đạo đức và nhân cách con người. Giáo dục về đạo đức trở thành chất xúc tác quan trọng cho 
việc phát triển hành vi đạo đức và nhân cách nhân viên đồng thời với việc đạt được sự thống nhất 
và hài hoà giữa các cá nhân trong một doanh nghiệp. Ngoài ra, nhiều chương trình phát triển đạo 
đức kinh doanh đã được đưa vào trong các cơ chế, cơ cấu ra quyết định liên quan đến đạo đức. Cơ 
chế đã được hoàn thiện hơn cho phép người ra quyết định tự tin và tự chủ hơn khi phải ra những 
quyết định khó khăn. 

4. Hệ thống các nhóm trong doanh nghiệp 
Trong mọi doanh nghiệp luôn tồn tại những nhóm được hình thành một cách chính thức 

trong cấu trúc doanh nghiệp, hoặc phi chính thức từ mối quan hệ được phát triển giữa các cá nhân  
trong công việc và giao tiếp xã hội. Cho dù được hình thành như thế nào, chúng đều thể hiện một 
sự thống nhất hay đồng thuận về một vấn đề, khía cạnh nào đó và chúng đều có thể gây tác động 
đến hành vi đạo đức của mỗi thành viên. 

Nhóm chính thức (formal groups) là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức chính thức. Nhóm 
bao gồm những cá nhân có cùng chuyên môn (nhóm chức năng) hoặc khác chuyên môn nhưng có 
thể phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau (nhóm tác nghiệp) được thành lập để thực hiện một số công việc, 
nhiêm vụ nhất định. Mặc dù phần lớn các nhóm chính thức được thành lập vì mục đích chuyên 
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môn, chúng cũng có thể được thành lập vì những lợi ích và lí do tinh thần của thành viên tổ chức, 
như các tổ chức đoàn thể. Các nhóm chính thức có thể hoạt động theo cơ chế thường trực, hoặc 
định kỳ và được hệ thống chính thức hậu thuẫn. 

Về phương diện đạo đức, hành vi đạo đức của nhóm chính thức có thể được kiểm soát thông 
qua những chuẩn mực đạo đức chuyên môn, chiến lược và triết lý hoạt động, mục tiêu và phương 
pháp ra quyết định. Tuy nhiên, do tính chất công việc chuyên môn khác nhau, có thể dẫn đến mâu 
thuẫn làm nảy sinh các vấn đề đạo đức giữa các cá nhân, bộ phận trong tổ chức. Nhiều tổ chức đã 
lập ra những nhóm chính thức “định hướng đạo đức” ở các bộ phận khác nhau trong cấu trúc tổ 
chức để tăng cường tính nhất quán, giải quyết hay giảm thiểu các vấn đề đạo đức. Phổ biến là các 
hình thức như nhóm hay tổ lao động, nhóm chất lượng. Liên quan đến đạo đức kinh doanh, hình 
thức điển hình là uỷ ban hay hội đồng đạo đức. Những hội đồng hay uỷ ban này được thành lập để 
thực thi quyền kiểm soát việc thực thi trách nhiệm xã hội và các chính sách liên quan đến đạo đức 
của các nhân viên trong một tổ chức. Các uỷ ban này thường có quyền lực khá lớn do nằm dưới 
sự điều hành trực tiếp của một trong những người lãnh đạo cao nhất, quyền lực nhất trong tổ chức. 

Nhóm phi-chính thức (informal groups) là những tập hợp của nhiều cá nhân trên cơ sở tự 
nguyện do có chung lợi ích hay mối quan tâm. Nhóm phi chính thức không được công nhận là 
một bộ phận chính thức của cơ cấu tổ chức, và không được giao phó quyền lực và trách nhiệm ra 
quyết định đối với tổ chức và các cá nhân. Mặc dù vậy, chúng vẫn có thể có những ảnh hưởng 
quan trọng đến tổ chức, thông qua những tác động đối với các thành viên và qua đó đến các quyết 
định của họ trong nhóm chính thức và cơ cấu tổ chức chính thức. Vì vậy, tuy vị trí và vị thế của 
những nhóm phi chính thức là không đáng kể so với các nhóm chính thức, vai trò và tác động của 
chúng là tương đối quan trọng trong tổ chức. Do hầu hết các nhóm phi chính thức đều gây ảnh 
hưởng đối với thành viên bằng những giá trị và sự ủng hộ về tinh thần, ảnh hưởng của chúng đối 
với  hành vi đạo đức của các thành viên và của nhóm là rất lớn. Các nhóm phi chính thức thường 
hoạt động theo cơ chế tự phát, tự quản. Chúng tự xây dựng và phát triển các kênh liên lạc riêng do 
nhu cầu giao tiếp và thường là rất hiệu quả. Do những nhóm phi chính thức chỉ liên quan đến một 
hay một vài khía cạnh, một người có thể đồng thời là thành viên của nhiều nhóm khác nhau; do 
các nhóm không có quyền lực giải quyết vấn đề, sự khác biệt về quan điểm, triết lý là rất phổ 
biến. Đây là một cơ cấu ít được quan tâm trong tổ chức nhưng lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến 
việc hình thành và phát triển đặc trưng văn hóa doanh nghiệp và đến hiệu lực của các quyết định 
đạo đức và hệ thống tổ chức chính thức, do chúng được xây dựng trên cơ sở những giá trị tinh 
thần. 

Về phương diện đạo đức, một trong những vấn đề rất quan trọng của nhóm phi chính thức 
đáng được quan tâm là tiêu chuẩn thành viên. “Tiêu chuẩn thành viên” là những chuẩn mực về 
hành vi mà những người trong nhóm quy định, chính thức hoặc không chính thức, cho những 
người muốn trở thành thành viên của nhóm. Tiêu chuẩn thành viên được xác định trên cơ sở giá 
trị, lợi ích chung mà nhóm quan tâm. Chúng không bị ràng buộc hay chi phối bởi bất kỳ cơ chế 
hay quy định chính thức của tổ chức hay cá nhân, nhưng lại được sử dụng để (tự) xác định tính 
chất thành viên của một nhóm. Việc chấp nhận hay không chấp nhận một cách tự nguyện tiêu 
chuẩn thành viên của một nhóm quyết định việc một người có được những người trong một nhóm 
phi chính thức thừa nhận là một thành viên của nhóm hay không. Tuy không được xác nhận bằng 
các quyền lực chính thức, tiêu chuẩn nhóm có sức mạnh của quyền lực từ vị thế, vì làm cho những 
thành viên của nhóm tin vào quyền lực thông tin, quyền lực liên kết và quyền lực tham mưu của 
nhóm. 
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Vì những lý do trên, ở nhiều tổ chức có xu thế tiến tới thừa nhận hoặc tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nhóm phi chính thức được trở thành một cơ cấu chính thức trong hệ thống tổ chức để 
có thể phối hợp và quản lý tác động của chúng 

TÓM TẮT NỘI DUNG 
1. Văn hoá là toàn bộ những hoạt động vật chất và tinh thần mà loài người đã sáng tạo ra trong 
lịch sử của mình trong quan hệ với con người, với tự nhiên và với xã hội, được đúc kết lại thành 
hệ giá trị và chuẩn mực xã hội. Nói tới văn hoá là nói tới con người, nói tới việc phát huy những 
năng lực bản chất của con người, nhằm hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội. Có thể nói văn 
hoá là tất cả những gì gắn liền với con người, ý thức con người để rồi lại trở về với chính nó”. 
Văn hoá là một hệ thống được định hình và phát triển trong quá trình lịch sử, bao gồm nhiều yếu 
tố hợp thành như hệ giá trị, tập quán, thói quen, lối ứng xử, các chuẩn mực xã hội; nó mang tính 
ổn định bền vững và có khả năng di truyền qua nhiều thế hệ. Đảng ta đã khẳng định: “Văn hoá là 
nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã 
hội”. 

2. Văn hoá doanh nghiệp được định nghĩa là một hệ thống các ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, 
nhận thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên của một tổ chức cùng đồng thuận và có 
ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của các thành viên. 

Văn hoá doanh nghiệp tạo điều kiện cho các thành viên nhận ra được những sắc thái riêng 
mà một doanh nghiệp muốn vươn tới. Nó cúng tạo ra sự cam kết tự nguyện đối với những gì vượt 
ra ngoài phạm vi niềm tin và giá trị của mỗi cá nhân. Chúng giúp các thành viên mới nhận thức 
được ý nghĩa của các sự kiện và hoạt động của doanh nghiệp. 

3. Văn hoá doanh nghiệp có đặc điểm liên quan đến nhận thức. Các cá nhân nhận thức được văn 
hoá của doanh nghiệp thông qua những gì họ nhìn thấy, nghe được trong phạm vi doanh nghiệp. 
Cho dù các thành viên có thể có trình độ hiểu biết khác nhau, vị trí công tác khác nhau, họ vẫn 
luôn có xu thế mô tả văn hoá doanh nghiệp theo cách tương tự. Đó chính là “sự chia sẻ” về văn 
hoá doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp có tính thực chứng. Văn hoá doanh nghiệp đề cập đến 
cách thức các thành viên nhận thức về doanh nghiệp. Có nghĩa là, chúng mô tả chứ không đánh 
giá hệ thống các ý nghĩa và giá trị của doanh nghiệp. 
4. Văn hoá doanh nghiệp được thể hiện bằng những biểu trưng trực quan điển hình: đặc điểm kiến 
trúc, nghi lễ, giai thoại, biểu tượng, ngôn ngữ, ấn phẩm điển hình. Còn những biểu trưng phi trực 
quan của văn hoá doanh nghiệp về cơ bản có thể phân thành ba nhóm: lý tưởng, niềm tin, giá trị 
chủ đạo và thái độ, lịch sử phát triển và truyền thống văn hoá. 
5. Có nhiều cách phân loại văn hoá doanh nghiệp. Tất cả các cách phân loại này đều có giá trị bởi 
chúng cung cấp một cách nhìn bao quát hơn về những hình thức tổ chức khác nhau có thể xuất 
hiện và được áp dụng trong thực tế. Các cách phân loại văn hoá doanh nghiệp rất khác nhau về 
cách tiếp cận và mức độ phức tạp.  
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Harrion/Handy 

Văn hoá quyền lực (Power culture) 

Văn hoá vai trò (Role culture) 
Văn hoá công việc (Task culture) 

Văn hoá cá nhân (Person culture) 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Deal và Kennedy 

Văn hoá nam nhi (Tough-guy, macho culture) 
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Văn hoá làm ra làm/chơi ra chơi(work-hard/play-hard culture) 

Văn hoá phó thác (bet-your-company) 
Văn hoá quy trình (Process culture) 

Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Quinn và MeGrath 
Văn hoá kinh tế hay văn hoá thị trường (raditonal hay market culture) 

Văn hoá triết lý hay văn hoá đặc thù (ideoligical hay adhocracy culture) 
Văn hoá đồng thuận hay văn hoá phường hội (consensual hay clan culture) 

Văn hoá thứ bậc (hierarchical culture) 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Scholz 

Nhóm văn hoá tiến triển 
Nhóm văn hoá nội sinh 

Nhóm văn hoá ngoại sinh 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Daft 

Văn hoá thích ứng 
Văn hoá sứ mệnh 
Văn hoá hoà nhập 

Văn hoá nhất quán 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Sethia và Klinow  

Văn hoá thờ ơ 
Văn hoá chu đáo 

Văn hoá thử thách 
Văn hoá hiệp lực 

6. Để truyền tải được các thông điệp về giá trị văn hoá đến các bộ phận đơn vị trong doanh 
nghiệp, cũng như giúp nhân viên thực hành các giá trị này, doanh nghiệp có 3 cách tạo lập văn 
hoá doanh nghiệp, đó là phong cách lãnh đạo thể hiện bản sắc văn hoá, quản lý hình tượng và sử 
dụng hệ thống có tổ chức. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Thế nào là văn hoá và văn hoá doanh nghiệp? Văn hoá doanh nghiệp có những đặc điểm gì? 
2.  Hãy cho biết các biểu trưng trực quan của văn hoá doanh nghiệp? 

3. Hãy cho biết các biểu trưng phi trực quan của văn hoá doanh nghiệp? 
4. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Harrion/Handy? 

5. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Deal và Kennedy? 
6. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Quinn và MeGrath? 

7. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Scholz? 
8. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Daft? 

9. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Sethia và Klinow ? 
10. Cho biết các nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp? 
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CHƯƠNG 4 

XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 
 

GIỚI THIỆU 
Mục đích, yêu cầu 

- Mục đích: Trang bị cho người học những kiến thức để xây dựng văn hoá doanh nghiệp 
- Yêu cầu: Người học nắm được những kiến thức cơ bản để vận dụng các chương tiếp theo 

Nội dung chính 
- Xây dựng phong cách quản lý 
- Xây dựng hệ thống tổ chức 

- Xây dựng chương trình đạo đức 

NỘI DUNG 
 4.1 XÂY DỰNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ 

4..1.1. Vai trò của người quản lý 

Người quản lý là đấng tối cao hay biểu tượng? Quan điểm về vai trò và trách nhiệm của 
người quản lý đối với những thành công và thất bại của một doanh nghiệp là rất trái ngược nhau. 
Có hai quan điểm trái ngược nhau: quan điểm tối cao của quản lý (omnipotent view of 
management) và quan điểm tượng trưng của quản lý (symbolic view of management). 

1. Quan điểm “quyền năng vô hạn” của quản lý: 

Quan điểm tối cao của quản lý cho rằng những người quản lý phải trực tiếp và chịu trách 
nhiệm hoàn toàn trước những thành công và thất bại của một doanh nghiệp. Để tương xứng với 
trách nhiệm đó, theo nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm, quyền lực của người 
quản lý là không có giới hạn. 

Cách tiếp cận này phản ánh một quan điểm trong lý thuyết quản lý “chất lượng người 
quản lý của một doanh nghiệp là nhân tố quyết định chất lượng của chính doanh nghiệp”. Quan 
điểm này dựa trên giả thuyết cho rằng hiệu lực và hiệu quả của một doanh nghiệp được quyết định 
bởi các quyết định và hành động của người quản lý. Những người quản lý có năng lực có thể dự 
đoán trước được những thay đổi, biết tận dụng cơ hội, có hành động điều chỉnh thích hợp và kịp 
thời những bất cập, dẫn dắt toàn doanh nghiệp hướng tới mục tiêu nhất định. Khi doanh nghiệp 
tạo ra lợi nhuận, họ là những người được tôn vinh, khen thưởng vì công lao đóng góp. Một khi 
hoạt động của doanh nghiệp trở nên khó khăn, tài chính ở vào tình trạng yếu kém, dứt khóat phải 
có ai đó phải chịu trách nhiệm. Người đầu tiên cần phải nêu tên đó là người quản lý cao nhất, vì 
đó là người ở vị trí trên cùng trong nấc thang quản lý và ở vị trí đầu tiên của quá trình thực hiện 
mục tiêu. Nếu thất bại, các doanh nghiệp thường thay những người quản lý bằng những người 
khác với hy vọng họ có thể dẫn dắt doanh nghiệp đến thành công. 

Trách nhiệm luôn được coi là gánh nặng, là cái “cối đá”. Để gánh lấy gánh nặng này, 
con người cần có sức mạnh. Sức mạnh có thể được tạo ra từ sự nhiệt tình, nhưng khó có thể duy 
trì được lâu. Chính vì vậy, quyền lực được trao cho người quản lý để tạo thêm “sức mạnh” cho họ 
khi gánh vác trách nhiệm nặng nề. Quyền hạn không được trao tương xứng sẽ giống như “người 
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ốm vác cối đá”. Hoặc chỉ dẫn đến thất bại, hoặc người quản lý sẽ tìm cách trút bớt gánh nặng của 
mình. 

Quan điểm tối cao phù hợp cách tiếp cận của phương pháp quản lý theo mục tiêu 
(MBO), được áp dụng phổ biến trong các phương pháp quản lý ở nhiều loại hình doanh nghiệp. 
Quan điểm này cũng phù hợp với cách nhìn thiên kiến coi trọng vai trò độc tôn, phong cách tập 
quyền, cơ chế một thủ trưởng của người giám đốc điều hành. Quan điểm này sẽ đúng đắn khi 
người quản lý được coi là có năng lực xuất chúng trong việc vượt qua trở ngại để đạt đến muc tiêu 
cuối cùng. Trong thực tế, vai trò “lãnh tụ” của những người quản lý chỉ phát huy trong những 
hoàn cảnh đặc biệt, phải ra các quyết định đặc biệt; vì vậy quan điểm này tỏ ra không phù hợp 
trong việc quản lý hàng ngày ở các doanh nghiệp. 

2. Quan điểm “tượng trưng” của quản lý: 

Quan điểm tượng trưng của quản lý cho rằng những người quản lý chỉ có ảnh hưởng rất 
hạn chế đối với những kết quả đạt được của một doanh nghiệp do chịu nhiều tác nhân khác nằm 
ngoài khả năng kiểm soát của người quản lý. 

Quan điểm này cho rằng, nếu đòi hỏi người quản lý phải thể hiện những ảnh hưởng có 
tính quyết định đến kết quả hoạt động của một doanh nghiệp thì điều đó là không hợp lý bởi có 
quá nhiều nhân tố người quản lý không thể kiểm soát được như các nhân tố từ môi trường vĩ mô 
(kinh tế, chính trị pháp luật, tự nhiên, văn hóa xã hội, nhân khẩu học), môi trường ngành (tiêu 
dùng, cung ứng, cạnh tranh) trong nước và ngoài nước và ngay cả những nhân tố bên trong doanh 
nghiệp như những quyết định của những người tiền nhiệm và các yếu tố, công việc đã phân cấp 
quản lý. Chính vì vậy, người quản lý có ảnh hưởng rất hạn chế đến kết quả hoạt động của một tổ 
chức. Thực chất quan điểm này thể hiện cùng một nguyên tắc về sự tương thích giữa trách nhiệm 
và quyền hạn. Quyền lực đã được ủy thác thì trách nhiệm cũng phải được ủy thác tương xứng. Xét 
cho cùng, trách nhiệm và quyền lực của một doanh nghiệp là xác định, “nếu một người chiếm giữ 
nhiều một thứ thì sẽ còn lại ít thứ đó để chia cho những người khác”. Người quản lý nắm giữ 
nhiều quyền lực, trong khi không có khả năng thực hiện các công việc tác nghiệp, thì cấp dưới, 
nhân viên sẽ chẳng lấy đâu “sức mạnh” để hoàn thành “gánh nặng “ công việc/trách nhiệm được 
giao. Công việc sẽ không được thực hiện; cấp dưới, nhân viên trở nên thụ động và thay vì là “cánh 
tay, khối óc” của doanh nghiệp họ lại trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp và người quản lý. 
Vì lý do đó người quản lý luôn chia sẻ quyền lực và trách nhiệm cho cấp dưới cùng gánh vác. 

Theo quan điểm tượng trưng, người quản lý chỉ có những ảnh hưởng tượng trưng đối với 
kết quả hoạt động. Vai trò của người quản lý chỉ có giới hạn ở việc làm cho những sự ngẫu nhiên, 
mơ hồ, lộn xộn trở thành có ý nghĩa. Người quản lý cố minh họa công việc kiểm soát bằng các kế 
hoạch phát triển chiến lược, bằng việc ra quyết định, cũng như thực hiện các công việc quản lý 
khác. Họ làm như vậy là vì lợi ích của các thành viên, khách hàng, người lao động và xã hội. Một 
khi mọi việc đều ổn, họ cần có ai đó để suy tôn, cảm ơn. Còn khi mọi việc “không thuận chiều 
mát mái”, họ cần có ai đó đứng ra để hứng chịu những lời chỉ trích. Người quản lý có vẻ là nhân 
vật thích hợp nhất cho cả hai trường hợp trên. 

Dù coi trọng công lao của người quản lý đối với sự thành bại của doanh nghiệp đến đâu 
đi chăng nữa, không thể phủ nhận sự tồn tại và ảnh hưởng của các tác nhân bên ngoài và năng lực 
rất hạn chế của người quản lý trong việc kiểm soát chúng. 
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3. Cách tiếp cận thực tiễn 

Các cách tiếp cận “cực đoan” như trên đều dẫn đến những mô hình hoặc “tập quyền” 
hoặc “phân quyền” nghiêm trọng. Mỗi mô hình đều chứa đựng những điểm tích cực và tiêu cực 
về cấu trúc và quản lý. Không có mô hình nào theo hướng này là hoàn hảo. Trong thực tế, thật 
khó có thể tìm thấy ở đâu đó  một doanh nghiệp thành công về mặt quản lý và kinh doanh với 
người quản lý có quyền lực vô biên hoặc, ngược lại, hoàn toàn bất lực. 

Cách tiếp cận thực tế thừa nhận vai trò quan trọng và quyền lực rất lớn của người quản 
lý. Tuy nhiên, vai trò và quyền lực ra quyết định của họ cũng có giới hạn, một phần do những hạn 
chế mang bản chất con người, cá nhân (ví dụ như kiến thức chuyên môn, sức lực, “tầm kiểm 
soát”) mặt khác do những trở ngại về mặt tổ chức và quản lý (như đặc trưng về cấu trúc và văn 
hóa doanh nghiệp và cá nhân từ môi trường kinh doanh). Chính những trở ngại bên trong và trở 
ngại bên ngoài đã hạn chế khả năng lựa chọn các quyết định của người quản lý.  

Ở mọi doanh nghiệp, phân quyền là tất yếu. Phân quyền một phần  (phân cấp) hay hoàn 
toàn không chỉ là cách thể hiện quan điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp (tinh thần chia sẻ, 
chung vai gánh vác) của người quản lý mà còn thể hiện cách tiếp cận trong quá trình ra quyết 
định. Mức độ phân cấp, phân quyền phụ thuộc vào các đặc trưng về doanh nghiệp (như quy mô, 
công nghệ, tính chất của hoạt động), áp lực của các yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong (văn 
hóa doanh nghiệp), quan điểm và năng lực của người quản lý. Trong đó, năng lực của người quản 
lý được quyết định một phần bởi những đặc trưng về doanh nghiệp, cũng như năng lực lãnh đạo 
của họ.  

4.1.2. Năng lực lãnh đạo và quyền lực của người quản lý  

1. Lãnh đạo 

Lãnh đạo được định nghĩa là năng lực định hướng và điều khiển người khác hành động 
để thực hiện những mục đích nhất định. Lãnh đạo là khả năng gây ảnh hưởng đối với người khác, 
khả năng buộc người khác phải hành động theo ý muốn của mình. Một cách tích cực hơn, Koontz 
định nghĩa :”Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người để làm cho họ tự nguyện và nhiệt tình 
phấn đấu đạt đến các mục tiêu của doanh nghiệp. Lãnh đạo là hướng dẫn, điều khiển , ra lệnh và 
làm gương. Lãnh đạo là nghệ thuật.” Từ định nghĩa này, năng lực lãnh đạo không còn là một yếu 
tố thuần túy cá nhân, mà còn chứa đựng những đặc trưng quan trọng của quan hệ xã hội trong 
doanh nghiệp. Xây dựng năng lực lãnh đạo của người quản lý không phải chỉ thuần túy là quá 
trình tự tu dưỡng bản thân mà còn là những nỗ lực xây dựng và phát triển một nền văn hóa doanh 
nghiệp mạnh, phù hợp hoàn cảnh và triết lý kinh doanh, quản lý của doanh nghiệp. 

Lãnh đạo luôn gắn với quyền lực. Năng lực lãnh đạo được thể hiện, được khẳng định và 
củng cố bằng quyền lực. Năng lực lãnh đạo cũng được xác định và thể hiện thông qua phong cách 
lãnh đạo; đó là cách thức một người sử dụng quyền lực để gây ảnh hưởng đối với người khác. 
Hiệu lực lãnh đạo phụ thuộc rất nhiều vào động lực của người lãnh đạo và đối tượng lãnh đạo.  

2. Quyền lực 

Quyền lực là một trong những khái niệm chưa được định nghĩa một cách thống nhất, đầy 
đủ và rõ ràng. Quyền lực có thể được định nghĩa từ góc độ ảnh hưởng là “sự tạo ra những kết quả 
mong muốn”, [Russell], hay tiềm năng tác động, [Rogers], hoăc cụ thể hơn là “sự thay đổi về khả 
năng của một cá nhân hay nhóm chấp nhận điều chỉnh hành vi”, [Rogers]; là “sự kiểm soát có chủ 
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đích và hữu hiệu đối với người khác”, [Wrong]. Quyền lực cũng được tiếp cận từ góc độ cơ chế; 
nó được coi là “khả năng sử dụng động lực”, [Bierstedt], hay “bằng động lực tối đa có thể tạo ra”, 
[French]. Từ góc độ  mức độ quyền lực được định nghĩa là “ những cái còn lại sau khi trừ đi tất cả 
quyền lực của cấp dưới”. [Lee], hay “động lực tối đa một người có thể tạo ra ở người khác trừ đi 
động lực tối đa người khác có thể tạo ra cho người đó theo chiều ngược lại (phản hồi)”, [French 
và Dahl]. Quyền hạn là một trường hợp đặc biệt của quyền lực được hợp hóa về hiệu lực cho một 
vị trí chính thức trong doanh nghiệp và mối quan hệ kinh doanh, quản lý. 

Quyền lực là “công cụ” của người lãnh đạo, là “biểu hiện“ của năng lực lãnh đạo và là 
“phương tiện thực thi” năng lực lãnh đạo. Vì vậy, tất cả những ai biết và có thể khai thác và sử 
dụng những nhân tố tạo nên quyền lực đều có khả năng lãnh đạo, bất kể vị trí hợp pháp của họ 
trong cơ cấu tổ chức chính thức là gì. Theo cách phân loại của Frenct và Ravin, quyền lực có thể 
tạo ra từ bảy yếu tố hay “nguồn “ khác nhau. Đó là khen thưởng, trừng phạt, chuyên môn, địa vị, 
mối quan hệ, thông tin, năng lực chuyên môn và tư vấn. 

Có thể định nghĩa các nguồn quyền lực này như sau: 

• Quyền lực khen thưởng : khả năng có thể tác động đến hành vi của người khác bằng 
cách kích thích họ thông qua việc cung cấp hoặc hứa cung cấp cho họ thứ họ mong 
muốn, ví dụ như: tiền bạc, lợi ích vật chất, địa vị, danh hiệu. . . 

• Quyền lực ép buộc: khả năng có thể tác động đến hành vi của người khác bằng cách 
làm cho họ sợ hãi thông qua hình phạt hoặc đe dọa trừng phạt. 

• Quyền lực pháp lý: khả năng có thể gây tác động đến hành vi của người khác bằng 
cách làm cho họ tin vào quyền được phép đưa ra những yêu cầu và buộc người khác 
phải chấp thuận thông qua những cương vị, chức danh chính thức. 

• Quyền lực liên kết: khả năng có thể tác động đến hành vi của người khác bằng cách 
làm cho họ tin vào năng lực có thể điều khiển ai đó có quyền lực  nhờ vào mối quan 
hệ xã hội hoặc công việc. 

• Quyền lực thông tin: khả năng có thể gây tác động đến hành vi của người khác  
bằng cách làm cho họ tin vào khả năng cung cấp những thông tin cần thiết cho việc 
ra quyết định nhờ vào khả năng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin. 

• Quyền lực tham mưu: khả năng có thể gây tác động đến hành vi của người khác 
bằng cách làm cho họ tin rằng sẽ đạt được mục tiêu dễ dàng hơn thông qua khả năng 
phân tích, lập luận và giải pháp đề xuất. 

• Quyền lực chuyên gia: khả năng có thể gây tác động đến hành vi của người khác 
bằng cách làm cho họ tin vào năng lực giải quyết vấn đề họ đang phải đương đầu 
nhờ vào ưu thế về kiến thức, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn. 

“Tài lực” – hay quyền lực  vật chất – là quyền lực được tạo ra từ khả năng trực tiếp khai 
thác, huy động, điều khiển và sử dụng các nhân tố và nguồn lưc vật chất, tài chính. Những người 
ở vị trí quản lý, điều phối hay có trách nhiệm ra quyết định phân bổ, cung ứng những nguồn lực 
cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh như ngân sách, nguyên liệu, sản phẩm, hàng hóa đều 
có thể có và sử dụng quyền lực này. Nếu các nguồn lực này là rất cần thiết và khó thay thế, quyền 
lực vật chất của những người này càng lớn. 
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“Thế lực” – hay quyền lực vị thế - là quyền lực được tạo ra từ vị thế xã hội thuận lợi 
trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng những yếu tố phi vật chất như mối quan hệ (chính thức và 
phi chính thức) cần thiết để gây ảnh hưởng đến quyết định của người khác. Trong đó vị thế xã hội 
thể hiện mức độ và phạm vi mối quan hệ, giao tiếp xã hội của một người. Những yếu tố phi vật 
chất có thể là thông tin, mối quan hệ và quyền lực đối với những người có quyền lực ra quyết định 
khác. Những người có mối quan hệ rộng, có khả năng tiếp cận và sử dụng những nguồn thông tin 
cần thiết cho việc ra quyết định, những người có thể gây ảnh hưởng hoặc điều khiển việc ra quyết 
định của những người có thẩm quyền là những người có quyền lực vị thế. 

‘Trí lực” – hay quyền lực trí tuệ - là quyyền lực được tạo ra từ khả năng khai thác và sử 
dụng trí thức, trí tuệ vào việc ra quyết định. Sức mạnh của quyền lực này được thể hiện ở những 
giá trị và  tầm quan trọng, tính xác đáng của những ý kiến đánh giá, nhận xét, gợi ý cho người 
khác trong quá trình ra quyết định. Những người có kiến thức, có năng lực tư duy và phân tích 
hợp lý, xác đáng có thể có và sử dụng được nguồn lực này. Sức mạnh của quyền lực trí tuệ phụ 
thuộc vào mức độ quan trọng và giá trị của những ý kiến đóng góp  cho việc ra quyết định của 
một người, một tập thể hay doanh nghiệp. 

Trong thực tế, những người quản lý và lãnh đạo đều cố gắng sử dụng cả ba nhóm quyền 
lực này để gây ảnh hưởng đối với người khác, để ra quyết định và thực thi quyết định của mình. 
Những người không ở vị trí quản lý trong cơ cấu tổ chức chính thức cũng có thể có và sử dụng 
những quyền lực này đối với đồng sự hoặc cấp trên. Nếu các quyết định ở cấp cao hơn bị ảnh 
hưởng bởi những người cấp dưới, khi đó trong doanh nghiệp xảy ra tình trạng “quản lý ngược”. 
Vì vậy, việc sử dụng và lạm dụng quyền lực có thể dẫn đến những vấn đề đạo đức do có thể  làm 
nảy sinh mâu thuẫn. 

Quyền lực lãnh đạo có ảnh hưởng rất quan trọng đối với các quyết định đạo đức bởi 
những người lãnh đạo có khả năng khích lệ nhân viên, thi hành các chính sách, quy định và thể 
hiện quan điểm của mình. Những người lãnh đạo có thể tác động đến văn hóa tổ chức và xu thế 
đạo đức trong doanh nghiệp. Tuy nhiên về lâu dài, nếu các thành viên của một doanh nghiệp 
không hài lòng với những quyết định và hành vi của người lãnh đạo, vai trò lãnh đạo cũng sẽ mất 
dần. Vì vậy, người lãnh đạo không chỉ cần giành lấy sự tôn trọng của những người cấp dưới mà 
còn cần góp phần định hình về hành vi đạo đức chuẩn mực cho các thành viên khác tuân theo. 

4.1.3. Phong cách lãnh đạo 

Phong cách lãnh đạo là một nhân tố rất quan trọng mà người quản lý có thể sử dụng 
trong việc  định hình và phát triển văn hóa doanh nghiệp cho một doanh nghiệp. Phong cách lãnh 
đạo được quyết định bởi nhiều yếu tố như tính cách, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, quan 
điểm và thái độ, đặc trưng kết cấu tổ chức (tính chất công việc, cơ cấu quyền lực), và văn hóa 
doanh nghiệp (mối quan hệ, truyền thống, triết lý tổ chức). Phong cách lãnh đạo được thể hiện 
dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Phong cách lãnh đạo trong một doanh nghiệp có thể có ảnh hưởng quan trọng đến việc 
lựa chọn hành vi tác nghiệp của nhân viên. Căn cứ vào khả năng tự chủ và khả năng quản lý mối 
quan hệ Daniel Goleman đã đưa ra cách phân loại phong cách lãnh đạo thành sáu kiểu: 

(1)   Phong cách gia trưởng đòi hỏi cấp dưới tuân thủ tức thì các mệnh lệnh và rất coi trọng 
thành tích, sáng kiến và tính biết kiềm chế. Phong cách này rất thích hợp trong các hoàn 
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cảnh khẩn cấp, khủng hoảng hoặc cải tổ. Tuy nhiên nó cũng có thể tạo nên bầu không 
khí nặng nề và thụ động trong doanh nghiệp. 

(2) Phong cách ủy thác khích lệ cấp dưới theo đuổi hoài bão, mục tiêu lâu dài, tạo môi 
trường năng động, chấp nhận thay đổi. Đây là phong cách lãnh đạo được coi là tích cực 
và có kết quả nhất, do tạo được bầu không khí phấn khích trong tổ chức. 

(3)  Phong cách bằng hữu đánh giá cao sự nhiệt tình, mong muốn của cấp dưới và chủ yếu 
dựa vào mối quan hệ gắn bó và sự tin cậy để khích lệ tính năng động, sáng tạo và sự 
mạo hiểm của họ.  

(4) Phong cách dân chủ thường chú trọng đến sự tích cực và vai trò của nhóm, tập thể để 
đi đến quyết định tập thể. Phong cách lãnh đạo này rất quan tâm đến việc tăng cường 
thông tin và giao tiếp trong doanh nghiệp và việc tạo bầu không khí thuận lợi cho việc 
thực hiện mục tiêu. 

(5) Phong cách nhạc trưởng thường tạo ra bầu không khí bất lợi do những yêu cầu đặt ra 
là quá cao. Phong cách này chỉ thích hợp để quản lý những người nhiều tham vọng, 
trọng thành tích, có sức sáng tạo và nhanh chóng đạt được thành tích. 

(6) Phong cách bề trên tạo lập một bầu không khí tích cực qua việc hỗ trợ cho nhân viên 
trong việc hình thành  năng lực cần thiết để đạt được thành công lâu dài, tin cậy giao 
phó trách nhiệm, và rất khéo léo trong khi giao những việc khó. 

Trong thực tế những người lãnh đạo giỏi không chỉ áp dụng một phong cách lãnh đạo 
mà họ vận dụng rất khéo léo và linh hoạt nhiều phong cách vào từng hoàn cảnh cụ thể. 

Doanh nghiệp trong thực tế là một thực thể “đa thể chế”, gồm nhiều “nhóm lợi ích” với 
những quan điểm, giá trị khác nhau. Xung đột (mâu thuẫn) về lợi ích là khó tránh khỏi. Không 
thừa nhận mâu thuẫn khi chúng tồn tại đồng nghĩa với viêc thủ tiêu đấu tranh. Xử lý theo cách sử 
dụng quyền lực để áp đặt tư tưởng, ý tưởng của nhóm cầm quyền lên các nhóm lợi ích khác nhau 
có thể dẫn đến khủng hoảng trong doanh nghiệp. Lưa chọn đúng phong cách lãnh đạo cho một 
doanh nghiệp “đa thể chế” là để xử lý các mâu thuẫn trong quản lý xung đột có ý nghĩa quan 
trọng trong việc đảm bảo sự cân bằng trong doanh nghiệp và hiệu quả họat động của doanh 
nghiệp. 

4.1.4. Vận dụng trong quản lý 

Trong doanh nghiệp tập quyền, quyền lực ra quyết định được giữ lại ở cấp cao và rất ít 
quyền lực được phân cấp cho cấp dưới. Những vấn đề đạo đức phổ biến trong những doanh 
nghiệp này thường liên quan đến thái độ vô trách nhiệm (đùn đẩy trách nhiệm) và việc nắm bắt 
kịp thời thông tin về những vấn đề đạo đức nảy sinh trong doanh nghiệp ở cấp dưới. Ngược lại 
trong các tổ chức phân quyền, quyền lực ra quyết định được phân cấp và ủy thác cho những người 
quản lý các cấp trong hệ thống doanh nghiệp. Nhiều kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng, 
trong cơ cấu doanh nghiệp phân quyền, vấn đề đạo đức nảy sinh ít hơn và ít nghiêm trọng hơn. 
Thực tế còn cho thấy, bất kể cơ cấu tổ chức là tập quyền hay phân quyền, hành vi của các cá nhân 
trong doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hành vi của những người xung quanh và những 
người lãnh đạo, trong đó chủ yếu là những người quản lý cấp trên và đồng nghiệp. 
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Trong mọi doanh nghiệp, vai trò lãnh đạo, động lực và quyền lực lãnh đạo của những 
người quản lý luôn có ảnh hưởng quyết định đến xu thế, thái độ và quan điểm đạo đức của doanh 
nghiệp và của nhân viên. Không chỉ vậy, năng lực lãnh đạo còn thể hiện ở một số người không có 
một vị trí chính thức trong doanh nghiệp hay ở những nhóm phi chính thức. Trong những doanh 
nghiệp, các nhóm phi chính thức và các cá nhân biết khai thác và sử dụng các nguồn quyền lực 
vật chất (tài lực), mối quan hệ hay thông tin (thế lực) và kiến thức (trí lực) có thể gây nên rất 
nhiều vấn đề đạo đức nếu những người quản lý không nhận ra, không thừa nhận sự tồn tại của 
chúng, hoặc không “lồng ghép” chúng một cách hài hòa vào hệ thống tổ chức chính thức. Những 
ảnh hưởng âm thầm, không công khai, khó xác định nhưng rất hiệu quả của chúng có thể gây ra 
những xung đột với  hệ thống tổ chức chính thức, làm giảm hiệu lực của các hệ thống chính thức, 
xói mòn quyền lực lãnh đạo và dẫn đến những vấn đề đạo đức nghiêm trọng. 

Việc lựa chọn phong cách lãnh đạo không chỉ thuần túy là chọn cách thể hiện tư tưởng, 
quan điểm hay cách thức gây ảnh hưởng đến người khác của người quản lý. Đó là cách thức điều 
hành một doanh nghiệp phức tạp gồm nhiều hệ thống giá trị, nhu cầu về quyền lực và lợi ích. 
Phong cách lãnh đạo được thể hiện và hậu thuẫn bởi các hệ thống doanh nghiệp và cách kết cấu 
doanh nghiệp. 

4.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC  

Tất cả các nhà quản lý đều hiểu rõ rằng xây dựng tổ chức chính là việc xây dựng một hệ 
thống các phương tiện cho việc thực thi các mục tiêu và kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu, 
trong đó mỗi phương tiện lại là một hay nhiều hệ thống phương tiện khác được thiết kế để thực 
hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Trong các hệ thống này, con người và thiết bị giao hòa vào 
nhau để tạo nên năng lực và sức mạnh của phương tiện. Như vậy, xây dựng tổ chức chính là xây 
dựng nền tảng cho các mối quan hệ “người với người”, “người với công cụ”, “công cụ với công 
cụ”. 

Tuy nhiên, mỗi người lại tiến hành xây dựng tổ chức đều có cách làm riêng. Cách thức 
của một nhà quản lý lựa chọn để xây dựng mối quan hệ con người trong tổ chức phụ thuộc không 
chỉ vào những yếu tố “kỹ thuật” (như phương pháp sản xuất, công nghệ và tình trạng thiết bị) 
năng lực, trình độ quản lý và chuyên môn của người lãnh đạo và nhân viên, đặc điểm của môi 
trường hoạt động, mà còn được quyết định bởi quan điểm và triết lý lãnh đạo của người quản lý. 
Trong nhiều trường hợp, nhân tố thứ hai này có tầm quan trọng lớn hơn và làm lu mờ những yếu 
tố khác. 

Các quan điểm có ảnh hưởng chi phối đến các nhà quản lý trong việc xây dựng các hệ 
thống tổ chức có thể được xếp loại theo đặc trưng về mục đích kết cấu và về nhân tố trọng tâm. 
Đặc trưng về mục đích thiết kế cho biết người thiết kế mong muốn xây dựng những hệ thống có 
được sự “linh hoạt” để thích nghi tốt với áp lực từ môi trường hay có kết cấu chặt chẽ để đảm bảo 
sự phối hợp bên trong hệ thống và tăng tính hiệu quả. Đặc trưng về nhân tố trọng tâm cho biết 
người thiết kế đặt trọng tâm thiết kế vào nhân tố “con người” hay nhân tố của “môi trường hoạt 
động và chiến lược” của doanh nghiệp. Những quan điểm này có ảnh hưởng quan trọng đến mô 
hình tổ chức được xây dựng. Cần lưu ý, để những mô hình này có thể phát huy hiệu lực, cần đảm 
bảo những điều kiện cần thiết, liên quan như phân quyền, chiến lược hoạt động và chính sách 
quản lý, quản lý con người. 
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Các quan điểm xây dựng tổ chức tuy khác nhau nhưng có thể xếp thành hai nhóm cơ 
bản (1) các quan điểm tổ chức định hướng môi trường và (2) các quan điểm tổ chức định hướng 
con người. 

4.2.1. Quan điểm tổ chức định hướng môi trường 

1. Tổ chức là một “cơ thể sống” 

i) Nguồn gốc lý thuyết : 

Xét về cấu trúc, giữa các hệ sinh học và tổ chức có sự tương đồng nhất định. Sự tương 
đồng có thể được mô tả như sau: Cấu trúc của các hệ sinh vật nói chung bao gồm những phân hệ 
cơ bản và sự phát triển của chúng diễn ra theo quy luật sau: 

phân tử => tế bào => cơ thể sống phức tạp => loài => sinh thái. 

Cấu trúc của hệ thống các mối quan hệ con người cũng vậy, chúng bao gồm những nhân tố cơ bản 
được hình thành và phát triển theo quy luật sau: 
   

cá nhân => nhóm => tổ chức => cộng đồng => xã hội  
 
 Theo thuyết tiến hóa của Đác –uyn, các sinh vật trong thiên nhiên chỉ có thể sống sót khi 
tìm đủ phương tiện cần thiết để sống. Cũng như các cơ thể sống, để có thể tồn tại và đạt tới mục 
tiêu, các tổ chức cũng luôn phải tìm cách phát hiện những nhân tố mới xuất hiện từ môi trường 
hoạt động và tìm cách tự hoàn thiện và thích nghi với chúng. 

Do các tổ chức hoạt động trong những điều kiện môi trường (bên trong, bên ngoài) không 
giống nhau và luôn phải thích nghi với chúng, cấu trúc của các tổ chức về biện pháp quản lý để 
thích nghi tốt là không giống nhau. Cách tiếp cận hệ sinh thái đối với tổ chức chỉ ra những nguyên 
tắc của hệ “mở” có thể vận dụng vào quản lý tổ chức. 

ii) Phản ánh trong quản lý 
Cạnh tranh là một tất yếu thể hiện quá trình tự điều chỉnh, và năng lực thích ứng với môi 

trường kinh doanh. Cạnh tranh diễn ra cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Khi phải đối mặt với 
cạnh tranh, chỉ các cá thể và tổ chức có năng lực nhất mới có đủ khả năng tồn tại và vươn lên. 
Năng lực cạnh tranh của một tổ chức được quyết định bởi sự tương đẳng giữa các phân hệ trong tổ 
chức. 

Tính chất chu kỳ (vòng đời) trong học thuyết của Đác-uyn cho thấy mỗi tổ chức cũng phát 
triển qua những bước tiến hóa nhất định :”biến dị => chọn lọc => bảo toàn => thay đổi” như ở các 
loài. Quá trình chọn lọc tự nhiên được thực hiện với lợi thế cạnh tranh để giành chiến thắng trong 
các cuộc đấu tranh sinh tồn. 

Mặt khác, cách tiếp cận theo lý thuyết quần thể cho rằng tổ chức và môi trường tuy là tách 
biệt, nhưng tổ chức tuy độc lập song không thể tồn tại cô lập mà là một phần của hệ sinh thái 
(ngành, nền kinh tế, xã hội) phức tạp. Bên cạnh sư cạnh tranh, còn có sự hợp tác thường xuyên 
hình thành những quần thể (ngành, hiệp hội, nghiệp đoàn) để làm tăng khả năng sống sót và tồn 
tại. 

iii) Điểm mạnh và điểm yếu khi vận dụng vào tổ chức. 

 Điểm mạnh : 
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Về cơ bản, cách tiếp cận trên đã chỉ ra một số điểm đáng chú ý sau : 

 Nhấn mạnh các mối quan hệ giữa tổ chức với môi trường, nhìn nhận tổ chức như một hệ 
thống mở, phát triển liên tục. 

 Nhấn mạnh mục tiêu tồn tại của tổ chức, trong đó tồn tại là một quá trình được kiểm soát 
một cách linh hoạt để đạt được cân bằng bên trong và bên ngoài. 

 Tổ chức là rất đa dạng phụ thuộc môi trường 

Những yếu tố làm giảm khả năng thích nghi của tổ chức, như chuyên môn hóa sâu, tư 
tưởng quản lý cứng nhắc, tâm lý ngại thay đổi, thiếu thông tin, năng lực quản lý và tài chính hạn 
chế, sự ràng buộc bởi quá nhiều cơ chế, quy tắc. . . là những trở ngại đáng kế cho một tổ chức khi 
hoạt động trong một môi trường thay đổi nhanh. 

 Điểm yếu :  

Những thiếu sót quan trọng của quan điểm quản lý này là: 

 Tổ chức không phải là một cấu trúc sinh vật, mà là sản phẩm của hoạt động con người và 
là một hiện tượng xã hội. Vì vậy, nó không hoàn toàn lệ thuộc hoàn cảnh, mà có khả năng 
chính những người bên trong tổ chức có thể tham gia vào việc quyết định môt phần môi 
trường; 

 Khó có thể đạt được sự thống nhất hành động  giữa các bộ phận chức năng như một cơ thể 
sống. Do một số phân hệ có thể tồn tại và hoạt động độc lập như các đơn vị tác nghiệp, 
các “đơn vị kinh doanh chiến lược” (SBU- Strategic Business Unit), tổ chức có thể bị chia 
rẽ hay có tranh chấp. 

 Nguy cơ nảy sinh tư tưởng coi cạnh tranh tự do là chọn lọc tự nhiên, thất bại là tất yếu. 
Quan niệm “cạnh tranh là cuộc chiến sống còn”, “khôn sống mống chết” tỏ ra thiếu tính 
nhân bản và phi đạo đức. 

2. Tổ chức như một  “rãnh mòn tâm lý” 

a) Nguồn gốc lý thuyết   

Lần đầu tiên tư tưởng “rãnh mòn tâm lý” được nêu ra thông qua bức tranh Platon mô tả 
hình ảnh một nô lệ bị nhốt trong hang động từ nhỏ phải dùng trí tưởng tượng chắp nối hình ảnh 
phản chiếu trên vách hang với tiếng động để hình dung ra thế giới bên ngoài. Bức tranh về thế 
giới do trí tưởng tượng “vẽ” nên chắc chắn sẽ rất khác so với thế giới thực. Được nhìn thấy thế 
giới thực lần đầu, người đó rất kinh ngạc. Sự phức tạp của cuộc sống bên ngoài, việc thiếu kinh 
nghiệm khi phải đương đầu với những vấn đề của thực tế mới lạ làm cho người đó sợ hãi, và phản 
ứng tự nhiên là sẽ lùi lại và tìm kiếm sự an toàn nơi ẩn nấp quen thuộc của mình. Có thể những 
người như vậy sẽ cảm thấy yên tâm và bằng lòng với cuộc sống nô lệ, “hang động” vốn đã quen 
thuộc và từ chối cơ hội bước ra thế giới tự do, rộng lớn. 

Về bản năng, con người thích ngồi yên trong “bóng râm” của những thói quen và kinh 
nghiệm hơn là phơi mình ra trước thế giới đang thay đổi và đương đầu với những thử thách. 

b) Phản ánh trong quản lý 

Trong xây dựng tổ chức, “chủ nghĩa kinh nghiệm” ẩn chứa nguy cơ về sự “giam cầm” tự 
do trong tư duy và hành động của chính bản thân và của nhân viên trong tổ chức. 
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Con người nói chung, những người quản lý nói riêng, nhất là những người thành đạt, rất 
dễ bị mắc vào “bẫy kinh nghiệm” do chính những kiến thức đã tích lũy được và từ những thành 
công đã đạt được. Kinh nghiệm và thành công củng cố những thói quen, nếp nghĩ. Điều đó có  tác 
dụng tốt trong việc định hình hành vi , phương pháp, phong cách. Tuy nhiên, thế giới luôn biến 
đổi. Kinh nghiệm có thể gây trở ngại cho con người trong việc nhận ra cái mới và tiếp nhận 
chúng. Kinh nghiệm có thể biến người ta đang làm chủ chúng trở thành nô lệ hay tù nhân của 
chính những nếp nghĩ, tác phong đã được chính họ dựng nên. 

Mỗi người quản lý mang vào trong cách thức xây dựng tổ chức và quản lý của mình quan 
điểm, thói quen, và những kinh nghiệm của riêng mình. Trong quá trình quản lý và bị quản lý, họ 
phải xây dựng mối quan hệ với những người khác có tư tưởng và kinh nghiệm khác. Họ cũng sẽ 
phải điều chỉnh, do đó có thể bị chi phối hay chịu ảnh hưởng bởi quan điểm và kinh nghiệm của 
những người khác. 

Đôi khi con người cố duy trì một nếp nghĩ, cách làm, thói quen đã từng thành công bởi lẽ 
sẽ có lợi hơn khi duy trì một mô hình, phương pháp họ vốn thành thạo và đã giúp họ thành công 
thay vì thay đổi nó để trở thành “người mới”, “thiếu kinh nghiệm”, “người đi sau”. Tư tưởng này 
rất có hại cho việc xây dựng môi trường tổ chức hòa nhập, bởi nó được duy trì một cách có ý 
thức. 

Những giả thiết, niềm tin được coi là hiển nhiên, những quy tắc hành động không cần 
kiểm tra lại, những tiền đề và thói quen khác có thể kết hợp với nhau để tạo thành “nhãn quan có 
định kiến” về thế giới. Trong khi những nhãn quan này giúp chúng ta một “lăng kính” để nhận ra 
những thứ gì đó và gợi ý cách thức hành động, nó đồng thời cũng làm cho chúng ta không nhìn 
thấy những thứ khác và loại bỏ khả năng hành động (hay chấp nhận hành động) theo cách khác. 
Một nền văn hóa được xây dựng bởi một người quản lý có tư tưởng như vậy có thể sẽ tạo ra 
những “rãnh mòn tâm lý” đối với những thành viên tổ chức và hạn chế sự tự do và sáng tạo trong 
tư duy và hành động. 

Một môi trường mở, một không khí hòa đồng, một thái độ tích cực, ham học hỏi, những 
chuẩn mực đạo đức và hành vi nhấn mạnh sáng tạo, đổi mới, thích ứng sẽ có tác dụng tốt trong 
viêc hạn chế ảnh hưởng bất lợi của tư tưởng này. 

c) Điểm mạnh và điểm yếu khi vận dụng vào tổ chức  

 Điểm mạnh 
 Tư tưởng này thôi thúc chúng ta nhận thức và tìm hiểu ý nghĩa bị che giấu của thế giới mà 

cho đến nay chúng ta tưởng chừng như đã nắm chắc. 

 Tư tưởng này cũng đòi hỏi chúng ta xem xét lại mọi khía cạnh của một “cuộc đời” tổ 
chức, xét đến những khía cạnh con người trong mối quan hệ giữa các con người – thành 
viên của tổ chức . 

 Tư tưởng cũng làm rõ những khó khăn và trở ngại đối với sự thay đổi và của việc quản lý 
sự thay đổi. 

 Điểm yếu  

Những thiếu sót nghiêm trọng của quan điểm quản lý này là: 
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 Cách nhìn này quá coi trọng vai trò của các quá trình nhận thức trong việc xây dựng và 
duy trì các tổ chức và xã hội. 

 Quan điểm này bỏ sót một thực tế về quyền lực và sức mạnh của những lợi ích thu được 
từ việc duy trì hiện trạng; đó chính là một sức cản quan trọng khác đối với quá trình thay 
đổi. 

 Nó gợi ra hình ảnh một thế giới trong đó mỗi người cố điều khiển bộ óc của người khác. 

3. Tổ chức như một “dòng chảy, biến hóa” 

 a) Nguồn gốc lý thuyết 

Tư tưởng này được thể hiện ngay trong câu nói của Heraclite ”Không thể nhúng chân hai 
lần xuống cùng một dòng sông, vì dòng sông không bao giờ ngừng chảy”. Vũ trụ luôn luôn biến 
hóa, theo dòng chảy, vừa ổn định, vừa biến đổi. 

 Thế giới tự che giấu và tự bộc lộ từ thời điểm này sang thời điểm khác, tương đối với thời 
điểm trước, nhưng cũng  có những sự khác biệt, tạo nên vẻ ngoài liên tục trong sự  thay đổi. 

Tư tưởng (dòng chảy, biến hóa) có cách nhìn đảo ngược về mối quan hệ thực tiễn và sự 
thay đổi. Theo quan niệm quen thuộc, thực tiễn là vĩnh cửu, thay đổi chỉ là một biểu hiện, một 
khoảnh khắc của thực tiễn. Tư tưởng “dòng chảy biến hóa” lại coi thay đổi mới là trạng thái vĩnh 
cửu, thực tiễn (thực trạng) chỉ là một biểu hiện, một khoảnh khắc của dòng biến hóa của vũ trụ mà 
thôi. 

Quan điểm tiếp cận này cho rằng ẩn dưới bề mặt của thực tế là những quá trình hay logíc 
của sự thay đổi. Việc nghiên cứu chúng có thể giúp chúng ta tiếp cận thế giới và bất kỳ thời điểm 
nào và trong toàn bộ quá trình. 

b) Phản ánh trong quản lý 

Về mặt kết cấu, tổ chức luôn được coi là một hệ mở thường xuyên tương tác với môi 
trường bên ngoài. Môi trường là một phần của tổ chức, và ngược lại tổ chức là một phần của môi 
trường. Để nghiên cứu môi trường những người quản lý thường  “ngoại xuất” - đặt mình vào vị trí 
không phải là người bên trong tổ chức- để tìm hiểu tổ chức và mối quan hệ với thế giới giống như 
quan sát chính bản thân mình qua hình ảnh phản chiếu liên tục trên các tấm gương đối xứng. Sự 
phản ánh tiến độ triển khai công việc từ giác độ khách quan cho phép thành viên của tổ chức định 
vị mình trong khung cảnh triển khai liên tục các hoạt động. Nhờ đó họ có thể can thiệp vào ngay 
các họat động của chính mình và tham gia vào việc ra “dòng chảy” các sự kiện đồng thời duy trì 
được những giá trị “bản sắc” của mình. 

Tư tưởng trên làm rõ vai trò của việc hình thành chiến lược tổ chức, đồng thời đòi hỏi 
cách nhìn nhận chiến lược dưới một góc độ mới. Thay vì coi chiến lược là những quyết định và ý 
muốn chủ quan của một nhà lãnh đạo, một tổ chức, người quản lý cần phải nhận thức được rằng 
chiến lược không thể chỉ là mối quan hệ một chiều mà là một tương tác qua lại giữa môi trường và 
tổ chức, giữa các tác nhân môi trường và hành vi tổ chức. Như vậy, các tổ chức và người quản lý 
có thể tác động đến sự vận động của môi trường bên ngoài thông  qua quá trình xây dựng hình 
tượng bản thân và việc chỉ đạo các hoạt động của tổ chức và thành viên nhằm tác động đến hành 
vi của các đối tượng và đối tác trên thị trường 

 c) Điểm mạnh và điểm yếu khi vận dụng vào tổ chức 
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 Điểm mạnh 

 Quan điểm này khuyến khích người quản lý thăm dò tổ chức và nguồn gốc của sự thay đổi 
để tìm hiểu lôgíc của nó. Hiểu được bản chất, những yếu tố và trở ngại đối với sự thay đổi 
là điều có ý nghĩa quyết định để quản lý thành công sự thay đổi. 

 Cách tiếp cận “dòng chảy, biến hóa” cho rằng xung đột và thay đổi không phải là sự được 
– thua mà là một sự biến hóa tất yếu. Quan điểm này dẫn đến cách nhìn nhận tích cực, 
sáng tạo hơn trong việc đưa ra các “kịch bản” khác nhau cho sự thay đổi. 

 Cách tiếp cận này cũng chỉ ra rằng không thể giải quyết nhiều vấn đề tổ chức và xã hội 
một cách chủ quan, manh mún, đơn phương (áp đặt), mà nhiều khi đòi hỏi phải cấu trúc 
lại hệ thống nhằm gây ảnh  hưởng đến lô-gích của quá trình. 

 Điểm yếu : 

Những thiếu sót nghiêm trọng của quan điểm quản lý này là : 

 Cách tiếp cận này quá lý tưởng, các biện pháp đều đòi hỏi thay đổi triệt để lô-gích của một 
hệ xã hội, điều chắc chắn sẽ khó thực hiện vì sẽ vấp phải sự chống cự của nó. 

 Cách tiếp cận nhấn mạnh vào viêc nhận thức lô-gích của vấn đề thông  qua quá khứ. Tuy 
nhiên điều đó không có nghĩa là có thể tiên đoán được tương lai. Tương lai là các khả 
năng, và việc tác động tới chúng là rất hạn chế. 

4.2.2. Quan điểm tổ chức định hướng con người 

1. Tổ chức là một “cỗ máy” 

a) Nguồn gốc lý thuyết 

Một tổ chức ít khi mang trong mình mục đích tự thân, mà chỉ là một công cụ được tạo ra 
để thực hiện các mục đích khác. (Organon nghĩa là công cụ hay dụng cụ). Việc sử dụng máy móc 
đã làm biến đổi bản chất của hoạt động sản xuất và tạo dấu ấn sâu sắc vào trí tưởng tượng, tư duy 
và tình cảm của con người. Trong đời sống, nhiều hoạt động được lặp đi lặp lại theo đường mòn 
với độ chính xác của chiếc đồng hồ. “Mỗi người trong số chúng ta chỉ là một bánh xe hay một 
chiếc đinh ốc trong guồng máy xã hội. Quan điểm “cơ khí” này rất phổ biến trong các tổ chức 
hành chính và kinh doanh và có ảnh hưởng lớn đến việc thiết kế  các hệ thống tổ chức và quản lý. 

b) Phản ánh trong quản lý 

Quản lý là một quá trình bao gồm lập phương án hay kế hoạch, tập hợp và phối hợp 
nguồn lực, phân cấp phân quyền thực hiện, chỉ đạo điều hành và kiểm soát quá trình vận động của 
một hệ thống, tổ chức. Trong nhiều tổ chức, doanh nghiệp hay bộ phận, tính kỷ luật và nguyên tắc 
trong công việc không hẳn xuất phát từ những yêu cầu về tính chính xác và những nguyên tắc kỹ 
thuật mà là do quan điểm của quản lý. Ở những tổ chức như vậy, người quản lý cho rằng để đạt 
được sự phối hợp tốt giữa các vị trí, hiệu quả trong hoạt động, thuận lợi cho việc điều hành và 
kiểm soát, cần phải có những quy định rất cụ thể, chặt chẽ trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm 
vụ, nội dung công việc, trách nhiệm và quyền hạn để hoàn thành công việc để mọi người tuân thủ 
và tập trung sức lực vào việc hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Quản lý tập trung là cần 
thiết. Quyết định cần được ra tập trung ở một số ít người lãnh đạo cao nhất. Khi đó tổ chức mới có 
thể vận hành hoàn hảo như một cỗ máy, trong đó mỗi người đóng vai trò là một chi tiết. 
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Khi thiết kế tổ chức, người quản lý theo quan điểm này thường cố xây dựng một cơ cấu 
các nhiệm vụ và giao phó cho những người có năng lực thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ đó. 
Quyền lực để giúp cho họ hoàn thành nhiệm vụ cũng được giao phó cụ thể, chính thức thông qua 
một cơ cấu tổ chức chính thức, chặt chẽ, trực tuyến.  

c) Điểm mạnh điểm yếu khi vận dụng vào tổ chức 

 Điểm mạnh 

 Cơ chế này vận hành rất tốt trong những tổ chức có cơ cấu nhiệm vụ đơn giản, môi trường 
ổn định, sản phẩm chuẩn mực lâu dài, yêu cầu cao về độ chính xác, nghề nghiệp được đào tạo 
theo chuẩn mực. 

 Điểm yếu  

Những thiếu sót nghiêm trọng của quan điểm quản lý này là: 

 Khó thích nghi với hoàn cảnh 

 Quan liêu, thiển cận 

 Thiếu tình người, đặc biệt đối với người ở cuối thang bậc quản lý. 

 Con người thụ động, thiếu sáng tạo 

 Nếu lợi ích cá nhân được đặt lên trên lợi ích tổ chức, có thể gây hậu quả xấu. 

2. Tổ chức là một “bộ não” 

a) Nguồn gốc lý thuyết 

Thông qua một thí nghiệm, Karl Lashley (Mỹ) đã chứng minh được rằng bộ não có một 
năng lực hết sức đặc biệt về khả năng tự tổ chức tự phát triển. Phát minh tuyệt vời về tia laze và 
những ứng dụng của nó trong việc cho phép khôi phục lại hình ảnh ban đầu chỉ bằng một phần 
thông tin của nó. Dường như trong mỗi phần tử riêng rẽ đều chứa những “mã” thông tin chung 
giúp khôi phục được toàn bộ sự vật. Người ta gọi hiện tượng khôi phục hình ảnh ban đầu từ 
những thông tin rời rạc, không đầy đủ là “phép toàn ảnh”. 

Bộ não chính là trường hợp điển hình có năng lực về “phép tòan ảnh”. 

Các nguyên tắc của  phép toàn ảnh bao gồm (1) đưa cái toàn thể vào trong các bộ phận; 
(2) tạo lập sự liên kết và độ dư thừa; (3) tạo lập khả năng chuyên sâu đồng thời khả năng phổ cập 
và (4) tạo lập khả năng tự tổ chức. 

Độ dư thừa là những chức năng được thiết kế thêm cho một bộ phận để có thể thực hiện 
được một dãy chức năng thay vì chỉ chuyên sâu vào một chức năng nhất định. Các hệ dựa trên độ 
dư thừa chức năng thường gồm những công việc có tính chất hay thay đổi phụ thuộc vào các yêu 
cầu, hoàn cảnh riêng cần đáp ứng. Việc thiết kế độ dư thừa chức năng cũng là nhằm tránh tình 
trạng “không biết ai là người có trách nhiệm giải quyết” khi có vấn đề nảy sinh. 

Tính đa dạng bên trong của một hệ tự điều chỉnh là để có thể bao quát hết được mọi khía 
cạnh của môi trường và để đảm bảo sự tương thích với môi trường. Do không có cá nhân hay 
nhóm người nào có khả năng bao quát được hết mọi khía cạnh của công việc, các “ê-kíp đa chức 
năng” được xây dựng gồm các thành viên có khả năng chuyên môn rộng và “vạn năng”. Ê – kíp 
này có khả năng tự tổ chức cao và là hạt nhân cho tổ chức phát triển. 

b) Phản ánh trong quản lý 
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G.R. Tailor, trong cuốn “The Natural History of Mind” đã nêu ra một câu hỏi đáng suy 
nghĩ rằng “Liệu có thể thiết kế những tổ chức linh hoạt, bền vững và có khả năng phát triển như 
bộ não hay không?” Đáng lưu ý đây là mơ ước của một nhà quản lý theo khoa học điển hình. 

Một thực tế không thể phủ nhận là, tổ chức bao gồm những bộ não. Tổ chức cũng là một 
hệ xử lý thông tin trong đó các quyết định đựơc ra bao giờ cũng ở trong tình trạng thông tin không 
đầy đủ. 

Khi việc thiết kế tổ chức không còn tuân thủ các nguyên tắc của mô hình “cơ khí”, để 
chuyển sang những cách kết cấu mới như mô hình  “lai ghép”, “ma trận” hay “mạng lưới toàn 
cầu”, những nhà thiết kế đang chứng minh những khả năng gắn kết các bộ phận khác nhau trong 
tổ chức nhằm phát hiện và phát triển những năng lực tiềm ẩn. Hình ảnh “bộ não” cho phép chúng 
ta tìm kiếm và đưa ra những kiểu thiết kế tổ chức có thể hoạt động một cách linh hoạt, sáng tạo, 
thông minh, sử dụng được năng lực dư thừa và phong phú của bộ não thực sự của nhân viên trong 
tổ chức. 

c) Điểm mạnh điểm yếu khi vận dụng vào tổ chức 

  Điểm mạnh 

 Cách tiếp cận này giúp chúng ta hiểu được khả năng tự tổ chức và khả năng tự học tập 
(điều chỉnh, thích nghi, tích lũy kinh nghiệm) như một phần của quá trình tự thích nghi 
của mỗi cá nhân, đơn vị, bộ phận trong tổ chức. Nó giải thích rõ vai trò của việc thông tin, 
trao đổi trong tổ chức như một hình thức tự học quan trọng và vai trò của các “tín điều” 
như một nhân tố quan trọng để “phản ánh cái toàn thể trong từng bộ phận” nhờ phép toàn 
ảnh. 

 Cách tiếp cận trên đòi hỏi phải xem xét việc hoạch định chiến lược và cơ chế hoạt động 
phải đảm bảo tạo những “khoảng không” cho việc tự do sáng tạo, thay vì trở thành những 
ràng buộc đối với những người thực hiện. 

 Những yếu tố làm tăng tính quan liêu, như phân chia tổ chức theo chức năng, quá phụ 
thuộc vào hệ thống thông tin quản lý, tập trung quyền lực, sẽ làm giảm khả năng tự vận 
động của mỗi thành viên tổ chức. 

 Điểm yếu 

Những thiếu sót nghiêm trọng của quan điểm quản lý này là:  

 Việc tăng cường quá mức tính tự chủ của cá nhân, đơn vị sẽ có hại cho sự thống nhất 
trong toàn bộ hoạt động tổ chức. 

 Việc tự tổ chức đòi hỏi có những thay đổi căn bản trong quan niệm, phong cách, phương 
pháp quản lý ở cấp cao, điều không dễ gì đạt được. 

Đây là một thách thức đối với người quản lý không chỉ về kỹ thuật xây dựng hệ thống tổ 
chức mà còn là thách thức đối với quyền lực và năng lực đổi mới phương pháp quản lý. 

3. Tổ chức như một “nền văn hóa” 

a) Nguồn gốc lý thuyết 

“Văn hóa” (culture) là một khái niệm có nguồn gốc từ xa xưa thể hiện những tập quán 
canh tác, trồng trọt, thu hoạch (cultivation). Nó được sử dụng để mô tả những đặc trưng về lối 
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sống, hệ thống nhận thức, ý thức, niềm tin, giá trị, quy luật, lễ nghi, phong tục của một nhóm 
người, bộ phận dân chúng hay một xã hội. 

Máy móc không chỉ làm thay đổi phương pháp canh tác và sản xuất, máy móc còn làm 
thay đổi cả phương pháp tư duy và tạo ra lối sống mới. Nhiều nhà nghiên cứu xã hội và chính trị 
tin rằng, trong một xã hội có tổ chức hiện nay, những niềm tin, lối mòn, thói quen suy nghĩ mới 
được hình thành đã tạo cho nó một tính cách văn hóa riêng biệt khác hẳn tính cách của một xã hội 
chung, truyền thống và sự phát triển của các xã hội có tổ chức luôn đi kèm với sự phân rã các mô 
hình truyền thống, làm cho các lý tưởng, đức tin và giá trị chung bị xé nhỏ hơn và tách biệt hơn. 
Phần lớn những khác biệt và thay đổi trong xã hội ngày nay đều gắn nghề nghiệp. Sự phân công 
lao động xã hội trong xã hội công nghiệp làm nảy sinh những vấn đề mới về sự liên kết giữa các 
“tính cách văn hóa” khác nhau cần phải giải quyết (quản lý đa văn hóa) 

b) Phản ánh trong quản lý 

Từ khi nước Nhật vươn lên hàng cường quốc kinh tế, các nhà lý luận về tổ chức và kinh 
tế ngày càng nhận thấy có mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa và quản lý. Khái niêm văn hóa được 
xét đến không còn ở phạm vi rộng gắn với một dân tộc, một quốc gia, mà ở phạm vi hẹp hơn gắn 
với một nhóm người, một tổ chức. Các tổ chức đều được coi là những xã hội nhỏ, có những đặc 
trưng và mô hình văn hóa riêng. Đặc điểm của các nền văn hóa này có thể quan sát được thông 
qua các mô hình tương tác giữa các cá nhân, ngôn ngữ sử dụng, trọng tâm bàn tán, tập tục, lý do 
tồn tại, sứ mệnh, cương lĩnh, giá trị, lịch sử. . . Văn hóa tổ chức có thể được sử dụng như một  
“đức tin” và có thể lại được chia nhỏ thành các “tiểu văn hóa”. 

Bản chất của một nền văn hóa là ở các chuẩn mực và các tập quán xã hội. Việc tuân thủ 
và thực hiện chúng đòi hỏi những bí quyết không dễ gì nhận thức, học tập và vận dụng được. Một 
khi mỗi cá nhân tìm cách tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc, họ thực tế đang tiến tới việc xây 
dựng một thực thể xã hội nhất định. 

c) Điểm mạnh điểm yếu khi vận dụng vào tổ chức 

 Điểm mạnh : 

 Quan điểm này giúp giải thích rằng bất kỳ một dấu hiệu nào của một tổ chức cũng đều có 
ý nghĩa trong việc phản ánh những tiêu chuẩn và giá trị, mà những thành viên tổ chức coi 
trọng và có thể nhận thức được. 

 “Văn hóa doanh nghiệp” có giá trị như một chất keo gắn kết các bộ phận, cá nhân lại trong 
tổ chức với nhau. 

 Nó cho phép chúng ta hiểu rõ hơn những động lực thúc đẩy hay cản trở quá trình thay đổi 
bên trong tổ chức, cũng như tác nhân đối với quá trình thay đổi. 

 Điểu yếu: 

Những thiếu sót nghiêm trọng của quan điểm quản lý này là : 

 Nhận thức sai lầm về “văn hóa tổ chức”, có thể biến nghệ thuật quản lý thành một kiểu 
nghệ thuật thống trị ý thức hệ. 

 Giống như cấu trúc tổ chức, văn hóa thường được coi là một tập hợp các biến số độc lập 
như đức tin, lịch sử, chuẩn mực, nghi lễ . . . Cách nhìn nhận này có phần máy móc và dễ 
dẫn đến quan niệm cho rằng có thể “nhào nặn” văn hóa như một công cụ cai trị. Người 
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quản lý có thể gây ảnh hưởng nhưng khó có thể khống chế “văn hóa” theo ý muốn chủ 
quan của mình mà không gây nguy hại đến sự bền vững của cơ cấu tổ chức. 

 Quy chế hóa được coi là một quá trình tự nguyện, được khởi xướng bởi một số người chủ 
chốt, qua đó mỗi người đều cố tự khuôn mình vào những tiêu chuẩn, giá trị hay trách 
nhiệm cụ thể. Tuy nhiên, việc bỏ qua hoàn cảnh quy chế hóa có thể dẫn đến sự gò bó, ràng 
buộc mỗi cá nhân trong việc thực hiện các vai trò xã hội và phát triển xã hội của mình. 

4. Tổ chức như một “hệ thống chính trị”  

a) Nguồn gốc lý thuyết 

Là một công dân trong một nền dân chủ, mỗi người đều có quyền có ý kiến riêng, có 
quyền tự ra quyết định và quyền được đối xử bình đẳng. Tất cả các tổ chức không phải lúc nào 
cũng bị chi phối bởi quan hệ “chủ thợ”. “Bạn có thể bỏ phiếu bằng đôi chân, nếu bạn không hài 
lòng với nơi đây và không ai có thể giữ bạn lại được”. 

Sự tồn tại của mâu thuẫn là một hiện thực; tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể 
“bỏ phiếu bằng đôi chân”. 

Khái niệm “chính trị” xuất phát từ tư tưởng cho rằng, khi có bất đồng quyền lợi, xã hội 
phải có cách để các cá nhân dung hòa bất đồng thông qua thương thảo. Chính trị cho phép tạo lập 
nên một trật tự trên cơ sở sự đa dạng muôn vẻ bằng cách tránh chế độ cực quyền. Aristote cho 
rằng trong nhà nước Hy Lạp cổ đại “chính trị là phương tiện hòa hợp nhu cầu về sự thống nhất”. 

Các nhà quản lý thường nói đến quyền lực, quyền hạn, quan hệ cấp trên - cấp dưới, lãnh 
đạo và bị lãnh đạo. Nói cách khác, tổ chức dường như được hiểu là một hệ thống chính trị, cai trị 
tùy thuộc các nguyên tắc chính trị đưa ra. 

b) Phản ánh trong quản lý 

Nền tảng của trật tự hàng ngày trong tổ chức thường là chuyên chế hơn là dân chủ, vì 
quyền quyết định hành động thường thuộc về một người hay một nhóm người. 

Với tính chất là một hệ thống cai trị, các tổ chức thường sử dụng một hệ thống chỉ huy 
nhằm xây dựng và duy trì quyền lực và trật tự đối với các thành viên. 

Khía cạnh chính trị của tổ chức trước hết thể hiện qua các xung đột và “trò chơi” quyền 
lực. Tuy nhiên, khía cạnh chính trị thường chỉ được cảm nhận bởi những người liên quan trực 
tiếp. 

Việc nghiên cứu về tổ chức trên cơ sở các hình thức “cai trị” có thể dẫn đến nhận thức 
mới về nó. Tuy nhiên, nếu muốn hiểu được tính năng động chính trị hàng ngày của một tổ chức, 
cần nghiên cứu các quá trình con người sử dụng các quyền lực chính trị trong hoạt động và quan 
hệ giao tiếp hàng ngày trong tổ chức. Theo Aristote, “chính trị ra đời từ tính muôn vẻ của lợi ích, 
xung đột giữa chúng và tính muôn vẻ của các mưu mẹo, cách thức giải quyết, sự hình thành, liên 
minh và tương tác.” 

Khía cạnh chính trị của một tổ chức trước hết thể hiện ở các cuộc xung đột về lợi ích và 
quyền lực. Mặt khác nó cũng được thể hiện qua động cơ và biện pháp của những người tham gia 
“cuộc chơi” và chỉ những “người trong cuộc” mới cảm nhận được. Vấn đề chính trị trong tổ chức 
xuất hiện khi con người nghĩ và muốn hành động khác nhau. 

c) Điểm mạnh điểm yếu khi vận dụng vào tổ chức 
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 Điểm mạnh : 

 Cách nhìn nhận tổ chức theo hệ thống chính trị giúp ta vượt qua những hạn chế của cách 
nhìn tổ chức như một hệ chức năng gắn bó. Phân tích khía cạnh chính trị của tổ chức dưới 
góc độ “trò chơi” về lợi ích của các nhóm đối lập, xung đột và nguồn gốc quyền lực, có 
thể giúp ta hiểu được nguồn sức mạnh của sự thay đổi tồn tại bên trong tổ chức. 

 Quan điểm này buộc chúng ta phải “chính trị hóa” cách nhìn về hành vi của con người bên 
trong tổ chức. Nó đòi hỏi phải thừa nhận trách nhiệm quản lý luôn gắn với trách nhiệm 
chính trị của người đứng đầu tổ chức, cũng như hiểu được tầm quan trọng của trách nhiệm 
chính trị đối với việc tạo lập “nền văn hóa” cho tổ chức. 

 Điểu yếu: 

Những thiếu sót nghiêm trọng của quan điểm quản lý này là: 

 Quan điểm này được miêu tả như một nguy cơ tiềm tàng đối với sự lành mạnh của tổ 
chức. Nó có thể làm thiên lệch cách nhìn về các mối quan hệ cá nhân trong sáng. Nó có 
thể dẫn đến sự tinh vi hơn trong các hành vi và mánh khóe xử thế. 

 Hậu quả của cách nhìn này có thể nhấn mạnh quá nhiều đến quyền lực và vai trò cá nhân. 

5. Tổ chức như một “công cụ thống trị” 

a) Nguồn gốc lý thuyết 

Thông qua các hoạt động sản xuất và kinh doanh, con người không chỉ mang lại hạnh 
phúc cho con người, mà đang tự đầu độc mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Những sản phẩm biến 
đổi “gien” đã từng được coi là thành tựu mang tính cách mạng  của ngành sinh học áp dụng trong 
ngành chế biến thực phẩm, những hóa  chất sử dụng  trong việc bảo vệ thực vật không chỉ gây ngộ 
độc thực phẩm mà còn gây ô nhiễm và làm thay đổi sinh thái môi trường. Dầu mỏ, khoáng sản và 
lâm sản được khai thác làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng, 
nhưng việc khai thác quá mức cũng dẫn tới những biến đổi về môi trường, địa lý, khí hậu không 
chỉ trong phạm vi khu vực. 

Khoa học và công nghệ ngày càng tiến bộ và được các doanh nghiệp sử dụng ngày càng 
đắc lực như một “vũ khí” cạnh tranh trong cuộc “chạy đua vũ trang” trong sản xuất nhằm tạo ra 
những sản phẩm mới, rẻ, chất lượng cao hơn; nhưng cũng gây nên những áp lực công việc đối với 
thể chất và tinh thần nhiều hơn đối với người lao động. Những thành tựu trong lĩnh vực quản lý và 
tổ chức cũng đang gây ra những hậu quả tệ hại đối với sức khỏe và tinh thần của người lao động. 
Lợi ích và thiệt hại đều là cho con người, đối với con người. Con người được hưởng những thành 
quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời họ cũng phải gánh chịu hậu quả của chúng. 

Điều đáng nói là, có một bộ phận xã hội được hưởng nhiều hơn những gì họ lẽ ra cũng 
phải gánh chịu so với phần lớn dân chúng và bộ phận này cũng có khả năng “làm điều gì đó” để 
thay đổi tình trạng bất công và bất bình đẳng này. Bộ phận này chính là các doanh nghiệp. Mặc dù 
doanh nghiệp được coi là các tổ chức hợp lý, vì thỏa mãn được khát vọng và mong muốn của con 
người, nhưng thực tế nó lại được coi là công cụ thống trị để phục vụ lợi ích ích kỷ của một bộ 
phận xã hội, trong khi gây thiệt hại đối với phần đông những người khác. 

b) Phản ánh trong quản lý 
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Trong mọi tổ chức đều có thể chứa đựng yếu tố thống trị. Yếu tố thống trị bắt nguồn từ 
sự khác biệt về địa vị, quyền lực, đặc quyền được hưởng. Trong một doanh nghiệp, thật khó có 
thể đạt được sự đồng đều và bình đẳng giữa các bộ phận, vị trí khác nhau. Quyền lực được phân 
bổ từ trên xuống dưới theo hệ thống tổ chức, mức độ quyền lực phân bổ phụ thuộc quan điểm  và 
triết lý quản lý của người lãnh đạo cao nhất. Như vậy, trong tổ chức có người “quản lý” và người 
“bị quản lý”. Người này có thể tìm cách áp đặt ý muốn của mình lên người kia. Theo các nhìn 
này, có thể coi tổ chức như một hệ thống cai trị và quản lý như một quá trình thống trị. Cách thức 
thống trị thường được sử dụng là thông qua các công cụ quản lý hay quyền lực chính thức hợp 
pháp. Đầu tư cho công nghệ hiên đại luôn được coi là một biện pháp tích cực vì mang lại rất nhiều 
lợi ích cho nhiều đối tượng khác nhau, như hàng hóa có chất lượng cao, giá rẻ, năng suất tăng, giá 
thành hạ, năng lực cạnh tranh tốt hơn, lợi nhuận tăng, tăng trưởng, khuyến khích phát triển công 
nghệ mới. . . Tuy nhiên, đổi mới công nghệ có thể gây thiệt hại cho người lao động, nhất là những 
lao động có thâm niên, kinh nghiệm, như cường độ lao động tăng, yêu cầu về lao động trẻ khỏe, ít 
lành nghề, rẻ, mức lương tương đối giảm đi. 

Ảnh hưởng có tính chi phối (thống trị) của các tổ chức kinh tế, kinh doanh và tài chính 
còn được thể hiện rõ nét hơn đối với chính sách của các địa phương nơi họ hoạt động. Mong 
muốn phát triển kinh tế địa phương, nhằm thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, nhiều địa phương đã 
đưa ra những chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào việc phát triển kinh tế 
địa phương. Tuy nhiên, do cách nhìn thiển cận, phiến diện, các doanh nghiệp từ ngoài vào có thể 
chỉ quan tâm đến các mục tiêu riêng và sử dụng công cụ kinh tế và tài chính để gây áp lực đối với 
chính quyền địa phương nhằm đạt được những chính scáh thuận lợi cho việc đạt được mục tiêu 
ích kỷ của mình. Các chính quyền địa phương luôn phải đương đầu với những khó khăn và thách 
thức trong việc cân đối giữa lợi ích của sự phát triển và tác động lâu dài về kinh tế - văn hóa – xã 
hội đối với địa phương. Được bao biện bởi những động cơ vị lợi ích kỷ, các doanh nghiệp cũng có 
thể sử dụng sức mạnh  và ảnh hưởng của mình vào những lĩnh vực có lợi mà lãng quên hoặc xem 
nhẹ trách nhiệm trong việc phát triển môi trường  tự nhiên, văn hóa xã hội ở địa phương. 

Tóm lại, khía cạnh thống trị trong các hoạt động quản lý và kinh doanh được phản ánh 
thông qua các vấn đề về quyền lực và lợi ích giữa các nhóm hữu quan. 

c) Điểm mạnh điểm yếu khi vận dụng vào tổ chức 

 Điểm mạnh: 

 Quan điểm này giúp chúng ta hiểu thêm về một khía cạnh khác của khái niệm về “tính 
hợp lý”. Trong nhiều trường hợp, nó thể hiện một sự thiên vị, cục bộ, ích kỷ và việc theo 
đuổi các mục tiêu “hợp lý” kiểu này thực chất chỉ là cách để tiến hành các biện pháp cai 
trị. 

 Nó là một gợi ý cho việc xây dựng một lý thuyết về tổ chức bảo vệ những người “bị thống 
trị”, quan tâm hơn nữa đến lợi ích của những thành viên khác nhau của tổ chức, nâng cao 
tính “nhân bản” cho tổ chức và công tác tổ chức 

 Điểm yếu: 

Những thiếu sót nghiêm trọng của quan điểm quản lý này là: 

 Cách nhìn này dễ dẫn đến nguy cơ đồng nhất tổ chức và sự thống trị, coi tổ chức là một 
công cụ thỏa mãn những mong muốn và lợi ích cá nhân. 
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 Quan điểm này cũng dễ dẫn đến việc phân chia tầng lớp, giai cấp và tìm cách thỏa mãn lợi 
ích của một bộ phận ẩn dưới danh nghĩa của sự hợp lý, thay vì nhìn nhận những xung đột 
và mâu thuẫn như một động lực của sự thay đổi và phát triển. 

Tóm lại, những quan điểm trên đây thể hiện những cách nhìn khác nhau đối với tổ chức. 
Những cách nhìn này có thể có ảnh hưởng đối với người quản lý trong các công việc xây dựng tổ 
chức và hoạch định các chính sách và biện pháp quản lý. Trong thực tế, dù không ý thức được rõ 
ràng sự chi phối của các cách tiếp cận đến kết quả công tác tổ chức, những người quản lý và 
những người thiết kế tổ chức vẫn phải chịu tác động của chúng. Mâu thuẫn có thể nảy sinh, khi đó 
việc giải quyết trở nên khó khăn khi không hiểu rằng bản chất của mâu thuẫn nằm ở sự khác nhau 
về quan điểm hay cách tiếp cận. Giới thiệu những quan điểm trên có tác dụng giúp người quản lý 
hiểu rõ hơn những tác nhân ảnh hưởng và nhận ra được những điểm mạnh có thể khai thác cũng 
như các nguy cơ tiềm ẩn trong hệ thống tổ chức từ các quan điểm thiết kế nêu trên. 

Mặc dù có những ảnh hưởng chi phối theo cách nào đó, trong thực tế các quan điểm trên ít 
được coi là có ý nghĩa thực tiễn đối với việc xây dựng tổ chức. Một cách tiếp cận thức tế hơn 
trong việc thiết kế các hệ thống tổ chức là quan điểm tổ chức – con người (hay con người - tổ 
chức ). 

3. Quan điểm tổ chức – con người 

a) Nguồn gốc cách tiếp cận : 

Một cách tiếp cận khác có ý nghĩa thực tế hơn đối với công tác tổ chức và quản lý xuất 
phát từ quan điểm cho rằng tổ chức cũng là một thực thể sống, luôn vận động, có trí tuệ, có “nhân 
cách”, có khả năng tư duy, ra quyết định hành động và lựa chọn cách thức hành động (hành vi) để 
đạt được mục đích mong muốn. Điều đó thể hiện có sự tương đồng về kết cấu giữa tổ chức và con 
người. 

Mỗi cá thể đều sống cuộc sống riêng của mình. Họ tồn tại trong xã hội với tư cách là con 
người. Họ định hình trong con mắt những người khác và trong xã hội bằng đặc trưng về thể chất 
và tinh thần. Những đặc trưng về thể chất được phản ánh qua sự hoàn hảo và trạng thái lành mạnh 
cúa các hệ thống thể chất như xương cốt, cơ bắp, tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh và sự phối hợp hài 
hòa giữa chúng. Một hệ thống bị “trục trặc” hay sự phối hợp giữa chúng không hài hòa sẽ dẫn tới 
sự suy sụp sức khỏe và tinh thần rất lớn và mọi nổ lực đều tập trung vào việc khắc phục tình trạng 
bất ổn trên. Về tinh thần, mối người được định hình trong con mắt người khác và xã  hội bằng 
“nhân cách”. Đó là hệ quả của cách ứng xử của họ trong các mối quan hệ xã hội, thái độ của họ 
trước các vấn đề xã hội nảy sinh. Nhân cách con người phản ánh quan điểm của họ về những quy 
tắc hành xử chuẩn mực và giá trị chủ đạo trong giao tiếp xã hội cần được tôn trọng.  

Xét từ góc độ nhất định, tổ chức cũng giống như con người. Tổ chức cũng gồm nhiều hệ 
thống hợp lại với những chức năng nhất định. Sự tồn tại của tổ chức phụ thuộc vào tình trạng “sức 
khỏe” của các hệ thống  tổ chức và các hoạt động của chúng.  Nguồn lực tài chính vững chắc phụ 
thuộc vào nguồn dinh dưỡng dồi dào. Hệ thống sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoạt động có hiệu 
quả thể hiện trạng thái “tiêu hóa” tốt. Lực lượng lao động hùng hậu thể hiện tiềm lực vận động 
sung mãn. Không chỉ vậy, tổ chức cũng có đời sống tình cảm. Tổ chức cũng có cuộc sống riêng. 
Chúng không chỉ bao gồm những con người mà luôn cố gắng phấn đấu để có những con người tốt 
nhất. Vì vậy, tư duy và hành động của tổ chức là hình ảnh phản ánh cách tư duy và hành động của 
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con người. Trong giao tiếp, con người là chủ thể chính; tuy nhiên, trong các mối quan hệ kinh 
doanh, họ luôn mang danh và đại diện cho tổ chức. Xã hội có xu thế nhắc đến tên doanh nghiệp, 
tổ chức nhiều hơn là tên riêng của một cá nhân thành viên đại diện khi người đó có một hành vi, 
cử chỉ gây ấn tượng (tốt, xấu). Như vậy, “nhân cách” của doanh nghiệp, tổ chức được phản ánh 
một phần qua nhân cách của con người đại diện cho chúng. 

Với tư cách là một chỉnh thể, tổ chức có “nhân cách của tổ chức”, và chúng có thể được 
các đối tượng hữu quan (trong và ngoài) và xã hội nhận diện nhờ “bản sắc riêng” đặc trưng cho tổ 
chức đó. Bản sắc riêng của tổ chức phản ánh hệ thống những giá trị và triết lý kinh doanh được tổ 
chức, doanh nghiệp tôn trọng. Chúng được tổ chức, doanh nghiệp thể hiện thông qua các triết lý, 
phương châm, biểu trưng văn hóa tổ chức và được xã hội nhận diện thông qua các hoạt động kinh 
doanh. 

b) Phản ánh trong quản lý   

Cách tiếp cận “tổ chức – con người” khá đơn giản. Từ một góc độ nhất định có thể phân 
chia các hệ thống thể chất của cơ thể con người thành năm phân hệ : (1) xương cốt, (2) cơ bắp, (3) 
tuần hoàn, (4) tiêu hóa và (5) thần kinh điều khiển. Mối liên hệ giữa các hệ này có thể được mô tả 
như sau: Hệ xương cốt là hệ cơ bản, có chức năng làm chỗ dựa cho hệ cơ bắp. Hệ cơ bắp chỉ có 
thể vận động được nếu hệ thống tuần hoàn cung cấp đủ lượng máu cần thiết, kịp thời. Hệ tuần 
hoàn có thể lấy nguồn dưỡng chất từ bên ngoài (truyền máu) hoặc từ việc tiêu hóa thực phẩm; khi 
đó hệ tiêu hóa đóng vai trò “chế biến” thức ăn và bổ sung nguồn dinh dưỡng cho hệ tuần hoàn. 
Các hệ thống chỉ có thể vận động và phối hợp tốt nếu được điều khiển thống nhất và đúng đắn bởi 
hệ thần kinh. 

Tương tự, đối với các hệ thống trong một doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nào cũng có 
thể phân chia thành năm phân hệ tương tự như sau : (i) cấu trúc tổ chức, (ii) nhân lực, (iii) tài 
chính - kế toán, (iv) sản xuất và bán hàng và (v) hệ thống thông tin quản lý. (Management 
Infomation System – MIS). Mối quan hệ giữa các phân hệ có thể được giải thích tương tự  về 
chức năng như sau: Nguồn sức mạnh tác nghiệp chính cho mọi doanh nghiệp là con người - 
nguồn nhân lực. Tuy nhiên nhân lực trong tổ chức chỉ có thể hành động và phát huy năng lực nếu 
biết cụ thể họ cần làm gì (mục đích). Sơ đồ tổ chức sẽ cho biết cấu trúc về công việc, nhiệm vụ, 
quyền hạn và mối quan hệ chính thức giữa các vị trí công tác trong một tổ chức, doanh nghiệp. 
Cấu trúc tổ chức chính là chỗ dựa cho việc xây dựng mối quan hệ chuyên môn và con người trong 
tổ chức; không chỉ vậy, đó còn là “khung xương” cho các hệ thống khác gắn kết với nhau trong tổ 
chức. Nhân lực trong tổ chức chỉ có thể hoàn thành công việc và mục đích đã định nếu được cung 
cấp đầy đủ những điều kiện tác nghiệp cần thiết. Một trong những yếu tố quan trọng đối với người 
lao động đó là thù lao và các biện pháp khuyến khích vật chất. Mặt khác, nguyên liệu và phương 
tiện cho hoạt động tác nghiệp là những yếu tố cần thiết khác đối với người lao động . Nguồn tài 
chính là nguồn dinh dưỡng cần thiết để đảm bảo những điều kiện cần thiết này và hiệu lực của hệ 
thống tài chính và kế toán chính là điều kiện cần thiết để sự vận động trong tổ chức  được trơn tru, 
trôi chảy. Nguồn tài chính có thể được cung cấp từ bên ngoài (trợ cấp) hoặc được tạo ra từ bên 
trong tổ chức (tự tài trợ). Nguồn từ bên ngoài là có hạn và ràng buộc mục tiêu và họat động của 
doanh nghiệp, tổ chức. Nguồn tự có phải được tạo ra từ chính các hoạt động của tổ chức doanh 
nghiệp. Khi đó đối với các  tổ chức kinh doanh, các hoạt động tạo ra nguồn tài chính chính là các 
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hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và dich vụ của doanh nghiệp; trong đó sản xuất và tiêu 
thụ có thể được ví như quá trình “tiêu hóa” các nguyên, vật liệu thành sản phẩm hàng hóa để biến 
chúng thành “các chất dinh dưỡng” bổ sung cho nguồn tài chính. Sự vận động của từng hệ thống 
và sự phối hợp giữa các hệ thống được điều hành bằng hệ thống quản lý. Các chính sách quản lý, 
mệnh lệnh điều hành được đưa ra và phổ biến đến các bộ phận liên quan trong tổ chức thông qua 
hệ thống thông tin quản lý. Kết quả được dự đoán, phản hồi qua các “kênh” khác nhau đến với 
người quản lý để ra các quyết định tiếp theo và điều chỉnh khi cần. Đây có thể coi là hệ thần kinh 
của tổ chức, doanh nghiệp. Tiếc rằng, trong thưc tế hệ thống thông tin quản lý còn ít được quan 
tâm đúng mức, cả về lý thuyết lẫn trong thực tiễn quản lý.  

Mặc dù có thể nhận thấy có sự tương đồng về cấu trúc và chức năng giữa tổ chức và con 
người. Điểm khác biệt quan trọng về kết cấu giữa tổ chức và con người là tổ chức không có kết 
cấu hoàn thiện như cơ thể con người chặt chẽ. Sự  phối hợp giữa các bộ phận, hệ thống khó hoàn 
hảo, cấu trúc cồng kềnh. Điều khiển phân tán, các quyết định có thể và cần được ra ở mọi vị trí 
trong “cơ thể” tổ chức. Những đặc điểm này làm cho việc phối hợp và điều hành các hoạt động 
của tổ chức trở nên rất phức tạp và khó khăn. Những nỗ lực quản lý, thực chất, là nhằm tăng 
cường sự hài hòa và hạn chế những khiếm khuyết về cơ cấu nói trên của tổ chức. 

c) Vận dụng vào hệ thống tổ chức : 

Sự “trục trặc” trong hoạt động của một doanh nghiệp hay con người có thể là do sự “trục 
trặc” trong việc phối hợp giữa các hệ thống. Quản lý chính là việc phát hiện, khắc phục, điều 
chỉnh những  “trục trặc” này. Tuy nhiên, ngay cả với năm hệ thống cơ bản hoàn hảo, doanh 
nghiệp cũng chỉ là một chỉnh thể hoàn chỉnh, mạnh  mẽ về thể chất, nhưng “vô danh”. Con người 
chỉ được “nhận diện” khi có tính cách và được tôn trọng khi có nhân cách. Cũng như vậy, doanh 
nghiệp chỉ có thể được nhận ra khi có bản sắc riêng và tạo ra được một hình tượng đẹp trong con 
mắt người tiêu dùng và xã hội. 

Nhân cách của con người được hình thành như thế nào? Môn tâm lý học đã cho chúng ta 
những kết luận rằng, con người luôn có những nhu cầu tâm sinh lý mang tính bản năng (nội sinh) 
và do tác động của xã hội (ngoại sinh). Các nhu cầu này được chia thành cấp độ và luôn được con 
người tìm cách thỏa mãn theo những thứ tự ưu tiên nhất định tùy thuộc hoàn cảnh, đặc điểm tâm 
sinh lý và trình độ phát triển tri thức của từng người. Về xu thế con người luôn ưu tiên thỏa mãn 
nhu cầu ở mức cao khi trình độ và mức sống được nâng cao. Một trong những cách diễn đạt trạng 
thái tâm sinh lý của con người được sử dụng khá phổ biến trong quản lý là mô hình phân cấp về 
nhu cầu con người của Maslow. Để thỏa mãn nhu cầu, con người phải hành động. Thông qua 
hành vi trong giao tiếp, con người thể hiện được những đặc điểm tâm sinh lý của mình. Để tồn tại 
và phát triển, con người luôn gắn mình với xã hội. Ở đó, con người luôn mong muốn được những 
người khác và xã hội thừa nhận. Sự thừa nhận một con người là kết quả người đó đã đáp ứng đến 
đâu những quy tắc, chuẩn mực mà xã hội mong muốn - những quy tắc đạo đức xã hội. Hơn nữa, 
nếu người đó có những đóng góp quan trọng trong việc duy trì và phát triển những quy tắc, chuẩn 
mực đó, họ sẽ giành được sự tôn trọng của mọi người, của xã hội. Những phân tích về đạo đức xã 
hội đã chỉ ra rằng, thỏa mãn những nhu cầu “nội sinh” ở bậc thất (sinh tồn, tiện nghi) là những 
động cơ vị kỷ tầm thường, trong khi thỏa mãn những nhu cầu “nội sinh” ở bậc cao (tự khẳng 
định) có thể dẫn đến hoặc “dĩ nhân” hoặc “dị nhân”. Trở thành “ai”, điều đó còn được quyết định 
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bởi quan điểm đạo đức và hành vi của người đó. Thỏa mãn nhu cầu “ngoại sinh” (liên kết, được 
tôn trọng) luôn là một động lực quan trọng của con người trong mối quan hệ xã hội. 

Các doanh nghiệp luôn phải gắn mình với thị trường mới có thể tồn tại được. Ở đó mới 
có cơ hội để doanh nghiệp đạt được những mục tiêu của mình. Đáng lưu ý là cách thức các tổ 
chức, doanh nghiệp lựa chọn áp dụng để hướng tới mục tiêu. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp 
coi lợi nhuận là một mục tiêu. Lợi nhuận là yếu tố căn bản của một doanh nghiệp để có thể tồn tại 
và phát triển. Lợi nhuận là nguồn “dinh dưỡng” được tạo ra từ hoạt động sản xuất tiêu thụ để bổ 
sung vào nguồn tài chính của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp chỉ hướng tới mục tiêu lợi 
nhuận luôn có xu thế hành động một cách dị kỷ hoặc dị lợi và có khả năng sẵn sàng chấp nhận cả 
những biện pháp kinh doanh vô đạo đức. Họ có thể nhanh chóng trở nên giàu có nhưng lại tồn tại 
rất bấp bênh vì không được người tiêu dùng tin cậy và coi trọng. Việc lấy lợi nhuận hay chỉ tiêu 
tài chính làm mục tiêu tuy không sai về mặt kinh doanh thực dụng, nhưng điều đó có thể làm “tầm 
thường hóa” những mục tiêu cao cả, sứ mệnh và hoài bão của một tổ chức kinh tế. Vì vậy, đối với 
các doanh nghiệp mong muốn định hình “nhân cách” đạo đức tốt, lợi nhuận không thể là mục 
tiêu, chúng chỉ là bằng chứng về tình trạng “sức khỏe lành mạnh”, là điều kiện để triển khai các 
hoạt động của một doanh nghiệp kinh doanh và là phương tiện đạt được sự tăng trưởng. 

Cũng như con người, doanh nghiệp không thể “sống” được nếu thiếu người tiêu dùng, 
thiếu xã hội. Sự phát triển hay tăng trưởng chỉ là những dấu hiệu đầu tiên để giành được sự tin 
cậy, sự “thừa nhân’ của cộng đồng, những người đầu tư và người tiêu dùng. Việc thực hiện đầy đủ 
những cam kết, nghĩa vụ pháp lý, như thuế và các quy định khác đối với người lao động và về môi 
trường, cũng là những điều kiện tối thiểu khác giành được sự thừa nhận của xã hội. Nhưng để 
giành được sự “tôn trọng”, doanh nghiệp phải làm được những điều mà xã hội và người tiêu dùng 
mong đợi. Khi đó, lợi nhuận được các doanh nghiệp coi là “lời cảm ơn của người tiêu dùng” hay 
“phần thưởng cho sự cống hiến xuất sắc”. Với mong muốn sự nghiệp của mình tồn tại mãi mãi 
như một “tượng đài vinh quang”, nhiều doanh nghiệp đã rất chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh 
của mình thành những “biểu tượng” bằng chính những “viên gạch đạo đức” trong kinh doanh. Bởi 
vì họ biết rằng, giá trị của các tượng đài là ở khía cạnh tinh thần của chúng, chứ không phải khía 
cạnh vật chất. Vì vậy, chúng phải được xây dựng từ các giá trị tinh thần, bằng chính “hành vi đạo 
đức kinh doanh” của doanh nghiệp được thông qua những nhân tố của văn hóa doanh nghiệp. 

Khi tự nguyện hành động theo những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức về hành vi trong 
mối quan hệ kinh doanh, mỗi thành viên đều đang góp phần vào việc hình thành nên một nét đặc 
trưng riêng, một “bản sắc” riêng của doanh nghiệp. Đó cũng là điều có thể làm cho họ tự hào 
ngẩng cao đầu.  

4.3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC 

 Để làm cho các chuẩn mực và hệ thống chuẩn mực đạo đức có hiệu lực cũng như để tạo 
điều kiện triển khai các giao ước đạo đức, cần xây dựng các chương trình đạo đức toàn diện, khả 
thi. Các chương trình đạo đức gồm các chương trình hành động về đạo đức và các biện pháp quản 
lý hậu thuẫn cho việc triển khai các chương trình hành động này. Các chương trình này có hai nội 
dung chính : (1) xây dựng các chương trình giao ước đạo đức, (2) tổ chức thực hiện, điều hành và 
giám sát việc thực hiện các chương trình giao ước đạo đức. 

4.3.1. Xây dựng chương trình giao ước đạo đức 



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 106 

Xây dựng chương trình giao ước đạo đức về thực chất là lập các phương án, kế hoạch 
cho việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hệ thống chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực giao 
ước đạo đức. Như vậy, về mặt nguyên tắc, xây dựng chương trình đạo đức không khác gì so với 
việc lập kế hoạch tác nghiệp thông thường. Điểm khác biệt chủ yếu đối với các chương trình đạo 
đức là mục tiêu của chúng thường tập trung vào việc giải quyết các vấn đề đạo đức và mối quan 
hệ trong kinh doanh. Do đó có thể áp dụng các phương pháp lập kế hoạch thông thường cho việc 
xây dựng các chương trình giao ước đạo đức. 

Mỗi tổ chức có thể xây dựng chương trình giao ước đạo đức theo cách thức riêng. Tuy 
nhiên, vẫn có thể lập ra những quy trình cơ bản gồm các bước có tính nguyên lý để tham khảo khi 
xây dựng những chương trình giao ước đạo đức; trong đó cân nhắc đến một số nguyên tắc đặc thù 
liên quan đến lĩnh vực đạo đức.  

Để xây dựng các chương trình giao ước đạo đức như các kế hoạch, chương trình hành 
động thông thường, có thể sử dụng “khung lô-gích” hoặc bất kỳ công cụ lập kế hoạch truyền 
thống. Đây là một công cụ rất đắc lực để lập các chương trình giao ước đạo đức nhằm đạt được 
những mục tiêu đã xác định.  

Các tổ chức có thể có các chương trình giao ước đạo đức khác nhau. Tuy nhiên, mọi tổ 
chức đều có một mong muốn như nhau đó là các chương trình phải có hiệu lực. Để các chương 
trình giao ước đạo đức có hiệu lực trong thực tế, chúng cần thỏa mãn những yêu cầu nhất định. 
Một số yêu cầu tối thiểu cần thỏa mãn đối với các chương trình giao ước đạo đức  cho thấy  người 
quản lý là một nhân tố quan trọng. Trong thực tế, đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo 
hiệu lực của các chương trình giao ước đạo đức. 

4.3.2. Tổ chức thực hiện, điều hành và giám sát  

Về cơ bản, quá trình triển khai bao gồm những nội dung: (1) biên soạn các tài liệu hướng 
dẫn thực hiện, (2) phổ biến và quán triệt các chuẩn mực đạo đức, (3) phân công trách nhiệm giám 
sát chính thức và thông báo trong toàn doanh nghiệp. 

Trong khi triển khai các hoạt động nêu trên, các tài liệu hướng dẫn cần được biên soạn 
kỹ lưỡng, chi tiết và cung cấp đầy đủ để tạo thuận lợi cho quá trình học tập và thảo luận. Đồng 
thời các biểu trưng văn hóa doanh nghiệp cũng cần phải thiết kế thích hợp để phổ biến. Việc làm 
này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh, biểu tượng, ý nghĩa, giá trị cho 
các biểu trưng văn hóa doanh nghiệp về sau. 

Vai trò và trách nhiệm của người quản lý cao cấp về các chương trình giao ước đạo đức 
là rất lớn. Vai trò của người quản lý trong việc triển khai các chương trình đạo đức là : (i) người 
khởi xướng (pioneer) , (ii) người định hướng (ruler), (iii) người bắt nhịp (conductor), (iv) người 
dọn đường (facilitator), (v) người giám hộ (controller). Với tư cách người khởi xướng, người quản 
lý luôn phải đi đầu trong việc thực hiện các chương trình đạo đức và luôn ý thức rằng họ chính là 
tấm gương mẫu mực cho những người khác noi theo. Vai trò định hướng đi liền với vai trò khởi 
xướng. Tuy nhiên, vai trò định hướng đòi hỏi người quản lý làm rõ những thông điệp muốn gửi 
tới những người khác; họ cần được thông tin chính xác những gì cần thực hiện. Vai trò bắt nhịp 
đặt người quản lý ở vị trí trung tâm phối hợp, các nội dung của chương trình đạo đức và các hoạt 
động phải đồng bộ và hài hòa, mâu thuẫn phải được triệt tiêu. Vai trò người dọn đường nhắc nhở 
người quản lý rằng thực thi các chương trình đạo đức là công việc của tất cả mọi thành viên tổ 
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chức và thành công của nó phụ thuộc vào tinh thần tự giác và nỗ lực của họ. Với vị trí và chức 
năng của mình, người quản lý cần tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên doanh nghiệp thực 
thi các nội dung của chương trình đạo đức. Vai trò người giám hộ đối với các chương trình đạo 
đức nhấn mạnh chức năng kiểm tra và giám sát đối với việc thực thi các chương trình này trong tổ 
chức. 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện các chương trình giao ước đạo đức  

1. Mục đích của việc kiểm tra: 

Để thành công, các chương trình đạo đức phải phát huy tác dụng liên tục và thực sự 
trong đời sống tổ chức. Vì vậy, các hoạt động và nội dung của chương trình đạo đức thường được 
lồng ghép vào các hoạt động thường xuyên, hàng ngày của tổ chức. Thực thi đã vậy, nhưng kết 
quả chỉ được phản ánh sau này trong các kết quả hoạt động. Trong nhiều trường hợp tình thế đã 
trở nên quá muộn để có thể làm điều gì đó nhằm lấy lại phong thái và hình ảnh trước kia cho 
doanh nghiệp. Nguyên nhân có thể là do các chương trình đạo đức đã mất hiệu lực, hay không còn 
phù hợp với hoàn cảnh, do hệ thống tổ chức đã có những thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho 
việc triển khai có kết quả các nội dung và hoạt động của các chương trình đạo đức hiện hành. 

Tổng quát, mục đích của việc thanh tra, kiểm tra chương trình đạo đức là nhừm xác minh 
tính tương thích của các chương trình đạo đức trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược, quan 
điểm và thái độ của những người hữu quan, nhất là những người trực tiếp thực hiện chúng; đảm 
bảo những điều kiện, tiền đề vững chắc cho việc triển khai thành công các chương trình đạo đức 
và giao ước đạo đức. 

Cụ thể, việc thanh tra, kiểm tra là nhằm phát hiện ra những dấu hiệu bất lợi cho việc 
triển khai các chương trình đạo đức hiện hành, nói riêng, cho việc thực hiện các mục tiêu đã định, 
nói chung; để qua đó có thể lập kế hoạch điều chỉnh thích hợp. 

2. Phương pháp và nội dung điều tra: 

a) Xác minh tính tương thích của các chương trình đạo đức và giao ước đạo đức: 

Về nguyên tắc, tính bất cập của các chương trình đạo đức luôn được thể hiện qua những 
dấu hiệu, hiên tượng cụ thể. Vì vậy, việc thanh tra cần được bắt đầu bằng việc xác minh, phát hiện 
các hiện tượng, biểu hiện trái với các chuẩn mực đạo đức chính thức cần được tôn trọng trong tổ 
chức. Những mâu thuẫn đạo đức này có thể nảy sinh do những tính toán vị kỷ của một số cá nhân, 
hoặc do sự bất cập của hệ thống chuẩn mực đạo đức. 

Trong trường hợp thứ nhất, doanh nghiệp, tổ chức cần thiết lập một hệ thống cảnh báo 
hữu hiệu để có thể kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm hoặc có hại đối với việc duy trì các 
chuẩn mực và hệ thống đạo đức của tổ chức.  

 Trong trường hợp thứ hai, việc thanh tra các hệ thống đạo đức cần được tiến hành .  
 Mặc dù những biểu hiện cá nhân có vẻ là những “vấn đề riêng tư”  thuộc về từng người, 
xét từ góc độ tổ chức và quản lý, chúng cũng là những dấu hiệu về tình trạng kém hiệu lực của các 
chương trình đạo đức và các biện pháp quản lý nhân lực thể hiện qua sự không đồng thuận và 
thiếu tự giác của các thành viên. 
 Những vấn đề nảy sinh cần được phân tích kỹ để xác minh bản chất. Để làm được điều đó, 
những phương pháp nhận diện các vấn đề đạo đức . 
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Do vấn đề đạo đức có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, việc rà soát và thanh tra cần được tiến 
hành thường xuyên. 

b) Xác minh đặc trưng về văn hóa của tổ chức: 
Văn hóa và tổ chức là những tiền đề cần thiết cho nhân viên để thực hiện các giao ước đạo 

đức, cho người quản lý để giám sát và hỗ trợ nhân viên khi thực hiện các chương trình giao ước 
và để thực hiện thành công các chương trình đạo đức. Việc thanh tra nhằm xác minh các đặc trưng 
về văn hóa và doanh nghiệp cần được tiến hành trên hai phương diện : (i) xác minh đặc trưng về 
văn hóa công ty và (ii) xác minh đặc trưng về tổ chức liên quan đến việc triển khai hiệu lực các 
chương trình đạo đức và giao ước đạo đức ở mọi vị trí, cá nhân trong tổ chức, doanh nghiệp. 

Rõ ràng việc thanh tra không chỉ nhằm xác minh cơ chế tổ chức cho việc thực hiện các 
chương trình đạo đức mà còn chú trọng xác minh về nhận thức và thái độ của những người thực 
hiện. Vai trò và trách nhiệm của người quản lý trong việc tổ chức thực hiện và hậu thuẫn cho nhân 
viên trong việc  thực hiện các chương trình đạo đức và giao ước đạo đức cũng được làm rõ. 

Do các tổ chức có những triết lý và đặc trưng về văn hóa doanh nghiệp khác nhau, phương 
pháp xác minh, công cụ sử dụng, nội dung của các mẫu thanh tra cần được lựa chọn và hiệu chỉnh 
cho phù hợp nhằm thu nhận được những thông tin chính xác cho phép đánh giá đúng đắn về năng 
lực văn hóa doanh nghiệp trong việc hỗ trợ thực thi các chương trình đạo đức. 

Thông qua việc xác minh về hệ thống tổ chức, mối quan hệ giữa chương trình đạo đức và 
văn hóa doanh nghiệp  với các chương trình, công cụ quản lý khác cũng cần được chú trọng nhằm 
đảm bảo sự hài hòa và đồng bộ trong các giải pháp quản lý. Do đó có thể cần phải xác minh thêm 
những vấn đề liên quan. Văn hóa doanh nghiệp chỉ là một bộ phận các công cụ và phương pháp 
quản lý, một nhân tố căn bản hơn cần được xác minh là hệ thống tổ chức. Hệ thống tổ chức là 
phương tiện để triển khai các biện pháp quản lý , trong đó có các chương trình đạo đức. Sự tương 
thích của hệ thống tổ chức là một yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng. Việc xác minh về hệ thống tổ 
chức là nhằm chỉ rõ các đặc trưng, như về cơ cấu, nhân lực, quyền hạn, trách nhiệm, cơ chế . . . 
liên quan đến việc thực thi có kết quả các chương trình đạo đức và giao ước đạo đức.  
TÓM TẮT NỘI DUNG 
1. Người quản lý là đấng tối cao hay biểu tượng? Quan điểm về vai trò và trách nhiệm của người 
quản lý đối với những thành công và thất bại của một doanh nghiệp là rất trái ngược nhau. Có hai 
quan điểm trái ngược nhau: quan điểm tối cao của quản lý (omnipotent view of management) và 
quan điểm tượng trưng của quản lý (symbolic view of management). 

2. Xây dựng tổ chức chính là việc xây dựng một hệ thống các phương tiện cho việc thực thi các 
mục tiêu và kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu, trong đó mỗi phương tiện lại là một hay nhiều 
hệ thống phương tiện khác được thiết kế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Trong các 
hệ thống này, con người và thiết bị giao hòa vào nhau để tạo nên năng lực và sức mạnh của 
phương tiện. Như vậy, xây dựng tổ chức chính là xây dựng nền tảng cho các mối quan hệ “người 
với người”, “người với công cụ”, “công cụ với công cụ”. Tuy nhiên, mỗi người lại tiến hành xây 
dựng tổ chức đều có cách làm riêng. Cách thức của một nhà quản lý lựa chọn để xây dựng mối 
quan hệ con người trong tổ chức phụ thuộc không chỉ vào những yếu tố “kỹ thuật” (như phương 
pháp sản xuất, công nghệ và tình trạng thiết bị) năng lực, trình độ quản lý và chuyên môn của 
người lãnh đạo và nhân viên, đặc điểm của môi trường hoạt động, mà còn được quyết định bởi 
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quan điểm và triết lý lãnh đạo của người quản lý. Trong nhiều trường hợp, nhân tố thứ hai này có 
tầm quan trọng lớn hơn và làm lu mờ những yếu tố khác. 

3. Các quan điểm có ảnh hưởng chi phối đến các nhà quản lý trong việc xây dựng các hệ thống tổ 
chức có thể được xếp loại theo đặc trưng về mục đích kết cấu và về nhân tố trọng tâm. Đặc trưng 
về mục đích thiết kế cho biết người thiết kế mong muốn xây dựng những hệ thống có được sự 
“linh hoạt” để thích nghi tốt với áp lực từ môi trường hay có kết cấu chặt chẽ để đảm bảo sự phối 
hợp bên trong hệ thống và tăng tính hiệu quả. Đặc trưng về nhân tố trọng tâm cho biết người thiết 
kế đặt trọng tâm thiết kế vào nhân tố “con người” hay nhân tố của “môi trường hoạt động và chiến 
lược” của doanh nghiệp. Những quan điểm này có ảnh hưởng quan trọng đến mô hình tổ chức 
được xây dựng. Cần lưu ý, để những mô hình này có thể phát huy hiệu lực, cần đảm bảo những 
điều kiện cần thiết, liên quan như phân quyền, chiến lược hoạt động và chính sách quản lý, quản 
lý con người.  

4. Các quan điểm xây dựng tổ chức tuy khác nhau nhưng có thể xếp thành hai nhóm cơ bản . 

- Quan điểm tổ chức định hướng môi trường cho là tổ chức là một “cơ thể sống”; Tổ chức như 
một “rãnh mòn tâm lý”; Tổ chức như một “dòng chảy, biến hoá” 

- Quan điểm tổ chức định hướng con người cho là tổ chức là một “cỗ máy”; Tổ chức là một “bộ 
não”; Tổ chức là một “nền văn hoá”; Tổ chức là một “hệ thống chính trị”; Tổ chức như một “công 
cụ thống trị” 

5. Để làm cho các chuẩn mực và hệ thống chuẩn mực đạo đức có hiệu lực cũng như để tạo điều 
kiện triển khai các giao ước đạo đức, cần xây dựng các chương trình đạo đức toàn diện, khả thi. 
Các chương trình đạo đức gồm các chương trình hành động về đạo đức và các biện pháp quản lý 
hậu thuẫn cho việc triển khai các chương trình hành động này. Các chương trình này có hai nội 
dung chính : (1) xây dựng các chương trình giao ước đạo đức, (2) tổ chức thực hiện, điều hành và 
giám sát việc thực hiện các chương trình giao ước đạo đức. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy trình bày các quan điểm về vai trò và trách nhiệm của người quản lý đối với thành công và 
thất bại của doanh nghiệp?  

2. Hãy trình bày năng lực lãnh đạo và quyền lực của người quản lý? 
3. Thế nào là phong cách lãnh đạo? Trình bày phong cách lãnh đạo? 

4. Hãy trình bày quan điểm tổ chức định hướng môi trường? 
5. Hãy trình bày quan điểm tổ chức định hướng con người? 

6. Hãy trình bày xây dựng chương trình giao ước đạo đức? 
7. Hãy trình bày các nội dung triển khai chương trình giao ước đạo đức? 

8. Hãy trình bày mục đích, phương pháp và nội dung kiểm tra thực hiện chương trình giao ước 
đạo đức? 
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CHƯƠNG 5 

VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 

GIỚI THIỆU 
Mục đích, yêu cầu 

- Mục đích: Trang bị cho người học những kiến thức văn hoá trong các hoạt động kinh  

                    doanh của doanh nghiệp bao gồm văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp;  
                    Văn hoá trong xây dựng và phát triển thương hiệu; Văn hoá trong hoạt động  

                    marketing; Văn hoá trong đàm phán và thương lượng; Văn hoá trong định  
                    hướng với khách hàng 

- Yêu cầu: Người học nắm được những kiến thức cơ bản để vận dụng trong hoạt động kinh  
                 doanh của doanh nghiệp 

Nội dung chính 
- Văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp;  

- Văn hoá trong xây dựng và phát triển thương hiệu;  
- Văn hoá trong hoạt động marketing;  
- Văn hoá trong đàm phán và thương lượng;  

- Văn hoá trong định hướng khách hàng 

NỘI DUNG 
 
5.1 VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 

5.1.1. Vai trò và biểu hiện của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 

1. Vai trò của văn hoá ứng xử 
- Văn hóa ứng xử giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thành công hơn. 

Khi cách ứng xử của các thành viên trong doanh nghiệp được mọi người hưởng ứng, lúc 
đó sẽ dễ đạt được những kết quả chắc chắn hơn, như dành được sự nâng đỡ, cộng tác, tạo thêm 
những tín nhiệm mới, thu thập được nhiều khách hàng hơn và bản thân giữ được sự yên lành. Và 
ngay những ngày lúc khó khăn đi nữa thì những người này cũng vì bạn đến cùng. 

- Văn hóa ứng xử làm đẹp thêm hình tượng của doanh nghiệp. 
Letitia Basldrige là một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực ứng xử tại Mỹ cho rằng: “Phép 

ứng xử khéo léo là hiệu quả có giá trị, chúng làm tăng phẩm chất của đời sống, đóng góp cho đạo 
đức người lãnh đạo tốt nhất, làm đẹp thêm hình tượng của doanh nghiệp, và do đó nó đóng một 
vai trò chủ yếu trong vấn đề phát sinh lợi nhuận. Mặt khác, việc ứng xử không tốt, dốt nát, không 
cẩn thận thì làm đánh mất đi nhân  cách con người, cũng như sự thăng tiến và ngay cả việc làm”. 
Như vậy, cách ứng xử của cấp trên, cấp dưới trong nội bộ doanh nghiệp có tác động qua lại với 
nhau trên tinh thần hợp tác thiện chí và cùng có phản ứng tích cực như nhau ở tất cả các cá nhân, 
bộ phận trước những vấn đề cần giải quyết của doanh nghiệp. Nếu mối quan hệ này được kết hợp 
hài hòa với mục tiêu vì lợi ích chung của doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh đưa doanh nghiệp 
tiến lên phía trước. 
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- Văn hóa ứng xử tạo điều kiện phát huy dân chủ cho mọi thành viên. 

Mọi người nhận được sự tín nhiệm và hỗ trợ cần thiết dựa trên những giá trị, chuẩn mực 
đã được thiết lập của doanh nghiệp để chủ động tiến hành công việc được giao phó, sáng tạo, chịu 
trách nhiệm cá nhân cao hơn về công việc, quan hệ trên dưới chan hòa, được chia sẻ thông tin để 
có cơ hội tham gia sâu hơn vào các quyết định của doanh nghiệp. 

- Văn hóa ứng xử giúp củng cố và phát triển địa vị của mỗi cá nhân trong nội bộ doanh 
nghiệp. 

Mỗi cá nhân khi tham gia vào công việc kinh doanh của doanh nghiệp đều có một vị trí 
nhất định. Văn hóa ứng xử không những giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn xây 
dựng được lòng tìn đối với lãnh đạo và đồng nghiệp, từ đó tạo cơ hội thăng tiến cho họ. 

2. Biểu hiện của văn hóa ứng xử 
- Văn hóa ứng xử của cấp trên đối với cấp dưới. 

Thứ nhất, xây dựng cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm công khai, bình đẳng, cạnh tranh, dùng 
người đúng chỗ. 

Ở cương vị lãnh đạo doanh nghiệp, việc dùng người đúng chỗ để phát huy được sở trường 
của họ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Người lãnh đạo cần hiểu chính xác bản chất con 
người là thực thể như thế nào với một nhân sinh quan rõ ràng. Nếu không có nhân sinh quan rõ 
ràng rất dễ mắc sai lầm chủ quan trong phân biệt thực thể khác nhau giữa những cá nhân khác 
nhau. Dẫn đến, không những không phát huy được tài năng của người đó mà còn có khi triệt tiêu 
các tài năng. Lịch sử đã chứng minh rằng những nhà lãnh đạo kiệt xuất đều là những người hiểu 
rất rõ bản chất con người, cũng như biết tìm ra và phát huy những năng lực tiềm ẩn của người 
dưới quyền họ. Người lãnh đạo dùng đúng người, đúng việc sẽ phát huy được tài năng của người 
đó, tạo cho người đó niềm say mê trong công việc đồng thời gây không khí phấn khích cho những 
người khác. 

Thứ hai, chế độ thưởng phạt công minh. 
Khi thực hiện công việc quản lý đòi hỏi người lãnh đạo phải có khiển trách, có khen 

thưởng. Sự thành công chỉ có thể đạt được khi bạn đã nỗ lực hết mình, từ đó có thể thấy việc khen 
thưởng những người tỏ ra cố gắng trong công việc là cần thiết. Đừng vì bất kỳ một lý do nào mà 
quên đi sự khen thưởng. Những lần quên như vậy sẽ làm nhiệt tình của cấp dưới nguội đi. Cần 
hiểu rằng “là người, không ai không mắc lỗi”, từ đó có thái độ khoan dung hơn với lỗi lầm của 
người khác. Luôn nhớ trong hoàn cảnh nào cũng phải dựa trên lợi íhc chung, coi trọng công bằng 
khi dùng người. Một người lãnh đạo như vậy sẽ khiến nhân viên nể phục. Khi khiển trách, người 
lãnh đạo nên đứng trên lợi ích của tập thể, của doanh nghiệp, không đứng trên cương vị cá nhân 
để khiển trách. Làm được như vậy, người cấp dưới sẽ không chống đối mà vui vẻ tiếp thu. Việc 
phê bình, chê trách nhân viên cũng đòi hỏi phải có nghệ thuật. Hãy thực hiện theo bước tiến: 
Bước đầu bằng khẳng định, chê trách và cuối cùng là khích lệ. 

Thứ ba, thu phục được nhân viên dưới quyền. 
Khi đưa ra những mệnh lệnh, yêu cầu, người quản lý làm cho nhân viên dưới quyền tuân 

theo với một thái độ chấp nhận vui vẻ thì mới gọi là thành công. Như vậy, việc chỉ đạo nhân viên 
không chỉ đơn thuần là việc đưa ra những yêu cầu, mệnh lệnh mà nó đòi hỏi người quản lý phải 
có nghệ thuật, sự am hiểu tâm lý con người. Giao việc cho nhân viên là việc cần làm. tuy nhiên, 
không phải đến đó là người quản lý hết trách nhiệm mà nếu có thể được, phải có tinh thần sẵn 
sàng làm gương khi cần thiết. Nói một cách khác, giao việc cho nhân viên nhưng người quản lý 
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phải luôn có thái độ hăng hái như chính mình bắt tay vào việc. Làm đúng được như vậy, nhân 
viên sẽ tự cảm nhận được lòng nhiệt tình, hăng hái của người quản lý và tiến hành công việc của 
họ với tinh thần trách nihệm cao nhất. Tất nhiên, hiệu quả công việc sẽ tăng và nhân viên sẽ rút ra 
nhiều kinh nghiệm quý báu. 

Thứ tư, khen thưởng là một nghệ thuật. 

Sử dụng lời khen có hiệu quả sẽ có tác dụng khơi dậy tinh thần làm việc của nhân viên. 
Lời khen cần xuất phát từ tấm lòng. Khi làm việc, người lãnh đạo hãy khen nhân viên khi họ làm 
được những điều dù nhỏ nhặt nhưng là việc tốt. Nhớ khen cả những người có nỗ lực dù họ có 
thuộc tầng lớp thấp nhất trong doanh nghiệp. Khen cả những nhân viên mới vào doanh nghiệp để 
có lòng tự tin trong công việc. Với những nhân viên đã gặp thất bại đang chán nản, càng phải 
dùng lời khen như liều thuốc động viên tinh thần họ. Hãy nhớ câu nói: Người khen có thể quên lời 
khen nhưng người được khen sẽ giữ mãi trong lòng lời khen đó. Tuy vậy, khen một nhân viên 
nhưng cũng phải làm cho người ấy nhận thấy sự quan trọng của những đồng nghiệp khác. 

Thứ năm, quan tâm đến thông tin phản hồi từ phía nhân viên. 
Tâm lý làm việc của nhân viên ảnh hưởng rất lớn đến không khí làm việc chung trong 

doanh nghiệp, và tất nhiên không khí này sẽ gây ảnh hưởng tới chính khách hàng, nhà cung cấp 
và đối thủ cạnh tranh trong ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động. Nếu nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp không quan tâm đúng mức tới những lời phàn nàn từ phía nhân viên có nghĩa là họ đang 
tạo ra sự oán hận, tinh thần làm việc kém và số lượng lao động rời khỏi doanh nghiệp tăng lên. 
Ngày nay, nhân viên ngày càng phải đối mặt với nhiều mối phiền muộn tại nơi làm việc như: 
tranh chấp giữa các nhân viên với nhau, không hài lòng. Họ có thể là những người gióng hồi 
chuông cảnh tỉnh chứ không phải là những kẻ quấy rối. Mặt khác, những lời phàn nàn trong doanh 
nghiệp có thể cung cấp cho bạn những phản hồi có ích. “Lời phàn nàn của nhân viên cũng có giá 
trị như lời phàn nàn của khách hàng”, Janelte Barlow, nhà tư vấn quản trị nhân sự và là tác giả của 
cuốn “Complaint is a gitf” cho biết: “Họ không bao giờ nên bị sa thải, giống như lời phàn nàn của 
khách hàng cũng không bao giờ bị bỏ ngoài tai”. 

 Thứ sáu, quan tâm đến cuộc sống riêng tư của nhân viên nhưng không nên quá tò mò. 
Cấp trên hãy cố gắng nhớ được tên họ của cấp dưới, khi gọi nhân viên có cảm tình hơn. 

Tình cờ gặp nhân viên ở đâu đó, nên tiến lại hỏi han về gia đình, sức khỏe ... sẽ làm cho cấp dưới 
cảm động trở lên gần gũi với cấp trên hơn. Đã là cấp trên phải tâm lý: Giỏi vận dụng các yếu tố 
đánh vào tình cảm để khích lệ nhiệt tình làm việc của cấp dưới khiến họ làm việc hết mình. 

Thứ bẩy, xử lý những tình huống căng thẳng có hiệu quả. 

Trong doanh nghiệp cũng như tại văn phòng, công nhân, nhân viên cũng như người quản 
lý thường phải giáp mặt với nhiều tình huống căng thẳng được gọi là stress. Trong văn phòng 
doanh nghiệp, việc thường xảy ra những tình huống stress là tất yếu vì: nhịp độ công việc đôi khi 
quá tải gây mệt mỏi, căng thẳng ; đông người thường va vấp nhau về ý kiến ; còn có thể vì những 
khó khăn, đau buồn trong đời sống riêng tư ... Để xử lý các tình huống căng thẳng, lãnh đạodoanh 
nghiệp đóng vai trò lớn đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân và nhà quản lý ; 
cá nhân học cách đề kháng với stress ; nhà quản lý nên định kỳ họp kiểm điểm công việc, kịp thời 
phát hiện ra vấn đề từ khi mới nảy sinh, sâu sát cấp dưới, tìm hiểu những thắc mắc, từ đó tìm ra 
những biện pháp giải quyết thích hợp giải tỏa cơn stress. 

- Văn hóa ứng xử của cấp dưới và cấp trên. 
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Mối quan hệ với cấp trên có thể là tác nhân đầu tiên góp phần làm cho công tác trở nên dễ 
chịu hay bị áp lực. Lãnh đạo chính là người quyết định mức lương, cấp bậc, chức vụ của bạn và 
có thể cũng đóng một vai trò quan trọng trong trạng thái tinh thần của bạn. 

Sai lầm trong tư duy quản lý truyền thống là chỉ có cấp trên mới quản lý cấp dưới. Tuy 
nhiên, hầu hết các nhà quản lý thành công đều là những người trao quyền và tạo điều kiện tốt nhất 
cho cấp dưới có thể quản lý cấp trên và đáp ứng sự mong chờ của ông ta. Điều này trở nên hết sức 
quan trọng để tạo ra một không khí làm việc lành mạnh, có động lực. 

Thứ nhất, cấp dưới cần biết cách thể hiện vai trò của mình trước cấp trên. 
Những nhà quản lý nhân sự tốt nhất là những người tuyển được nhân viên thông minh 

hơn, nhanh nhẹn hơn và khéo léo hơn họ. Vì vậy, để lọt qua vòng tuyển dụng, các ứng viên cần 
phải hiểu được sếp mong đợi gì ở họ để có thể đáp ứng một cách tốt nhất. 

Thứ hai, tôn trọng và cư xử đúng mức với cấp trên. 
Khi có những ý kiến xung đột trong khi bàn bạc công việc kinh doanh với cấp trên, ý kiến 

của bạn không được cấp trên tán thành. Tuy nhiên, dù sao bạn làm theo ý muốn sẽ không có lợi 
cho bạn. Là cấp dưới, bạn phải cố gắng làm cho cấp trên thay đổi quan điểm và đánh giá cao hơn 
ý kiến bạn đề xuất. Cần phải hiểu rằng, để đạt được điều đó, bạn phải biết rõ cấp trên cũng như 
hiểu những gì mà cấp trên mong đợi từ đó lựa cách đưa ra ý kiến, dẫn dắt nó về điều mà cấp trên 
quan tâm với một thái độ đúng mực, tôn trọng. 

Thứ ba, làm tốt công việc của bạn. 
Khi bạn làm tốt công viêc nghĩa là bạn đang làm lợi cho doanh nghiệp và cấp trên của 

mình. Không một ông chủ nào lại không đánh giá cao nhân viên của mình khi anh ta không những 
thể hiện được năng lực, trình độ mà còn làm việc có trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được 
giao, không để ảnh hưởng đến phần việc của người khác. 

Thứ tư, chia sẻ, tán dương. 

Hãy để cấp trên của bạn tín nhiệm những việc bạn đã, đang và sẽ làm. Hãy cố gắng để cấp 
trên nhận ra những hiệu quả mà bạn đạt được trong công việc và khen thưởng cho bạn xứng đáng. 
Nhưng nhớ rằng, đừng giành lấy ánh hào quang cho riêng mình dù đó là thành công của riêng bạn 
mà hãy chia sẻ thành công với cấp trên của bạn, điều này sẽ làm cho cấp trên chia sẻ với bạn 
những cơ hội công việc về sau. 

Thứ năm, nhiệt tình. 

Hãy cố gắng hoàn thành phận sự của mình hoàn hảo hơn sự kỳ vọng của cấp trên. Bên 
cạnh đó, hãy chấp nhận những thử thách mới. Đôi khi cách tốt nhất để tạo ra điểm mạnh của bạn 
chính là bằng cách thử những việc mới. Rất có thể bạn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều và cấp 
trên của bạn sẽ ấn tượng về tinh thần đồng đội của bạn và ghi nhớ rằng bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ. 

- Văn hóa ứng xử giữa các đồng nghiệp 
Được đồng nghiệp ủng hộ, cộng tác, bạn như được chắp thêm đôi cánh. Năng động, có 

khả năng tư duy độc lập, có kinh nghiệm... vẫn chưa đủ tạo nên tác phong chuyên nghiệp. Bạn cần 
biết cách phối hợp cùng với các đồng nghiệp. Tựa như những viên gạch, sự phối hợp ăn ý giữa 
các đồng nghiệp sẽ tạo nên một ngôi nhà vừa đẹp vừa bền. 

Thứ nhất, sự lôi cuốn lẫn nhau. 
Qua giao tiếp gây được ấn tượng ban đầu, từ đó, dễ tiếp xúc, dễ chan hòa, dể cảm nhận 

nhân cách của nhau, tìm được sự tương đồng về thái độ làm việc. Trong quan hệ đồng nghiệp, xây 
dựng được quan hệ như vậy rất có lợi cho hoạt động chung của doanh nghiệp, trong đó những 
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quan hệ cá nhân tốt đẹp sẽ xây dựng nên một tập thể vững mạnh vì mục tiêu chung là sự phát triển 
của doanh nghiệp. 

Thứ hai, xây dựng thái độ cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau. 

• Bình đẳng trong lao động và xử sự, không tỏ ra hơn người, kẻ cả ; 

• Năng động, khẩn trương, trung thực chứ không thủ đoạn, giả dối ; 

• Đồng cảm mà không ba phải. 
Thứ ba, xây dựng tình bạn, tình đồng nghiệp. 

Cơ sở lâu dài trong việc xây dựng tình bằng hữu trong nội bộ doanh nghiệp tùy thuộc rất 
lớn vào văn hóa doanh nghiệp và cơ chế cạnh tranh về lợi ích mà doanh nghiệp đã áp dụng. Việc 
sử dụng con người như thế nào, coi cái gì là quan trọng trong đối nhân xử thế của các nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp là tác nhân trực tiếp hình thành nên quan hệ bằng hữu, thân ái, tin cậy nhau 
trong nội bộ doanh nghiệp. Bởi vì, suy cho cùng, giao tiếp ứng xử không thể chỉ là những câu nói, 
cử chỉ mang tính xã giao mà phải chứa đựng trong bản chất và mục tiêu của nó là thúc đẩy sự hợp 
tác hướng vào công việc. 
- Văn hóa ứng xử với công việc. 

Thứ nhất, cẩn thận trong cách ăn mặc của bạn. 
Hãy mặc đồng phục theo như doanh nghiệp đã đề ra. 

Thứ hai, tôn trọng lĩnh vực của người khác. 
Trong doanh nghiệp, mỗi người đã được phân công phụ trách một lĩnh vực. Tỏ ra mình 

giỏi giang, nhất là trong công việc mà mình không phụ trách, không chuyên sâu là điều tối kỵ nếu 
không muốn nói là gây khó chịu cho đồng nghiệp. 

Thứ ba, mở rộng kiến thức của bạn. 
Có ý thức học và biết học cách ứng xử và biết cách ứng xử: Học giúp chúng ta ứng xử một 

cách linh hoạt, đóng góp tích cực cho công việc của cá nhân mình và cho doanh nghiệp. 
Thứ tư, tôn trọng giờ giấc làm việc: 

Bạn được làm việc tại doanh nghiệp và được trả lương. Hãy đừng cắt xén thời gian làm 
việc đã được quy định cho công việc riêng của mình, đồng thời, cũng đừng quá chi li trong việc 
làm việc thật chính xác thời gian quy định. Hãy làm việc hết mình vì công việc được giao, nếu 
gặp một người quản lý tốt, bạn sẽ được đền bù xứng đáng. 

Thứ năm, thực hiện công việc đúng tiến độ 

Hãy bao quát công việc và cẩn thận kiểm tra để chắc chắn công việc đang trôi chảy với 
phương pháp mà bạn đã lên kế hoạch. Hãy thực tế về một nhiệm vụ sẽ thực hiện trong bao lâu, và 
hãy thông báo cho những người khác biết trước thời gian nếu bạn dự kiến hoãn thời hạn lại – lập 
các thời hạn cuối cùng phải làm và phải kịp thời hạn đó. 

Thứ sáu, lắng nghe. 
Nói và lắng nghe, cả hai đều là sự khéo léo trong giao tiếp. Cách học hỏi tốt nhất là cách 

lắng nghe. Lắng nghe để biết những điều mà mình chưa biết: Nghe ý kiến của người khác để tạo 
cho mình kiến thức. Hãy lắng nghe những mặt mạnh, mặt yếu của một vấn đề. Đồng thời hãy 
quan tâm về những phương pháp mà đồng nghiệp của mình tin vào đó, có nghĩa là bạn đã giành 
được sự trung thành của họ và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ hết lòng khi bạn cần. 

Thứ bẩy, làm việc siêng năng. 
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Hãy sẵn sàng và vui vẻ, nắm thêm những nhiệm vụ mới và sáng tạo nhiều hơn điều mà 
người khác trông chờ. Đừng chỉ hài lòng với công việc của bạn, hãy tin những lĩnh vực mà bạn có 
thể làm tốt hơn, và tự mình làm cho mình  có giá trị hơn. 

Thứ tám, giải quyết vấn đề riêng của bạn. 
Khi bạn trình bày một vấn đề, cũng nên đưa ra giải pháp có thể thực hiện được. Đừng nên 

phàn nàn về những nguyên tắc không thể thay đổi được, đồng thời không nên đổ lỗi cho người 
khác khi mình mắc lỗi. Hãy nhận trách nhiệm khi bạn mắc lỗi, bằng cách làm việc tích cực hơn để 
đảm bảo điều sai lầm đó không xảy ra nữa. 

5.1.2. Tác động của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 

1. Xây dựng thái độ an tâm công tác. 
An tâm công tác là một nhân tố hàng đầu trong việc xây dựng thái độ lao động của nhân 

viên. Thiếu an tâm công tác làm giảm hiệu năng lao động, giảm sự gắn bó với doanh nghiệp như: 
Chế độ làm việc suốt đời, thăng tiến nội bộ đã tạo cho người lao động hội nhập được mục tiêu sự 
nghiệp của họ vào mục tiêu chung của doanh nghiệp và tạo tiền đề để xây dựng cái gọi là “tình 
cảm một khối”. 

Sự an tâm công tác này được tạo ra bởi các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp như 
quan hệ của cấp trên với cấp dưới và ngược lại, quan hệ của những người đồng cấp. Các quan hệ 
ứng xử trong doanh nghiệp phải đảm bảo rằng mọi người không bị phân hóa bởi những nghi kỵ, 
những bất đồng ý kiến, gièm pha ... Và hơn nữa phải cho họ những quyền chính đáng để thích 
nghi và đóng góp vào những quyết định chung của tập thể. Và như thế những nhu cầu cấp cao 
trong bậc thang nhu cầu của Maslow có điều kiện được thỏa mãn, khiến người lao động có thể 
cống hiến lại một cách tích cực cho doanh nghiệp. Một số yếu tố khác tác động đến thái độ an tâm 
trong nội bộ doanh nghiệp như: khoảng cách đi lại thuận tiện, phương tiện đưa đón của doanh 
nghiệp, sự phân công công việc, nhiệm vụ phù hợp, khen thưởng đề bạt v.v... 

2. Mang lại hiệu quả công việc cao. 
“Chỉ cần ánh mắt thân thiện, một cái bắt tay nhiệt tình, những lời khuyến khích tự tin của 

người quản lý, bạn sẽ thấy hiệu quả công việc các nhân viên mang lại nâng cao một cách đáng 
ngạc nhiên” – Christophe Wood. Chủ tịch Công ty Estee Lauder Group tại Nhật Bản tâm đắc nói. 

3. Tạo hứng khởi làm việc trong toàn doanh nghiệp. 
Tinh thần làm việc của nhân viên luôn quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp. 

Để có được một đội ngũ nhân viên năng động, làm việc “hết mình” thì mỗi doanh nghiệp ngoài hệ 
thống tiền lương hợp lý cũng cần có những biện pháp kích thích khả năng của các nhân viên. 
Người lãnh đạo doanh nghiệp giỏi luôn biết kết hợp các hình thức khen thưởng về vật chất và tinh 
thần. Nhiều khi chỉ là một ánh mắt nhìn thân thiện hay một lời khen thưởng, một lời thăm hỏi 
chân thành ... cũng có tác dụng động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên. Bởi 
con người ngoài những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống còn có nhu cầu xã hội, nhu cầu được 
khẳng định mình. Từ tinh thần làm việc hăng hái, hồ hởi của mọi người vì sự phát triển của doanh 
nghiệp được phát huy. 

4. Xây dựng và củng cố tinh thần hợp tác. 
Sự hợp tác này trên tinh thần thiện chí và cùng có phản ứng tích cực như nhau ở tất cả các 

cá nhân, các bộ phận trong doanh nghiệp trước các vấn đề cần giải quyết của doanh nghiệp. Điều 
này không có nghĩa là mọi cá nhân trong doanh nghiệp phải giống nhau về quan điểm hay cách 
thức giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà 
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quan trọng nhất ở chỗ: Trước đòi hỏi của tình thế, những khó khăn và các vấn đề nảy sinh, tất cả 
các thành viên trong doanh nghiệp đều có thái độ thiện chí, tích cực, chung vai gánh sức, gắn kết 
với nhau giải quyết triệt để theo chức năng, cương vị và nhiệm vụ của mình để đưa doanh nghiệp 
của mình tiến lên phía trước. 

5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp có bản sắc riêng. 
Những người lao động và tập thể lao động trong doanh nghiệp đều phải dựa vào nhau để 

tồn tại và phát triển. Họ cần gắn bó với nhau và cố gắng để làm sao trong đời sống thường nhật, 
ranh giới giữa người quản lý và người bị quản lý càng giảm bớt khoảng cách càng tốt. Một trong 
những yêu cầu có thể giảm được khoảng cách là họ phải hiểu nhau, đồng cảm cùng nhau, quan 
tâm đến nhau và biết cách giúp đỡ nhau khi cần thiết. Từ đó xây dựng những nét văn hóa riêng có 
trong doanh nghiệp, làm sao cho các thành viên cảm nhận được tình cảm gắn bó lẫn nhau trong 
một gia đình lớn là doanh nghiệp. Ngoài giờ lao động, họ có nhiều lý do để giao tiếp, ứng xử. Có 
thể xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp qua việc truyền thống thể hiện sự quan tâm đến nhau 
như nhân ngày sinh, ngày cưới, ngày về nhà mới... mọi người cùng đến để chia vui; đến để thăm 
hỏi khi đồng nghiệp ốm đau, sinh con ; đồng thời còn đến để chia buồn khi đồng nghiệp có người 
thân qua đời. Sự chia vui và chia buồn, tính chất của từng sự việc rất rõ ràng, văn hóa ứng xử phải 
phù hợp với cách thức thực hiện rất khác nhau giữa các doanh nghiệp. 

5.1.3. Những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp 

1. Những điều cần tránh đối với nhà lãnh đạo doanh nghiệp. 
- Không biết cách dùng người. 

Người là gốc của vạn vật. Đối với doanh nghiệp, nhân tài cũng là nhân tố cốt lõi, quyết 
định cho sự thành bại của doanh nghiệp đó. Nhưng nhìn lại đời sống kinh tế xung quanh chúng ta, 
đâu đâu cũng có hiện tượng để mất nhân tài, vì sao lại như vậy ?  

Thứ nhất, dùng người chỉ vì thân. 

Dùng người chỉ vì thân sẽ hạn chế việc dùng nhân tài tích cực và có tính sáng tạo. Nói một 
cách khách quan, phương thức này rõ ràng giảm bớt phần hao phí bên trong của doanh nghiệp 
trong thời kỳ đầu lập nghiệp, tăng cường lực ngưng tụ của doanh nghiệp, là thành viên cùng một 
gia tộc, mức tín nhiệm sẽ tương đối cao, tiện cho việc triển khai kinh doanh, giảm giá thành quản 
lý, quyết sách nhanh chóng, lợi cho việc kinh doanh linh hoạt của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau 
khi doanh nghiệp đã trưởng thành, những thói xấu trong việc quản lý kiểu gia tộc sẽ nổi rõ lên: 
Bức tường ngăn gia tộc của người lãnh đạo gây trở ngại đến cơ hội xuất hiện của những nhân tài 
không phải gia tộc, từ đó không dễ nảy sinh lòng trung thành và lực hướng tâm đối với doanh 
nghiệp, quyền lực của người lãnh đạo không có sự hạn chế, thiếu sự giám sát đôn đốc có hiệu quả; 
lãnh đạo thường dùng tình thay lý, làm chế độ trở thành hình thức, cá nhân độc đoán quyết sách 
dẫn đến những tổn thất cho doanh nghiệp. 

Thứ hai, ganh ghét người hiền tài, sai lầm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hay mắc phải. 

“Thành sự là người, thất bại cũng là người”. Nhà lãnh đạo doanh nghiệp muốn đứng được 
trên mảnh đất không thất bại trong cuộc cạnh tranh kịch liệt trên thị trường thì phải thay đổi tâm 
lý hẹp hòi. Nếu lòng dạ hẹp hòi, không dung nạp được người dưới quyền có tài năng vượt quá 
mình, tiến hành loại bỏ người hơn mình nhất định sẽ rơi vào mảnh đất không thắng trong cuộc 
cạnh tranh thị trường khốc liệt ; đồng thời sẽ khó khăn cho việc thu hút sức đồng lòng của nhiều 
người. 

Tứ ba, không chú ý nâng cao tính năng động của đội ngũ nhân viên. 
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Người lãnh đạo một doanh nghiệp cần phải hiểu rõ rằng: Nhân tài, chỉ có không ngừng 
được kích thích thì mới làm sống lại, làm cho tính lười biếng của con người chuyển thành tiên 
tiến, không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng tiến lên, không ngừng chiến thắng, nếu không 
nhân tài của doanh nghiệp sẽ trở thành xơ cứng, từ đó làm thiệt hại cho lợi ích của doanh nghiệp. 

Thứ tư, làm người lãnh đạo mà không chú ý giữ cho kết cấu nhân lực hợp lý hóa và đa 
dạng hóa, từ đó làm ảnh hưởng đến sức mạnh của doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, quy mô các doanh nghiệp ngày càng 
phát triển, bối cảnh đa dạng hóa kinh doanh đang thịnh hành càng đòi hỏi phải đa dạng hóa nhân 
lực trong tất cả các lĩnh vực tài chính, lao động sản xuất, marketing, luật pháp. Như vậy, số lượng 
nhân viên không những cần nhiều, mà còn phải có nhiều tài khác nhau, nếu người nhiều nhưng 
chỉ tinh thông một mặt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh chỉnh thể. Nếu như trên một chiếc 
thuyền, người trên thuyền chỉ biết bơi chèo và chèo giỏi, nhưng không có người biết cầm lái, thì 
rõ ràng thuyền ấy không thể ra khơi. 

- Người lãnh đạo thiếu tầm chiến lược. 
Trong giới doanh nghiệp nước Mỹ thường lưu hành một câu “người không hiểu chiến 

lược, không thể làm giám đốc”, cho thấy rõ tính chất quan trọng của chiến lược quy hoạch dài 
hạn. Khi phân tích chiến lược, người lãnh đạo cần suy nghĩ tới nội dung bên trong và bên ngoài. 
Mặt bên “trong” chỉ tình trạng của bản thân doanh nghiệp, bao gồm: vốn, con người, nhà xưởng, 
chỗ ưu thế đặc biệt của doanh nghiệp. Mặt bên “ngoài” chỉ hoàn cảnh bên ngoài tác động đến hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm tình hình kinh tế thế giới và khu vực, xu thế phát 
triển kinh tế, phong tục văn hóa, tập quán, tình hình của ngành kinh tế mà doanh nghiệp theo đuổi 
và tình hình đối thủ cạnh tranh v.v... Sự lựa chọn chiến lược chính xác phải tổng hợp được các 
nhân tố hai mặt “trong” và “ngoài”. Bất kỳ nội dung nào trong đó bị coi nhẹ hoặc nhận thức 
không rõ đều có khả năng dẫn đến sai lầm khi đề ra chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. 

- Độc đoán chuyên quyền, tập quyền quá mức. 
Chủ doanh nghiệp là người lãnh đạo tất cả các công nhân viên, đảm bảo uy quyền nhất 

định là cực kỳ cần thiết, nhưng uy quyền không có nghĩa là độc tài. Tập quyền quá mức, chuyên 
quyền độc đoán rất dễ làm cho người lãnh đạo nảy sinh sự ham hố quyền lực ; từ đó mất đi tất cả 
những phẩm chất tốt đẹp của người lãnh đạo như lý trí, bình tĩnh, chính trực, công bằng, dân chủ, 
làm mất lòng tin của cấp dưới. Chuyên quyền độc đoán còn bóp chết tính chủ động và cảm giác 
trách nhiệm của cấp dưới ; gây trở ngại ngay cho người lãnh đạo khó tập trung tinh lực suy nghĩ 
những vấn đề mang tính chiến lược của doanh nghiệp. Như vậy, tác phong của người lãnh đạo 
chuyên quyền độc đoán quá mức sẽ cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, còn như trao quyền 
đúng mức là cách làm đúng đắn, phủ hợp với trào lưu hiện đại, với lý luận và quan niệm quản lý 
hiện đại. 

2. Những điều cần tránh đối cấp dưới 
- Lạm dụng việc nghỉ ốm 

Vấn đề này luôn là chuyện đau đầu đối với người quản lý. Điều này khiến các ban giám 
đốc gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch, lập dự án cũng như dự trù thời gian và chất lượng thực 
thi công việc. 
- Ý thức vệ sinh kém 

Một bánh xà phòng và một ống kem đánh răng có thể có tác dụng rất lớn trong việc cải 
thiện các mối quan hệ tại nơi làm việc. Những nhân viên biết giữ gìn vệ sinh luôn được đồng 
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nghiệp và cấp trên quý mến. Ngược lại, sếp cũng rất khó chịu với những nhân viên có tác phong 
luộm thuộm và không biết giữ vệ sinh cá nhân. 
- Tự do quá trớn 

Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có được sự tự do trong công việc. Tuy nhiên, nếu sự tự do này 
trở nên quá mức, bạn cần điều chỉnh giảm bớt xuống. Cấp trên không muốn thấy các nhân viên 
của mình tự do đến mức “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, bởi họ cảm thấy như vậy sẽ rất khó 
kiểm soát công việc trong doanh nghiệp. 

- Thông tấn xã vỉa hè 
Những lời đồn đại luôn gây khó chịu cho người quản lý. Họ cho rằng nguyên nhân của 

các lời đồn là do nhân viên không tập trung vào công việc mà chỉ để tâm vào những vấn đề khác. 
doanh nghiệp là nơi làm việc chứ không phải để tán gẫu. 

- Sử dụng điện thoại di động quá nhiều trong giờ làm việc. 
Sẽ không thích hợp khi bạn nhận quá nhiều cuộc điện thoại di động tại nơi làm việc. Đừng 

buộc cấp trên phải nghe trộm các cuộc trò chuyện qua điện thoại di động của bạn, chỉ để biết xem 
liên quan đến công việc hay không. Họ còn rất nhiều công việc khác cần thiết hơn để làm. 
- Giải quyết mâu thuẫn cá nhân trong giờ làm việc. 

Người quản lý không mong muốn nơi làm việc của mình trở thành một sân bóng, nơi mà 
hai đội kỳ phùng địch thủ quyết đấu với nhau. Họ không muốn mình trở thành trọng tài bắt đắc dĩ 
đứng ra dàn xếp mâu thuẫn giữa các nhân viên. 
- Luôn miệng kêu ca phàn nàn. 

Không có gì dễ làm sếp bực mình bằng những lời phàn nàn, kêu ca của nhân viên từ ngày 
này qua ngày khác. Doanh nghiệp luôn đưa ra những phần thưởng và quyền lợi để khuyến khích 
nhân viên làm việc, nhưng dường như nó không bao giờ đầy đủ đối với những người hay phàn 
nàn. 

3. Những điều cần tránh trong quan hệ đồng nghiệp. 
Thứ nhất, không nên có thái độ ganh đua không lành mạnh với đồng nghiệp. Những hành 

động khích bác, nói xấu sau lưng đồng nghiệp của mình sẽ khiến cho bạn bị đánh giá thấp đi dưới 
con mắt của những người khác và bạn sẽ không được gì ngoài sự xa lánh của những người xung 
quanh. 

Thứ hai, thái độ co mình, khép kín đối với các đồng nghiệp chỉ làm cho bạn gặp nhiều khó 
khăn hơn trong chính công việc của mình. Chia sẻ những ý kiến suy nghĩ của mình về công việc 
với mọi người trong công ty là biện pháp tốt nhất để bạn và đồng nghiệp có dịp gần gũi và hiểu về 
cách làm việc của nhau, từ đó những phối hợp trong công việc sẽ dễ dàng được thực hiện hơn. 

Thứ ba, tránh thái độ độc tài bảo thủ khi giải quyết công việc bởi ý kiến của bạn có thể 
đúng nhưng chưa đủ. Lắng nghe ý kiến của những người khác, cùng chung vai góp sức, vấn đề sẽ 
dễ giải quyết thành công. 

Thứ tư, đừng tách mình ra khởi cộng đồng, hãy sống cùng tập thể. 
Thứ năm, không nên làm hộ phần việc của người khác với các lý do sau: Vô tình, bạn sẽ 

tạo nên tính ỷ lại trong các đồng nghiệp và tập thể. Mỗi người chỉ có lượng thời gian nhất định, đủ 
để giải quyết những công việc của mình. Nếu ôm đồm cùng lúc nhiều việc, chẳng khác nào bạn đã 
mua dây buộc mình. 
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Thứ sáu, không cư xử với đồng nghiệp với thái độ kể cả, thiếu tôn trọng cho dù bạn có 
thâm niên lớn hơn, tránh gây hiềm khích. Khi nảy sinh khúc mắc với đồng nghiệp cần giải quyết 
ngay, trước khi để tình hình căng thắng. Quỹ thời gian ở văn phòng của bạn còn nhiều hơn ở gia 
đình. Vì thế, nếu chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng”, quả là chẳng dễ thở chút nào. 

5.2 VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

5.2.1. Văn hóa – chiều sâu của thương hiệu. 

1. Văn hóa – nguồn lực nội tại của thương hiệu. 
Sức sống của thương hiệu được trang bị bằng chiều sâu văn hóa bên trong nó. Văn hóa 

ngày càng trở thành một đòi hỏi mang tính xúc tác chính cho sự phát triển của thương hiệu. Điều 
đó không phải là những biểu hiện mang tính bề mặt của sản phẩm hay những ứng xử hơn thua 
trong cạnh tranh kinh doanh, mà là quá trình phát triển từ nội tại thương hiệu. Thương hiệu được 
duy trì bởi nguồn năng lực từ bên trong, và nguồn năng lực bên trong ấy chính là văn hóa. Nếu 
như coi thương hiệu chỉ là cái tên gọi hoặc dấu hiệu nào đó thì chưa thấy hết được ý nghĩa của 
việc gắn cho sản phẩm một thương hiệu. Nó sâu sắc hơn nhiều, nó thể hiện được ý nghĩa, những 
lợi ích, sự mong đợi của khách hàng qua các giá trị, tính văn hóa, sự quyến rũ, đạo đức, phong 
cách, tính cách, nét đặc trưng tiêu biểu của doanh nghiệp, của đất nước, sự tin tưởng, khát vọng, 
truyền thống khi sử dụng sản phẩm đó. Chính những điều đó là cái khách hàng mong đợi ở một 
thương hiệu, những điều đó sẽ in đậm trong tâm trí khách hàng theo cùng năm tháng và khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm này so với sản phẩm khác cùng tùy thuộc vào mức độ thể hiện các yếu tố 
kể trên ít hay nhiều. Đôi khi, với khách hàng, chuyện nhớ đến một thương hiệu không nằm ở chỗ 
họ nắm quy mô tổ chức và phương tiện kỹ thuật cũng như sản lượng, doanh thu xuất khẩu của 
doanh nghiệp, điều chinh phục họ lại là sức thu hút mang tính rung cảm của một kiểu logo qua 
một cách tiếp thị gần gũi phù hợp với tập quán đời sống và tác động đến cảm tình bằng những 
mẫu quảng cáo hay câu slogan đầy tính nghệ thuật. Khách hàng chỉ cần nghe tên hoặc nhìn thấy 
một dấu hiệu, hình vẽ, biểu tượng của một sản phẩm nào đó hoặc liên tưởng ra ngay mức độ đem 
lại sự thỏa mãn nhu cầu của mình như thế nào. Lý do để mọi người chọn mua một thương hiệu 
bao hàm: giá trị, sự chấp nhận và lòng trung thành. Như vậy, một thương hiệu mạnh không chỉ 
hàm chứa trong nó chất sáng tạo mà còn mang sức mạnh văn hóa. 

Bất kể một doanh nghiệp nào cũng đều muốn tạo uy tín cho thương hiệu của mình. Họ đề 
ra những biện pháp khác nhau, có những doanh nghiệp thành công nhưng cũng có những doanh 
nghiệp đã thất bại khi nỗ lực để thương hiệu của mình đi sâu vào tâm trí khách hàng. 

Chất lượng của thương hiệu, tự thân nó còn có cả chất lượng văn hóa kết tinh vào hàng 
hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Nó không chỉ đơn thuần là các số đo về kỹ thuật, công nghệ vật 
chất mà còn có giá trị tinh thần, giá trị văn hóa, thuộc phạm trù văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt 
đạo đức kinh doanh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thương hiệu. Trong quá trình không 
ngừng phát triển chất lượng sản phẩm cộng với sự thích ứng với những vùng thị trường khác 
nhau, những yếu tố văn hóa được tích góp, hình thành qua những tác động mang tính thời đại để 
củng cố sức sống cho thương hiệu. Chỉ qua hành trình văn hóa ấy thì thương hiệu mới thực sự đến 
được và có sức sống trong lòng người tiêu dùng. Một trong những biểu hiện khẳng định tầm quan 
trọng của văn hóa đối với sức sống thương hiệu là gần đây, những nhà kinh doanh chăm chút đến 
văn hóa quảng bá từ câu slogan, khúc nhạc quảng cáo cho đến những hình ảnh tác động vào người 
xem những cảm xúc gần gũi, có khi đầy tính truyền thống.   

Sức mạnh của thương hiệu nằm ở tầm nhìn và giá trị – những nhân tố văn hóa – vốn có 
khả năng tác động đến tất cả những đối tượng có liên quan. Tầm nhìn thương hiệu gợi ra một định 
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hướng cho tương lai, một khát vọng của một thương hiệu về những điều mà nó muốn đạt tới. Tầm 
nhìn thương hiệu là một thông điệp ngắn gọn và xuyên suốt định hướng hoạt động đường dài cho 
một thương hiệu. Vai trò của tầm nhìn giống như một thấu kính hội tụ cả sức mạnh của một 
thương hiệu vào một điểm chung. Doanh nghiệp thông qua tầm nhìn sẽ định hướng được đâu là 
việc cần làm và đâu là việc không cần làm của một thương hiệu. Tinh thần của một tầm nhìn nằm 
ở chỗ nó thâu tóm được hình tượng của tất cả đối tượng liên quan. 

Tầm nhìn bên trong chính là những chiến lược, giá trị chính là những thực tiễn có thể đo 
lường. Cả hai kết dính vào trong guồng máy làm việc – huấn luyện, đánh giá, khen thưởng, kế tục 
– và cung cấp một nền tảng để hỗ trợ cho lời hứa của thương hiệu. Ở bên ngoài, tầm nhìn và giá 
trị được gắn vào trong sản phẩm lẫn dịch vụ nhằm mục đích thể hiện lòng tận tụy vì khách hàng.  

Như vậy, tầm nhìn cùng với những giá trị đã hưởng cách hành xử mỗi ngày, cung cấp 
đường hướng cho thương hiệu của doanh nghiệp. Những giá trị của doanh nghiệp phản ánh niềm 
tin và tiêu chuẩn của nó trong khi giá trị của thương hiệu chuyển chúng thành những lợi ích cho 
thế giới bên ngoài. Chúng có thể khác nhau song phải được sánh ngang bằng nhau.  

Ngoài ra, những giá trị do doanh nghiệp đề ra cũng là một kênh cổ động cho tinh thần 
đồng lòng giữa các đối tượng có liên quan, đồng thời là bàn trụ vững chắc cho cả lời hứa của 
thương hiệu. John Pepper – chủ tịch tập đoàn P & G – nói: “Giá trị có ảnh hưởng rất lớn đến 
những ai bị nó thu hút cũng như những ai sẽ sống chết cùng với nó ... giá trị tập đoàn sẽ làm đơn 
giản đi rất nhiều quy trình ra quyết định”. 

Các truyền thống của doanh nghiệp – một nhân tố văn hóa – cũng là một công cụ đắc lực 
trong việc xây dựng hình ảnh của thương hiệu. Các truyền thống của doanh nghiệp tạo ra sự nhất 
quá trong giá trị và chất lượng mà sản phẩm hay dịch vụ mang thương hiệu đó đến cho họ. Chúng 
chứng tỏ doanh nghiệp luôn cam kết với các giá trị. Nếu một nhãn hiệu có truyền thống tốt đẹp, 
nó sẽ đem lại cho khách hàng một ấn tượng và sự trải nghiệm tốt, đáng nhớ về thương hiệu. Do 
tính chất lặp đi lặp lại thường xuyên, các truyền thống của công ty sẽ giúp các doanh nghiệp 
khẳng định hình ảnh đặc thù của thương hiệu. 

2. Bằng văn hóa, thương hiệu chinh phục tình cảm và niềm tin của khách hàng. 
Với thị trường tràn ngập sản phẩm dịch vụ như hiện nay, phần lớn các thương hiệu không 

có nhiều sự khác biệt lý tính thấy rõ và thường chỉ có một con đường duy nhất để tồn tại trong 
tâm trí khách hàng là tạo dựng một sự liên kết cảm xúc độc đáo nào đó. Những liên kết cảm xúc 
lâu dài gắn liền với một doanh nghiệp hay một thương hiệu trong tâm trí khách hàng, và nó đem 
lại ấn tượng khó phai mờ. Yếu tố “hấp dẫn” khách hàng đến với một doanh nghiệp không đơn 
thuần dựa trên những giải thưởng (hàng chất lượng cao), xếp hạng (số “sao”) hay những lời và 
khẩu hiệu quảng cáo phô trương, sáo rỗng (hơn cả tuyệt vời, chất lượng tuyệt hảo), mà ở sự cảm 
nhận, lòng tin và sự quý mến của khách hàng đối với một doanh nghiệp hay một thương hiệu qua 
nhiều thử nghiệm trong suốt thời gian dài.  

Thương hiệu bao giờ cũng thể hiện mối quan hệ qua lại, sự gặp gỡ giữa người phát và 
người nhận, giữa doanh nghiệp và đối tác, khách hàng, xã hội. Nó là sự tương tác giữa tâm lý 
người phát và tâm lý người nhận. Trong ý nghĩa đó, xây dựng thương hiệu chính là làm thế nào để 
một thương hiệu đọng lại lâu trong tâm tưởng khách hàng. Đây là cách chiếm lĩnh bền vững, bởi 
vì nó chinh phục tình cảm và niềm tin của khách hàng. Các chuyên gia gọi đó là “chia sẻ tâm trí” 
(share of mind). Một thương hiệu khi đã gây được niềm tin nơi khách hàng thì chính khách hàng 
này sẽ đi nói tốt cho thương hiệu đó. Họ nói với ai ? Với những người gần gũi, thân thuộc và nhờ 
mối dây tình cảm và niềm tin sẵn có, người tiêu dùng mới sẽ dễ bị thuyết phục. Cứ thế mà tiếng 
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tốt cứ lan tỏa rộng. Mọi sự dẫn dụ, mọi biện pháp tác động vào giác quan khách hàng hàng (bằng 
đơn thuần nhãn hiệu, sử dụng quảng cáo, khuyến mãi) đều không phải là cách chiếm lĩnh lâu dài, 
nếu không có sự chia sẻ tâm trí khách hàng. Cần nhớ rằng, thương hiệu thành công phải là thương 
hiệu được “lưu giữ” trong tâm trí và trái tim của khách hàng. Hãy nỗ lực khắc sâu những mối 
quan hệ tình cảm gắn kết trong bản sắc thương hiệu của bạn, bởi vì sự thật là các khách hàng chỉ 
mua sản phẩm theo những nhãn hiệu mà họ cảm thấy thỏa mãn, thích thú, chứ không hoàn toàn vì 
đặc điểm hay lợi ích mà sản phẩm đó mang lại. Thương hiệu thật sự là cái gì đó nhiều hơn nữa 
chứ không chỉ là một sự diễn đạt cụ thể đặc biệt. Chúng thu hút ta hữu thức và vô thức. Chúng là 
những cấu trúc hữu hình, nhưng cùng lúc đó, chúng cũng là những ảo giác. Chúng lôi cuốn cảm 
xúc cũng như lý trí của chúng ta. Thương hiệu là nơi tích tụ các giá trị vô hình. 

Một thương hiệu mạnh trước hết phải tạo được văn hóa cho nó, nền văn hóa này trở thành 
một phần văn hóa của xã hội. Trang bị cho thương hiệu một sức sống văn hóa tức là trang bị một 
bản sắc và sức bật nội tại để có khả năng thích nghi được với sự thay đổi trong những hoàn cảnh 
kinh doanh khác nhau.  

5.2.2. Văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu 
1. Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố không thể thiếu trong cấu thành của hình ảnh thương hiệu. 

Hình ảnh thương hiệu là tất cả những sự liên tưởng khi khách hàng nghĩ đến một thương 
hiệu, là một tập hợp những liên kết có tổ chức dưới dạng hình ảnh hiển thị hay hình ảnh trong tâm 
thức đối tượng tiêu dùng. Tạo dựng hình ảnh thương hiệu là một việc làm mang tính chiến lựoc và 
dài hạn rất cao. Vì vậy nó đòi hỏi phải có sự đồng lòng và cam kết xuất phát từ cấp lãnh đạo cao 
nhất của doanh nghiệp. Nếu hiểu thương hiệu là những giá trị của doanh nghiệp mà khách hàng, 
xã hội nhận thức được thì văn hóa doanh nghiệp là một phần không thể thiếu để cấu thành nên 
hình ảnh thương hiệu. Việc xây dựng thương hiệu phải là công việc đồng bộ từ cấu trúc đến môi 
trường văn hóa doanh nghiệp, chăm lo các sản phẩm, dịch vụ đồng thời cũng không được quên 
quảng bá hình ảnh và tên tuổi của mình. Đương nhiệm ở các doanh nghiệp khác nhau, sự kế hợp, 
gia giảm các yếu tố trên sẽ phải khác nhau. 

Một doanh nghiệp sẽ trở nên danh tiếng bởi chất lượng sản phẩm, tinh thần, thái độ phục 
vụ khách hàng v.v... chứ không hẳn là bởi một biểu tượng đẹp (mặc dù một biểu tượng đẹp là rất 
quan trọng). Một doanh nghiệp điện thỉnh thoảng lại để mất điện ; một doanh nghiệp nước thỉnh 
thoảng lại cúp nước chỉ tạo ra sự bực dọc của khách hàng cho dù biểu tượng của chúng có đẹp đến 
đâu đi nữa. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thì điều này thể hiện trực giác, trực điện, 
khách hàng cảm nhận một cách dễ dàng. Cung cách giao tiếp, thái độ ứng xử, sự thể hiện các mối 
quan hệ xã hội – tất cả đều tạo ra những cảm nhận tiêu cực hay tích cực đối với một thương hiệu 
và qua một quá trình trải nghiệm, khách hàng sẽ có ấn tượng tốt hay xấu về một thương hiệu. Tất 
cả những điều nói trên đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phải có triết lý 
kinh doanh, đạo đức kinh doanh ... Trước khi tạo dựng lòng tin nơi khách hàng, nội bộ doanh 
nghiệp phải tin vào chính mình, tin vào sản phẩm, dịch vụ của mình. Doanh nghiệp cần phải thể 
hiện tính nhân văn, triết lý lấy con người làm gốc ngay trong các mối quan hệ nội bộ cũng như 
chiến lược phát triển kinh doanh của mình. Đó là điều mà người ta gọi là xây dựng thương hiệu từ 
bên trong. 

Thực hiện lời hứa thương hiệu là việc phải làm của bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn 
tíêp tục duy trì danh tiếng của mình. Và muốn thực hiện lời hứa thương hiệu, doanh nghiệp phải 
chú ý đến văn hóa của tổ chức, nó sẽ là nhân tố quan trọng quyết định khả năng giữ lời hứa của 
doanh nghiệp đối với khách hàng của mình. 
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Văn hóa doanh nghiệp còn thể hiện qua việc xây dựng các sản phẩm hàng hóa có thương 
hiệu. Một khi các sản phẩm hàng hóa đã khẳng định được thương hiệu thì sản phẩm hoặc hàng 
hóa đó giữ gìn được qua rất nhiều đời, có khi hàng trăm năm. Điều này rất quan trọng, qua thương 
hiệu của sản phẩm nói lên được mức độ phát triển và sự văn minh của xã hội đó. Trong một xã 
hội văn minh và ổn định, người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng những hàng hóa nào có thương 
hiệu. Đây chính là điều lớn mà văn hóa doanh nghiệp đã làm được bởi bản chất của văn hóa là cái 
đẹp, cái tốt, là cái có chất lượng được tin cậy. Một thị trường có số hàng hóa có thương hiệu nhiều 
bao nhiêu thì nó sẽ làm diện mạo của thị trường đó sang trọng, văn minh và ổn định vững vàng 
lên bấy nhiêu. Một bản chất văn hóa nữa của văn hóa doanh nghiệp là chất lượng sản phẩm. Chất 
lượng sản phẩm tạo ra được uy tín nhất định cho doanh nghiệp và từ đó góp phần tạo nên nét văn 
hóa cho doanh nghiệp và bản sắc riêng của từng doanh nghiệp. Một sản phẩm có bề dày thời gian 
càng lâu càng chứng tỏ được chất lượng của nó bởi trải qua bao nhiêu thời gian thì sản phẩm đó 
có bấy nhiêu lần cải tiến cả về chất lượng lẫn mẫu mã và ngày càng tốt lên, đẹp lên, hoàn thiện 
hơn. Các sản phẩm mà doanh nghiệp làm ra góp phần tạo nên diện mạo của chính doanh nghiệp 
đó và nó trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế của một nhà nước. 

Một thương hiệu có thành công hay không, điều đó phụ thuộc vào những hành động hàng 
ngày của người lãnh đạo và tất cả nhân viên của họ, chúng có song hành cùng lời hứa mà thương 
hiệu đó cam kết mang đến cho khách hàng hay không và doanh nghiệp đó xây dựng được mối liên 
hệ tình cảm với đội ngũ nhân viên của mình hay không. Vẻ bề ngoài của thương hiệu (external 
brand) được tiếp sức bởi năng lượng từ bên trong (internal), đó là sự đồng lòng của nhân viên với 
các nhà lãnh đạo đã làm nên một văn hóa doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với khách hàng của 
mình. Thay vì phải đổ rất nhiều tiền cho quảng cáo, khuyến mãi, doanh nghiệp nên chú trọng việc 
“huấn luyện nụ cười”, xây dựng một phong cách ứng sử văn hóa cho nhân viên, quan tâm đến các 
mối quan hệ giao tiếp với khách hàng... Đó là cách quảng bá thương hiệu tốt nhất mà ít tốn kém. 

Một bộ phận marketing có thể “vẽ ra” những gì mà một thương hiệu hứa hẹn với khách 
hàng của mình nhưng những nhà lãnh đạo và toàn bộ con người của doanh nghiệp đó phải “ủng 
hộ, phát huy và gìn giữ” lời hứa đó. Mỗi ngày, các nhân viên của doanh nghiệp không chỉ hành 
động “nhân danh” một doanh nghiệp mà còn “trở thành” doanh nghiệp đó, là “hiện thân” của nền 
văn hóa mà họ mang đến cho những người mà họ tiếp xúc. Việc xây dựng thương hiệu không đơn 
giản chỉ là một kế hoạch của phòng marketing. Tất cả các nhân viên quản lý phải theo dõi xem 
những quyết định, cách cư xử và đối thoại của họ với nhân viên cấp dưới đã tạo ảnh hưởng thế 
nào với niềm tin của khách hàng và với việc xây dựng thương hiệu. Các quản trị viên cấp cao phải 
thường xuyên “sự soi gương” để nhìn lại năng lực lãnh đạo của họ, khả năng tạo nên một môi 
trường làm việc có thể “truyền đi” hình ảnh tốt nhất của một thương hiệu. Nếu các nhân viên nhận 
được những quyết định, cách hành xử và đối thoại mâu thuẫn với “thông điệp” mà thương hiệu 
muốn chuyển tải thì cam kết của họ với việc xây dựng thương hiệu sẽ giảm đi, “cân xứng” với sự 
chỉ trích và tâm trạng thất vọng mà họ cho là thỏa đáng. 

Cách hành xử của các quản trị viên cấp cao là nền tảng để xây dựng một nền văn hóa 
doanh nghiệp hỗ trợ cho sự phát triển của một thương hiệu. Công việc của các nhà quản lý cấp 
cao thường dựa trên văn hóa doanh nghiệp hướng đến xây dựng thương hiệu. Có một số doanh 
nghiệp đang đầu tư vào những giải pháp phát triển khả năng lãnh đạo nhằm giúp đỡ các nhà quản 
lý cấp cao thực hiện tốt việc quản lý nhân sự của mình và điều chỉnh văn hóa tổ chức thích hợp 
nhằm tận dụng tốt những nguồn lực nhân sự hướng đến thực hiện lời hứa thương hiệu.  

2. Thương hiệu là yếu tố làm nên nét văn hóa riêng biệt củadoanh nghiệp 
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Xây dựng thương hiệu thực chất là việc tạo dựng một bản sắc riêng cho doanh nghiệp. 
Xây dựng thương hiệu sẽ xoay quanh phần hồn là những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp để tạo 
dựng hình ảnh và những cam kết đối với khách hàng một cách nhất quán. Các giá trị cốt lõi là đặc 
trưng của thương hiệu, là dấu ấn tồn tại trong tâm trí khách hàng một cách sâu đậm nhất và tạo 
nên khác biệt so với các thương hiệu khác. Nếu thương hiệu không có bản sắc riêng, nó chỉ là một 
nhãn hiệu hàng hóa đơn thuần. Nhưng một khi đã tìm được chỗ đứng cho mình trong tâm trí 
khách hàng, bản sắc thương hiệu sẽ phát huy vai trò “giữ chân” khách hàng cũng như xây dựng 
lòng trung thành của họ đối với thương hiệu. Với tinh thần như vậy, những khoản chi dành cho 
xây dựng thương hiệu nói riêng và marketing nói chung cần được xem như khoản đầu tư hơn là 
chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Bản sắc thương hiệu không chỉ mang lại cho khách hàng sự 
hài lòng thỏa mãn, sự trông đợi mà hơn cả là một niềm tin bền vững. Bản sắc thương hiệu có thể 
là một bản tuyên bố chiến lược hay một tập hợp các thông điệp có cùng nội dung. Thể hiện hình 
ảnh doanh nghiệp, những lĩnh vực mà doanh nghiệp đang tham gia, định hướng phát triển trong 
tương lai, nguyên nhân làm nên sự khác biệt so với các doanh nghiệp khác cùng ngành ... 

Chính sự khác biệt của thương hiệu là yếu tố làm nên nét văn hóa riêng biệt của doanh 
nghiệp. Sự khác biệt đó có thể thể hiện trong sản phẩm của nó, trong dịch vụ mà nó cung cấp, 
trong ý tưởng, trong khách hàng sử dụng sản phẩm của nó. 

Thương hiệu của doanh nghiệp đại diện cho hình ảnh những con người ở bên trong và bên 
ngoài của doanh nghiệp. Nó bao gồm những nhân viên, đối tác, những cổ đông, cộng đồng địa 
phương chứ không chỉ là khách hàng. Nhân viên của doanh nghiệp là thương hiệu của doanh 
nghiệp, thương hiệu của doanh nghiệp thể hiện văn hóa của doanh nghiệp và khách hàng của 
doanh nghiệp cuối cùng sẽ là người tiếp nhận nền văn hóa đó. Đối với khách hàng, nhân viên của 
doanh nghiệp sẽ là người thể hiện và định hình thương hiệu của doanh nghiệp, có thể sẽ là hình 
ảnh tích cực hay có thể là tiêu cực. Nhân viên không chỉ làm việc với tư cách là người đại diện 
của doanh nghiệp mà còn trở thành một phần của tổ chức, nó là văn hóa giữa những con người có 
liên quan đến nhau trong cùng một tổ chức. 

Vì vậy, doanh nghiệp cần định hình một phong cách văn hóa riêng để mọi người, mọi bộ 
phận trong doanh nghiệp cùng làm việc hướng đến một bản sắc thương hiệu riêng. Thương hiệu 
của doanh nghiệp phải thực sự là động lực làm việc của tập thể, chứ không chỉ đơn thuần là công 
việc của bộ phận tiếp thị. 

5.2.3. Một số khía cạnh văn hóa cần lưu ý trong xây dựng các thành tố thương hiệu 
1. Đặt tên thương hiệu. 

Khi đặt tên thương hiệu, nhãn hiệu cần chú ý một số khía cạnh thuộc về văn hóa sau: 
- Tên thương hiệu, nhãn hiệu phải dễ chuyển đổi, có thể dùng cho nhiều sản phẩm trong 

cùng một chủng loại ; phải có tính hài hòa về văn hóa - tức là có khả năng giữ nguyên giá trị và ý 
nghĩa ban đầu trong bất kỳ một môi trường nào, dễ chấp nhận giữa các lãnh thổ và nền văn hóa 
khác nhau. Khả năng chuyển đổi sẽ cho phép thương hiệu vượt qua được sự ngăn cách biên giới 
về địa lý, phân đoạn thị trường và giữa các nền văn hóa. Điều này phụ thuộc rất lớn vào nội dung 
văn hóa và các tính chất ngôn ngữ của yếu tố thương hiệu ... Trên thực tế, không ít những doanh 
nghiệp hàng đầu trên thế giới cũng đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khi dịch tên thương 
hiệu, khẩu hiệu và bao bì của họ sang ngôn ngữ và văn hóa khác.  

Một nhãn hiệu thường tiềm ẩn trong mình cả các yếu tố văn hóa, cho nên sự dị biệt về ý 
nghĩa của nhãn hiệu tại một môi trường khác trong một chừng mực nào đó chính là sự xung đột về 
văn hóa. Sự xung đột này không chỉ gây thiệt hại về tài chính của doanh nghiệp mà còn ảnh 
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hưởng không nhỏ đến uy tín của nhà sản xuất và sự trung thành của người tiêu dùng đối với sản 
phẩm. Việc đối chiếu ý nghĩa của nhãn hiệu trong những ngôn ngữ khác, đặc biệt là ngôn ngữ tại 
thị trường mục tiêu là rất quan trọng, là việc làm thiết yếu trước khi quyết định khuyếch trương 
sản phẩm mang nhãn hiệu đó. Tuy nhiên đạt được điều này không dễ, trong nhiều trường hợp, các 
doanh nghiệp cần phải có sự trợ giúp của các nhà văn hóa, ngôn ngữ cùng sự hợp tác của các 
chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. 

- Khi sử dụng tên riêng làm tên thương hiệu cần tính đến sự khác biệt văn hóa. 

Việc các doanh nghiệp chọn tên riêng hoặc thay đổi tên để tạo nên một hình ảnh thân 
thiện hơn không phải là mới. Ngày nay mọi người trong xã hội ngày càng xích gần nhau hơn, và 
tên riêng được sử dụng nhiều hơn trong giao tiếp và trong đặt tên thương hiệu chỉ vì nó nghe thân 
thiện hơn so với cách dùng họ hay cả họ lẫn tên trong xưng hô. Sử dụng tên riêng giúp thương 
hiệu tạo được sự thân thiết nơi khách hàng, nhất là những cái tên vốn rất quen thuộc với họ. Nhờ 
vậy, thương hiệu có thể trở thành một người bạn, các doanh nghiệp nhận thấy họ cần phải tạo 
dựng một hình ảnh gần gũi và thân thiện hơn, do đó, qua việc sử dụng tên riêng làm thương hiệu 
cho sản phẩm, họ cảm thấy thương hiệu của mình cũng mang dáng dấp của một con người bằng 
xương bằng thịt  

Các chuyên gia marketing khác cũng khuyến cáo các doanh nghiệp về những bất lợi tên 
riêng có thể mang đến cho thương hiệu và cũng đã cân nhắc việc cho rằng đặt tên riêng cho 
thương hiệu là một trong những cạm bẫy trong xây dựng thương hiệu.  

2. Xây dựng logo của thương hiệu 
Khi xây dựng logo của thương hiệu, cần chú ý một số khía cạnh thuộc về văn hóa sau: 
- Logo của thương hiệu phải có ý nghĩa văn hóa đặc thù, mang bản sắc của một nền văn 

hóa nhất định: Biểu tượng đưa vào logo phải thích ứng với văn hóa và lịch sử doanh nghiệp, đồng 
thời phù hợp với đối tượng doanh nghiệp hướng tới, truyền tải những mục tiêu định vị hay đặc 
trưng của thương hiệu. Nhiều khi chính việc lựa chọn này quyết định đến sự thành công hay thất 
bại của công ty trên thị trường. Chẳng hạn, nếu logo của một doanh nghiệp là biểu tượng của Thái 
Lan, người ta sẽ cho rằng doanh nghiệp đó kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ liên quan đến người 
Thái Lan hay người Á Đông, truyền tải những mục tiêu định vị hay đặc trưng của thương hiệu. 
Logo hình quả địa cầu đối với các ngành dịch vụ nói chung trong một chừng mực nhất định mang 
ý nghĩa văn hóa đặc thù, gần gũi với người tiêu dùng và chúng là phương án tốt, dễ dàng tích hợp 
vào quá trình phát triển thương hiệu. Tuy vậy, chúng đã trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi 
thì đồng thời chúng tự mất dần khả năng phân biệt của nhãn hiệu do đó, không còn tác dụng trong 
quá trình phát triển thương hiệu. 

- Logo của thương hiệu phải có khả năng thích nghi trong các nền văn hóa hay ngôn ngữ 
khác nhau. Khách hàng ở các nước khác nhau, có nền văn hóa khác nhau và ngôn ngữ khác nhau 
thường có cách hiểu khác nhau đối với các hình ảnh hay ký hiệu. Trên thực tế khó có thể tìm được 
những logo có thể được hiểu giống nhau ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Vì vậy cách tốt nhất để 
tạo ra một thương hiệu có khả năng thích nghi cao là không nên chọn hình ảnh mang ý nghĩa sẵn 
có theo một nền hay ngôn ngữ nào mà nên sáng tạo ra những hình ảnh mới rồi gắn chúng với các 
liên tưởng về sản phẩm. Nhìn chung hầu hết logo của các doanh nghiệp Việt Nam được nghiên 
cứu đảm bảo được khả năng thích nghi khi thâm nhập thị trường mới do ít sử dụng những hình 
ảnh mang tính địa phương cục bộ trong thiết kế logo. Tuy nhiên, cá biệt vẫn có những doanh 
nghiệp sử dụng những hình ảnh mang tính địa phương - những hình ảnh chỉ có ý nghĩa với một 
nhóm khách hàng nhất định - làm hình ảnh chủ đạo trong logo của mình. 
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3. Xây dựng tính cách của thương hiệu. 
           Khi xây dựng tính cách của thương hiệu, cần chú ý một số khía cạnh thuộc về văn hóa sau: 

- Tính cách nhãn hiệu cần mang đậm ý nghĩa văn hóa và giàu hình tượng. Hình tượng của 
một nhãn hiệu là cách sử dụng một nhân vật hoặc con vật nào đó để diễn tả tính cách riêng biệt 
của nhãn hiệu. Mục tiêu sử dụng hình tượng nhãn hiệu thường để tạo thiện cảm của khách hàng 
đối với nhãn hiệu qua tính cách gần gũi của người thật, vật thật hoặc tính cách dễ thương, thú vị 
của nhân vật hoạt hình là một hình ảnh. 

Các sản phẩm giày dép của Việt Nam xuất đi các nước đều có ghi “Made in Vietnam” 
nhưng dòng chữ đó không tạo được ấn tượng với người tiêu dùng, bởi người tiêu dùng chỉ quan 
tâm đến tính cách của thương hiệu mà họ yêu thích. Một trong những nguyên nhân khiến người 
tiêu dùng EU không biết đến thương hiệu giày dép Việt Nam là do các doanh nghiệp không chú 
trọng đến công tác xây dựng thương hiệu và chưa có chiến lược quảng bá mang tính quốc gia tại 
các thị trường nước ngoài. 

- Nếu tính cách thương hiệu trở nên quá hấp dẫn, nó có thể làm giảm sự chú ý của khách 
hàng đến những yếu tố quan trọng.  

- Nếu tính cách thương hiệu được thể hiện qua một con người cụ thể như một nghệ sĩ nổi 
tiếng chẳng hạn, thì hình tượng thể hiện phải được đổi mới thường xuyên. Điều này càng trở nên 
quan trọng đối với các mặt hàng thời trang , hóa mỹ phẩm làm đẹp. Bởi hôm nay, diễn viên quảng 
cáo có thể còn trẻ đẹp, nhưng lợi thế này không thể tồn tại mãi với thời gian. Ngoài ra tình cảm 
của công chúng dành cho hình tượng này, một mặt tạo ra nhiều tác động tích cực, nhưng mặt khác 
nó cũng tạo ra những rủi ro rất lớn.  

4. Xây dựng câu khẩu hiệu. 
Khẩu hiệu là phần không được pháp luật bảo hộ, nhưng nó lại là những dấu hiệu quan 

trọng để thể hiện ý tưởng và thông điệp mà doanh nghiệp muốn đưa tới người tiêu dùng. Thông 
qua khẩu hiệu, khách hàng có thể cảm nhận phần nào chiến lược và định hướng của doanh nghiệp 
cũng như những lợi ích đích thực và tiềm năng mà hàng hóa mang lại cho họ. Khẩu hiệu là nét 
riêng để phân biệt, thậm chí chỉ gọi thay tên doanh nghiệp và cũng từ sự phân biệt mới thấy được 
bản chất văn hóa, triết lý kinh doanh của từng doanh nghiệp. Qua khẩu hiệu, có thể thấy ngay tiền 
đồ của doanh nghiệp được xác định như thế nào. Khẩu hiệu của thương hiệu về nguyên tắc phải 
ngắn gọn, chứa đựng thông điệp quan trọng cần truyền tải và tốt nhất hãy khơi dậy niềm tự hào 
dân tộc, tạo cảm giác sang trọng hoặc tò mò khi tiêu dùng sản phẩm. 

Khi xây dựng câu khẩu hiệu của thương hiệu, cần chú ý một số khía cạnh thuộc về văn 
hóa sau. 

- Cần phải đối chiếu ý nghĩa của khẩu hiệu trong những ngôn ngữ khác nhau. 

Rắc rối sẽ nảy sinh với những giới hạn về ngoại ngữ và thường liên quan đến sự khó khăn 
trong dịch thuật. Đặc biệt nghiêm trọng khi các doanh nghiệp sử dụng những phiên dịch tồi cho 
công việc xây dựng thương hiệu của mình chỉ đơn giản vì muốn tiết kiệm tiền hoặc cẩu thả trong 
khi chọn người hoặc doanh nghiệp làm phiên dịch. 

Hãy nỗ lực tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa của nước mà bạn đang nhắm tới để xóa bỏ 
những khác biệt văn hóa và tìm ra điểm chung như vậy những xung đột văn hóa sẽ nhẹ nhàng hơn 
nhiều. 

- Không chọn những khẩu hiệu chung chung. 
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Khẩu hiệu là một lời văn ngắn gọn diễn tả cô đọng về lợi ích sản phẩm và gợi nhớ. Khẩu 
hiệu phải lột tả được cái tinh túy của nhãn hiệu, sản phẩm và mang tính đặc trưng cho loại sản 
phẩm đó. Một lỗi thường vấp của các câu khẩu hiệu là rất tổng quát như “chất lượng cao, phục vụ 
tốt, giá cả phải chăng, sử dụng hiệu quả”. Những câu khẩu hiệu loại này không lột tả được đặc 
tính và lợi ích riêng biệt của sản phẩm, không tạo được sự khác biệt và đặt vào loại sản phẩm nào 
cũng đúng dẫn tới kết quả là khách hàng sẽ không chú ý và không nhớ tới nhãn hiệu khi nghe 
những câu khẩu hiệu loại này. Chẳng hạn, một trong những câu slogan trong loạt quảng cáo rầm 
rộ cho một tủ sách dạy kinh doanh của tổ chức quốc tế M. là: “Kinh doanh phát đạt hơn, nhanh 
hơn”. Nhiều nhà kinh doanh cũng không hiểu rõ “kinh doanh nhanh hơn” là kinh doanh như thế 
nào, là quyết định nhanh hơn, quay vòng vốn nhanh hơn hay còn ý nghĩa nào khác ! 

- Không nên sử dụng các khẩu hiệu nhạt nhẽo, vô bổ, nghèo nàn ý nghĩa. 

Câu khẩu hiệu có thể được xem như yếu tố thương hiệu linh hoạt và dễ chuyển đổi nhất 
theo thời gian. Tuy nhiên, khi thay đổi một câu khẩu hiệu, chúng ta cần cân nhắc xem: 

• Câu khẩu hiệu hiện tại có thể đóng góp vào giá trị thương hiệu như thế nào qua việc tăng 
cường nhận thức và hình ảnh về thương hiệu. 

• Những đóng góp này có nhiều không và do đó có cần phải tiếp tục duy trì câu khẩu hiệu 
này không. 

• Nếu thay đổi, câu khẩu hiệu mới cần cố gắng kế thừa những ưu điểm nổi trội của câu khẩu 
hiệu cũ: 

        Khi xây dựng cac thành tố thương hiệu cần lưu ý tính đặc thù văn hóa, sự khác biệt văn hóa. 
Xâm nhập vào một thị trường mới, thương hiệu thường bị xem như đã xâm phạm một 

cách đột ngột vào nền văn hóa của thị trường bản địa. Văn hóa bản địa trở thành rào cản cho bất 
cứ một thương hiệu nào muốn xâm nhập vào một thị trường mới. Văn hóa địa phương là một 
thách thức đối với các nhà quản lý cho bất cứ một thương hiệu nào. Hiểu biết về nền văn hóa ở 
các địa phương, các thị trường khác nhau và điều vô cùng quan trọng. Ở những địa phương, 
những quốc gia khác nhau, con người, khách hàng có những thói quen, thị hiếu, nhu cầu, tập quán 
khác nhau. Ngay cả màu sắc đặc trưng của thương hiệu cũng cần được lưu ý, bởi lẽ ở mỗi quốc 
gia có những quan niệm khác nhau về màu sắc. Do đó khi xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp sẽ 
phải vượt qua sự ngăn cách, sự khác biệt về các nền văn hóa khác nhau. Những chiến lược phát 
triển thương hiệu cứng nhắc sẽ dần làm mất đi sự đa dạng của văn hóa. 

Một thương hiệu lớn toàn cầu, đồng nghĩa với sự gần gũi và thân thiện với người tiêu 
dùng ở các nền văn hóa khác biệt, nhưng những đặc trưng này có thể có giá trị đối với dân tộc 
hoặc nền văn hóa này song lại không có ý nghĩa gì đối với một dân tộc hoặc nền văn hóa khác. 

Trong nền văn hóa Việt Nam, bày tỏ tự tin bị coi như kiêu ngạo, nhưng kinh doanh kiểu 
Mỹ, khiêm tốn và lịch sự có thể bị coi như thiếu tự tin và thiếu khả năng. Vì thế, việc tạo sự nhất 
quán cho thương hiệu là vô cùng cần thiết. 

Nên nghiên cứu giá trị và đặc tính văn hóa các dân tộc để lồng vào sản phẩm chứ không 
thể áp đặt những giá trị văn hóa của mình trên sản phẩm bán cho người bản địa. 

Những hình ảnh tốt về các thương hiệu quốc tế cần phải được cân đối với mức độ sở thích 
của người tiêu dùng tại mỗi nước. Một sự pha trộn hợp lý những kiểu “văn hóa kinh doanh” khác 
nhau tại các nước khác sẽ kích thích việc kinh doanh”. 

Thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng ở các nền văn hóa khác nhau cũng rất khác nhau. 
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Thương hiệu cũng phải thay đổi nhất định về cách thức, kỹ thuật để phù hợp với thị hiếu, 
văn hóa của mỗi vùng khác nhau.  

5.3 VĂN HOÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING 
5.3.1. Văn hoá trong quảng bá thương hiệu. 
            Khi nói tới văn hoá trong chính sách sản phẩm không thể không nhắc tới văn hoá Thương 
hiệu. “ Chúng ta có thể tự tin, vượt lên sóng to gió cả nếu như có văn hoá Thương hiệu” đó là lời 
khẳng định của rất nhiều doanh nhân và các chuyên gia kinh tế Việt Nam.  
            Thương hiệu là linh hồn, là sức sống của một doanh nghiệp trong thời đại ngày nay. 
Thương hiệu giờ đây có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của không chỉ 
một doanh nghiệp, một nền kinh tế mà cả một quốc gia, một dân tộc. Thương hiệu là một thành 
phần phi vật thể nhưng lại là một thành phần thiết yếu của một doanh nghiệp. Một khi mà các sản 
phẩm đã đạt đến mức độ hầu như không thể phân biệt được bằng tính chất, đặc điểm và lợi ích 
công dụng thì thương hiệu là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm. Thương hiệu 
nói lên sự tin tưởng và sự an toàn.  

            Nếu nhìn từ chiều sâu của Thương hiệu thì nó không chỉ là “Nhãn hiệu nổi tiếng”, không 
chỉ là cái nhãn hiệu chỉ ra tên giao dịch Thương mại của sản phẩm. Thương hiệu là cái thần thái 
của sản phẩm hay là sự kết tinh của văn hoá kinh doanh. Một doanh nhân Trung Quốc cho rằng: 
“Thương hiệu cũng không phải là nhãn hiệu và tên giao dịch thương mại, mà là nhân tố hạt nhân 
sau lưng nhãn hiệu và tên giao dịch: Chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, ổn định chiếm thị phần 
lớn trên thị trường, hình tượng doanh nghiệp mới mẻ, hàm lượng văn hoá cao, trình độ kỹ thuật và 
quản lý cao, hình thành hiệu ích cao nhờ tất cả các yếu tố này”. 

            Thương hiệu xét từ góc độ văn hoá chính là sự tích hợp ở trình độ cao của văn hoá kinh 
doanh. Như vậy, thương hiệu là một quan hệ văn hoá giữa người với sản phẩm, giữa người sản 
xuất và người tiêu dùng hay đó chính là mối quan hệ thương hiệu với khách hàng. Ý nghĩa thực sự 
của thương hiệu là sự nâng cao và thăng hoa không ngừng của chính thương hiệu, hiệu quả và văn 
hoá trong quá trình cạnh tranh. 

5.3.2. Văn hoá trong định giá sản phẩm. 
            Chính sách giá thường bị ảnh hưởng bởi các thái độ văn hoá đối với sự thay đổi thông qua 
cái gọi là “giá tâm lý”. Ở một số nơi, sự thay đổi thường xem là tích cực nên hàng thời trang mốt 
được đặt giá rất cao vì nó tượng trưng cho sự thay đổi. Nhưng ở nơi khác sự thay đổi có thể đựơc 
xem là không tốt, một mức giá cao hơn cho sản phẩm mới thường chỉ làm sản phẩm trở nên quá 
đắt cho người tiêu dùng bình thường. 
            Như chúng ta đã biết , mục tiêu của chiến lược định giá hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu 
của doanh nghiệp và chiến lược định vị sản phẩm của nó , đồng thời phải phối hợp với các chiến 
lược Marketing mix khác ( chiến lược sản phẩm, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến hỗn 
hợp ). Thật vậy , chiến lược về giá là một vấn đề hết sức nhạy cảm và có tác dụng rất lớn trong 
việc hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp (Mục tiêu : tối đa hóa lợi nhuận, dẫn đầu về thị phần, 
dẫn đầu về chất lượng sản phẩm, An toàn – đảm bảo sống sót, Ổn định giá và lợi nhuận ) .Tuy vậy 
chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản về yếu tố Văn hóa trong định giá Sản phẩm. Như các cụ từ 
xưa đã nói “ Tiền nào thì của đấy” , ý nghĩa của câu nói này nói lên phần nào sự tương xứng “hợp 
lý” giữa giá cả và chất lượng của hàng hóa . Tuy vậy, trong thời kỳ mở cửa nền kinh tế thị trường 
như hiện nay – cạnh tranh diễn ra ngày càng mạnh mẽ thì văn hóa trong chiến lược định giá không 
chỉ đơn thuần là giá thành cao thì sẽ có hàng tốt đảm bảo chất lượng. Cạnh tranh diễn ra khi đó 
người tiêu dùng có nhiều phương án lựa chọn hơn cho cùng một nhu cầu của mình, lúc này trên 
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thị trường không chỉ có mình bạn có hàng tốt đủ chất lượng để bán vì lúc này ngoài bạn ra còn rất 
nhiều nhà sản xuất khác cũng có hàng tốt để bán liệu việc định giá lúc này có đơn thuần là định 
giá thật cao theo ý muốn chủ quan cho một sản phẩm tốt nữa không ? Điều đó sẽ đi đôi với việc 
phá sản của doanh nghiệp, thật vậy vì lúc này bạn phải tính đến giá của các đối thủ cạnh tranh . 
Trong cuộc cạnh tranh tất yếu không tránh khỏi này của các nhà sản xuất thì người được lợi cuối 
cùng không phải ai khác đó chính là khách hàng, người tiêu dùng. Điều này muốn nói rằng yếu tố 
Văn hóa chỉ tồn tại, được đặt lên hàng đầu khi có cạnh tranh diễn ra mà thôi . Từ đó, chúng ta có 
một kết luận ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ nhất về yếu tố Văn hóa trong chính sách định giá sản 
phẩm đó là “Giá cả hàng hóa, dịch vụ hoàn toàn chịu sự chi phối, tác động, ảnh hưởng của quy 
luật Cung – Cầu” khi đó yếu tố văn hóa trong định giá mới thực sự tồn tại và thể hiện tầm quan 
trọng tất yếu phải kể đến trong việc đề ra các chiến lược về giá cho sản phẩm của một doanh 
nghiệp. Ngoài ra, văn hóa trong chiến lược định giá còn được thể hiện rất phong phú và đa dạng ở 
chỗ tùy từng đặc điểm của  mỗi loại sản phảm, mỗi loại dịch vụ mà lại có các phương pháp và 
chiến lược định giá khác nhau, tùy từng điều kiện, từng hình thức giao hàng và tùy từng đối tượng 
khách hàng, vùng miền khác nhau mà các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ áp dụng các chiến lược 
định giá khác nhau nhằm có lợi cho cả nhà sản xuất và khách hàng.  

5.3.3. Văn hoá trong chính sách phân phối 
            Phân phối có thể nói là khía cạnh rắc rối nhất trong công tác marketing toàn cầu. Một sản 
phẩm phải tìm đường từ nhà sản xuất đến người sử dụng cuối cùng qua một hoặc nhiều kênh phân 
phối.  

            Hệ thống kênh phân phối là một phần rất quan trọng trong những nỗ lực tiếp cận thị 
trường của doanh nghiệp. Loại kênh phân phối mà chúng ta chọn có thể là trực tiếp (bán thẳng 
đến người sử dụng sau cùng) hoặc gián tiếp (bán thông qua người trung gian, nhà phân phối, nhà 
buôn sỉ đến người bán lẻ) hoặc chuyên ngành (bán thông qua kênh riêng biệt chuyên ngành cùng 
các sản phẩm dịch vụ khác). Doanh nghiệp của chúng ta cần bao nhiêu kênh phân phối? Loại 
kênh nào có thể giúp đưa sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp  đến người tiêu dùng một cách hiệu 
quả và kinh tế nhất? Đây rõ ràng là một quyết định không thể xem nhẹ. 
            Các kênh phân phối tạo ra một dòng chảy sản phẩm từ người sản xuất đến người mua cuối 
cùng. Trong quá trình chuyển từ người sản xuất đến người tiêu dùng  thì sản phẩm có thể đi qua 
các trung gian phân phối nằm trong kênh. Các thành viên trong kênh phân phối liên hệ với nhau 
qua  mô hình dòng lưu chuyển của hàng hoá và tiền qua phân phối. Thông qua dòng lưu chuyển 
này mà phân phối hàng từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng và dòng chuyển của tiền từ người 
tiêu dùng về tay người sản xuất. Việc doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình ra thị trường nhanh 
hay chậm rồi việc nhận lại giá trị của hàng hoá bằng tiền ( có những doanh nghiệp yêu cầu tiền 
ngay, có doanh nghiệp cho bán hàng trả chậm, có doanh nghiệp nhận tiền mặt hay qua chuyển 
khoản,…)  rồi cách tiếp cận khách hàng, tiếp xúc với khách hàng, giới thiệu về sản phẩm dịch vụ 
của doanh nghiệp với khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chăm sóc khách hàng,…đó 
chính là biểu hiện của yếu tố văn hóa, hay yếu tố văn hóa ở đây thể hiện văn hóa của doanh 
nghiệp. 

            Một doanh nghiệp có nền văn hóa mạnh tạo nên  uy tín cho kênh phân phối của doanh 
nghiệp. Khi đó hệ thống phân phối này trở thành hệ thống thu thập thông tin phản hồi .Trong hoạt 
động kinh doanh nói chung và hoạt động marketing nói riêng thì thu thập thông tin phản hồi là vô 
cùng quan trọng, nó giúp doanh nghiệp nhận thấy vị trí sản phẩm dịch vụ của mình trên thị 
trường. Khi đó giúp doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, dịch vụ kịp thời sao cho phù hợp rồi đánh 
giá lại nhu cầu của khách hàng để tìm  ra nhu cầu mới, nhu cầu tiềm tàng (nhu cầu chưa được áp 
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dụng). Đó chính là việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua xây dựng mối quan hệ với 
khách hàng từ đó xây dựng một văn hóa bán hàng, xây dựng một hệ thống phân phối văn minh, 
hiện đại. 

         a, Tổ chức kênh  phân phối, xây dựng hệ thống phân phối đưa sản phẩm đến với nhiều người 
tiêu dùng. 

            Tổ chức các kênh phân phối của doanh nghiệp trên thị trường là một công việc quan trọng 
và phức tạp. Tuy nhiên, trong nhiều ngành kinh doanh, kênh phân phối đã phát triển qua nhiều 
năm, đặc biệt là hệ thống kênh phân phối trực tiếp mang tính truyền thống. Ở đây, doanh nghiệp 
bắt buộc phải sử dụng kênh này trong hoạt động kinh doanh. Điều này không có nghĩa là kênh 
truyền thống luôn có hiệu quả và không cần cải tiến. Các doanh nghiệp buộc phải xem xét trong 
lĩnh vực kinh doanh của mình có tồn tại kênh trực tiếp không và có các loại hình trung gian 
thương mại nào sẵn sàng kinh doanh sản phẩm dịch vụ của mình. 
            Tổ chức một kênh phân phối tùy thuộc vào đặc tính của sản phẩm ( sản phẩm dành cho 
tiêu dùng cá nhân, sản phẩm cho khách hàng công nghiệp ). Nó cũng bị ảnh hưởng vào đặc điểm 
của nhà cung cấp dịch vụ: các dịch vụ chuyên nghiệp như kế toán, dịch vụ thẩm mỹ, y tế,…( các 
dịch vụ tiếp xúc cao ); các công ty du lịch, hàng không, bưu chính viễn thông…mà người ta lựa 
chọn kênh phân phối cho phù hợp, hiệu quả, đưa được nhiều sản phẩm dịch vu đến tay người tiêu 
dùng nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm. 

            Có thể phân phối trực tiếp từ người sản xuất đến tay người tiêu dùng hay phân phối gián 
tiếp thông qua trung gian. Trung gian có thể là thông qua người bán lẻ đến tay người tiêu dùng, 
thông qua người bán buôn đến người bán lẻ rồi mới đến tay người tiêu dùng, cuối cùng là thông 
qua đại lý đến người bán buôn đến người bán lẻ rối mới đến tay người tiêu dùng. 

            Chọn đối tác phân phối là một khâu vô cùng quan trọng trong việc tổ chức một mạng lưới 
phân phối. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhà phân phối dựa trên những yếu tố mang đầy cảm tính 
cá nhân. Chẳng hạn như chỉ định người thân, bạn bè của mình làm nhà phân phối, vì sợ nếu chọn 
người ngoài họ sẽ biết bí mật kinh doanh của mình. Hoặc chỉ định một đối tác phân phối thông 
qua sự giới thiệu của một người có uy tín đối với cá nhân mình, vì suy luận một cách đơn giản là 
nếu người bạn ấy làm tốt thì bạn bè của anh ta "chắc" cũng có thể làm tốt. Hoặc chọn một đối tác 
phân phối đang phân phối tốt một sản phẩm khác và suy luận rằng anh ta đang làm tốt sản phẩm 
khác thì cũng sẽ làm tốt đối với sản phẩm của mình, mà không cần xét đến những điều kiện và lợi 
thế hiện có của anh ta, liệu có ăn nhập gì đến công tác phân phối cho sản phẩm của mình hay 
không. Cách lựa chọn nhà phân phối như trên thật là đầy rủi ro. Những sai lầm trong việc tổ chức 
mạng lưới phân phối thường mang lại ảnh hưởng nặng nề trong hoạt động kinh doanh và cần thời 
gian dài để sửa chữa khắc phục. Nhiều sản phẩm "chết" do sai lầm trong chiến lược phân phối, do 
chọn sai đối tác phân phối. 
         b, Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, văn hóa bán hàng. 

            Trong các yếu tố cấu thành nên văn hoá kinh doanh, từ cách quản lý, quan hệ giữa các 
thành viên trong nội bộ, đến cách bài trí cảnh quan doanh nghiệp, cách ăn mặc... biểu hiện trong 
quan hệ với khách hàng được xem là yếu tố quan trọng, có thể ảnh hưởng quyết định tới sự thành 
công của mỗi doanh nghiệp. 
Khách hàng - yếu tố tiên quyết tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp 
được biểu hiện chính qua mối quan hệ đó. Tuy nhiên, khách hàng "mỗi người một kiểu", quan hệ 
với khách hàng như thế nào để vừa được lòng khách hàng là cả một nghệ thuật của các nhà kinh 
doanh. 
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            Thời bao cấp, khách hàng thường bị đối xử với thái độ ban phát, miệt thị... Giờ đây trước 
đòi hỏi của nền kinh tế hàng hóa, tình hình đã bắt đầu thay đổi.Đặc biệt là khi Việt nam bắt đầu 
gia nhập vào WTO . 

            Nghĩ lại thời “mậu dịch”, cảnh mất sổ gạo, cảnh mất tem phiếu, cảnh qụy lụy, cúi mình 
trước các nhân viên bách hoá, lương thực thì ngày nay có mấy ai còn vào bách hóa mua hàng. Có 
lẽ vì thế mà cửa hàng bách hoá chỉ còn lại rất ít ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa... Còn ở 
thành phố, bách hoá đã nhường chỗ cho các cửa hàng tự chọn, siêu thị, trung tâm thương mại hiện 
đại. Thái độ phục vụ, cách ứng xử của nhân viên với khách hàng cũng đã được “nâng tầm”.   
            Chính vì vậy, các doanh nghiệp giờ đây đã biết dành cho khách hàng sự quan tâm đặc biệt 
như phân phối hàng nhanh hơn, chiết khấu đôi chút để tạo ấn tượng, lựa chọn những nhân viên 
bán hàng vui vẻ, chu đáo, biết nói lời cảm ơn, dành đãi ngộ cho khách hàng không thua kém các 
đối thủ cạnh tranh, đền đáp thoả mãn sự trung thành của khách hàng...Và biết tính đến giá trị của 
khách hàng trong dài hạn. 

 Khách hàng cần đối xử công bằng  
            Tàn dư của cung cách ứng xử với khách hàng theo kiểu cũ hiện còn tồn tại ở nhiều doanh 
nghiệp. Đặc biệt là trong cách xử sự không tế nhị, phân biệt giữa khách hàng này với khách hàng 
kia. Có trường hợp  một vị khách hàng là chủ một trang trại có tiếng ở ngoại thành Hà Nội, một 
lần đưa con lên Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza sắm đồ trang sức cho con gái sắp đi lấy 
chồng. Ông đang tham quan tủ nhẫn kim cương định mua thì chị nhân viên "gạt" ông ra, bảo: 
"hàng này đắt tiền, bác không mua được đâu mà xem", và đon đả đưa tay mời một ông Tây đứng 
cạnh đó. Ông  đứng ra rìa và thấy sau khi hỏi giá xong, ông Tây lắc đầu : very expensive! (quá 
đắt).  

            Sự công bằng đối với khách hàng còn thể hiện ở sự trung thực của doanh nghiệp. “Khôn 
ngoan chẳng lọ thật thà” - doanh nghiệp chỉ có thể chiếm được niềm tin của khách hàng khi cung 
cấp thông tin trung thực cho người tiêu dùng.   

 Văn hóa bán hàng. 

Người tiêu dùng không chỉ cần hàng hoá dịch vụ hợp với ý muốn và sở thích của họ mà 
còn quan tâm đến cả thái độ phục vụ của người bán hàng. Một hàng hoá đẹp, chất lượng tốt, giá 
cả phải chăng, dịch vụ có chất lượng cao được mọi người thừa nhận, nhưng thái độ phục vụ của 
người bán hàng lại kém niềm nở, thì không thể nào thu hút được khách hàng và khoảng cách thời 
gian từ ngày “khai trương” đến ngày “sập tiệm” của điểm bán hàng đó sẽ rất ngắn. Thế nên người 
ta mới có câu “Nếu ai không biết cười thì không nên mở tiệm kinh doanh”. 

            Việc bán hàng và thu hút được khách hàng là cả một nghệ thuật và mang đậm nét văn hoá 
trong kinh doanh. Bất kỳ việc bán hàng nào cũng bắt đầu từ thủ thuật, đó là chân lý hiển nhiên. Sự 
thiết lập hoặc giữ vững các quan hệ, một mặt, thường phụ thuộc vào sự hồ hở, cởi mở của khách 
hàng, mặt khác, phụ thuộc vào khả năng của người bán hàng có lôi cuốn được sự chú ý của khách 
hàng hay không.  
            Văn hóa bán hàng thể hiển trong quá trình giao tiếp bán hàng , thể hiện qua trang phục 
người bán hàng, thể hiện thông qua sự hiểu biết của người bán hàng về văn hóa dân tộc, hiểu biết 
về ngôn ngữ, phong tục tập quán đặc trưng của một số quốc gia,… 
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5.3.4. Văn hoá trong chính sách xúc tiến bán hàng (chiêu thị). 
            Như đã trình bày ở trên, chiêu thị gồm các hoạt động như quảng cáo, khuyến mại, chào 
hàng ( hay bán hàng ) trực tiếp cá nhân, tuyên truyền - quan hê với công chúng. Văn hóa thể hiện 
trong xúc tiến bán hàng là thể hiện qua sự tác động của chúng tới những hoạt động này.  
            Quảng cáo là một công cụ Marketing và phương tiện thúc đẩy bán hàng rất quan trọng. 
Quảng cáo có vai trò và ý nghĩa đặc biệt to lớn trong hoạt động kinh doanh. Trong các kỹ thuật 
xúc tiến yểm trợ thì quảng cáo là  hoạt động xúc tiến yểm trợ quan trọng nhất. Và hoạt động 
quảng cáo chịu tác động rất nhiều của yếu tố văn hóa, cái mà người ta gọi là “văn hóa quảng cáo” 

1. Văn hóa trong Quảng cáo 
 Biểu hiện của yếu tố văn hóa trong quảng cáo. 

            Môi trường văn hoá- xã hội là một trong những nhân tố hàng đầu có ảnh hưởng rõ rệt, cho 
nên bất kỳ một doanh nghiệp nào khi xây dựng chiến lược quảng cáo của mình đều phải tìm hiểu 
để thu lại được kết quả cao nhất. Nhập gia tuỳ tục”bởi vậy không thể nào không tìm hiểu một 
cách kỹ lưỡng các đặc điểm văn hoá - xã hội của thị trường mà mình hướng tới. Một cách khái 
quát nhất chúng ta có thể hiểu văn hoá là một hệ thống quan niệm, niềm tin truyền thống và các 
chuẩn mực hành vi được một tập thể giữ gìn, được hình thành trong những điều kiện nhất định về 
vật chất, môi trường tự nhiên, lịch sử của cộng đồng. 
            Mỗi một xã hội mang một màu sắc văn hoá riêng của mình và khi một con người lớn lên 
trong một xã hội cụ thể chính xã hội đã truyền những nét văn hoá ấy và tạo nên những giá trị cùng 
những chuẩn mực đạo đức cho họ, nó ảnh gưởng đến tâm lý và hành vi tiêu ding. Nó bao gồm các 
biểu hiện sau: 

 Những giá trị văn hoá truyền thống cơ bản: 

            Đây là những giá trị văn hoá hết sức bền vững của một xã hội được truyền từ đời này sang 
đời khác, được kế thừa và duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở Việt Nam do văn hoá luôn 
hướng về tình cảm gia đình thì những quảng cáo mang hình ảnh gia đình luôn gây ấn tương và dễ 
dàng được chấp nhận.  

 Những giá trị văn hoá thứ phát: 
            Đây là những xu thế văn hoá mới hình thành, tính bền vững của nó không cao, dễ thay đổi. 
Doanh nghiệp hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để đưa ra những quảng cáo tạo khuynh hướng 
tiêu dùng mới, đem lại cơ hội kinh doanh.  

 Các nhánh văn hoá khác: 
            Trong bất kỳ xã hội nào cũng có những nhánh văn hoá, tức là những nhóm người có chung 
những hệ thống giá trị đã xuất hiện do họ có chung kinh nghiệm, hoàn cảnh sống. Đó là các nhóm 
tôn giáo, dân tộc, thanh niên…Đây chính là các đoạn thị trường đặc thù mà những nhà hoạch định 
chiến lược quảng cáo nên xem xét để nâng cao chất lượng của dịch vụ quảng cáo, tập trung vào 
một đối tượng nào đó thuộc một nhánh văn hoá để mang lại hiệu quả cao nhất. 

            Trên đây là những yếu tố cơ bản của một nền văn hoá mà doanh nghiệp phải chú ý khi 
tung ra một chiến dịch quảng cáo bởi nếu không thì nó sẽ gây ra những tác động rất xấu, đặc biệt 
là khi xâm nhập vào thị trường nước ngoài.  

            Trong cơ chế thị trường hiện nay, quảng cáo có rất nhiều lợi ích trong việc giúp lưu thông 
hàng hoá. Quảng cáo có tác dụng làm người nghe hiểu và biết thêm nhiều về các sản phẩm trên thị 
trường, Quảng cáo giúp các nhà kinh doanh bán được nhiều sản phẩm. Quảng cáo còn là nguồn 
thu để để tái đầu tư vào các chương trình truyền hình…  
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            Tuy nhiên, quảng cáo như thế nào để có văn hoá nhưng vẫn thu hút được khách hàng thì 
vẫn là việc đáng bàn. Theo nhìn nhận của công chúng, các mẩu quảng cáo thường mắc phải nhiều 
vấn đề về chuẩn mực đạo đức. Có bao nhiêu mẩu quảng cáo trên truyền hình mà bạn đã xem có 
cảnh lái xe rất ẩu? Có bao nhiêu mẩu quảng cáo về ngân hàng và thẻ tín dụng khuyến khích tự do 
vay mượn để tiêu dùng cá nhân? Các mẩu quảng cáo này nói những lời lẽ hết sức khoa trương: 
"Hãy tận hưởng một kỳ nghỉ lý tưởng. Thẻ tín dụng của chúng tôi sẽ làm cho điều đó thật dễ 
dàng". Đừng bao giờ bận tâm rằng quá nhiều người sẵn sàng nợ nần, vì đây là những người có 
nhiều khả năng hưởng ứng quảng cáo nhất. Đặc biệt, những mẩu quảng cáo nhắm đến trẻ em đã 
dẫn đến nhiều lời than phiền của công chúng 

            Hiện nay, trên truyền hình hầu như chương trình nào cũng chen quảng cáo, nhiều khi 
người xem cảm thấy như bị tra tấn. Nhất là các chương trình ca nhạc, trò chơi…cứ sau một đoạn 
chương trình lại kèm quảng cáo với thời gian kéo dài cũng không kém.  

 Quảng cáo đi ngược lại những giá trị văn hóa , quảng cáo không văn hóa. 

- Quảng cáo chèn nhau: 
            Khi nhân viên cửa hàng gas đến nhà khách hàng lắp bình gas đầu tiên bao giờ cũng 
chuyển kèm theo một cuốn sổ theo dõi việc dùng gas. Đồng thời, họ không bao giờ quên dán một 
mảnh giấy chữ to ghi số điện thoại cần gọi khi hết gas cạnh bếp, nơi dễ nhìn nhất. Điều đó cũng 
tốt, rất tiện lợi cho gia chủ. Nhưng rồi có một hôm, chủ nhà bỗng phát hiện một mảnh giấy khác 
với số điện thoại mới tinh được dán đè lên tấm giấy ghi số điện thoại cũ. Thì ra, có lần chủ nhà 
cho một nhân viên tiếp thị gas vào nhà. Trong lúc ngó xem vị trí đặt gas, nhân viên này nhanh tay 
dán đè lên đó một mảnh giấy quảng cáo cho cửa hàng mình. Tình trạng này xảy ra khá nhiều trên 
địa bàn Hà Nội.  

            Một kiểu quảng cáo khác cũng chèn lên nhau mà sống, đó là "khoan cắt bê tông". Mỗi 
sớm mai thức dậy, người Hà Nội lại thấy những bức tường quét vôi vốn sạch sẽ của mình được 
thay một tấm áo mới. Chẳng hiểu sao một thành phố nhỏ như vậy lại có nhiều cơ sở khoan cắt bê 
tông thuê đến thế?  

- Quảng cáo phản cảm: 
            Hình thức quảng cáo này rơi vào thời gian trước. Trong một chương trình ca nhạc của đài 
truyền hình, khán giả liên tục bị đập vào mắt, vào tai một loại hàng tiêu dùng... chỉ dành riêng cho 
phụ nữ. Không chỉ dừng chương trình để quảng cáo khiến người xem khó chịu mà ngay cả người 
dẫn chương trình cũng liên tục nhắc đến sản phẩm này, đơn giản chỉ vì nhãn hiệu đó tài trợ cho 
chương trình.  

            Vậy là người ta đành chấp nhận tiếp thu món ăn tinh thần kèm theo thứ đồ gây phản cảm 
đó. Điều bực mình là sản phẩm đó được nhắc đi nhắc lại trong nhiều chương trình liên tiếp với 
mật độ dày đặc khiến người xem là phụ nữ cũng phải thấy xấu hổ trước đàn ông.  

- Quảng cáo làm bẩn đường phố. 

            Đó là tình trạng phát tờ rơi ở khắp mọi nơi. Những cơ sở sản xuất, cửa hàng nhỏ khai 
trương, trung tâm ngoại ngữ mở lớp học mới, một chương trình du học hay thông báo sản phẩm 
mới... tất cả đều có thể chuyển thành tờ rơi bay khắp thành phố. Nhân viên phát tờ rơi không cần 
quan tâm xem người ta đón nhận tờ rơi ấy bằng thái độ như thế nào, mà chỉ cần phát ra được càng 
nhiều càng tốt để nhận thù lao. Nhiều đoạn đường phố trắng xóa sau bước chân của nhân viên 
phát tờ rơi.  
                - Quảng cáo cản trở giao thông:  
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            Hình ảnh những đoàn xe (xe đạp hoặc xe máy) với những cô gái mặc váy ngắn hoặc đồng 
phục xuất hiện trên đường phố mang theo một nhãn hiệu hàng hóa nào đó đã trở nên quen thuộc. 
Rõ ràng, hình thức quảng cáo này mang lại hiệu quả cao vì chẳng ai đi đường lại bỏ qua hình ảnh 
ấy. Thế là đương nhiên, đoàn quảng cáo gây sự thu hút, khiến giao thông bị đình trệ, chưa kể đến 
việc TNGT do khách qua đường cứ hếch mắt lên nhìn.  

           Quy chế xử phạt thì cũng có, nhưng không thể cứ bắt các nhà quản lý văn hóa phải chạy 
theo mãi như vậy. Văn hóa quảng cáo cần được coi trọng và lẽ tất nhiên, nó phải bắt đầu từ ý 
tưởng và ý thức của các đơn vị làm dịch vụ quảng cáo. 

2. Quan hệ với công chúng – tuyên truyền, khuyến mại và bán hàng trực tiếp. 
            Quan hệ với công chúng : thông qua các hoạt động truyền thông gián tiếp của doanh 
nghiệp nhằm gây thiện cảm của công chúng với doanh nghiệp và sản phẩm của nó, từ đó xây 
dựng được mối quan hệ tốt đẹp với công chúng. Tuyên truyền thì sử dụng các hoạt động truyền 
thông đại chúng nhằm mục đích gây thiện cảm với khách hàng, thuyết phục họ mua. Điều này thật 
quan trọng để xây dựng nên hình ảnh, uy tín cho doanh nghiệp  -  một thứ tài sản có giá trị lớn, tạo 
niềm tin cho công chúng. Đây chính là thể hiện kinh doanh có văn hóa  
            Hoạt động khuyến mại nhằm kích thích khách hàng mua ,tuy nhiên trong giai đoạn ngắn, 
bằng cách cung cấp cho khách hàng những lợi ích tăng thêm     (tặng quà, tặng hàng mẫu dùng 
thử, bán giá rẻ hơn,…) nhằm tăng doanh thu hoặc kích thích các trung gian trong kênh phân phối 
tăng cường mở rộng kênh phân phối, bán nhiều sản phẩm hơn. Hoạt động này dễ bị lấy làm hình 
thức cạnh tranh không lành mạnh khi mà các doanh nghiệp ồ ạt khuyến mại, lợi dụng tâm lý của 
một phần khách hàng thích giảm giá,.. để kéo họ về phía mình. 
Bán hàng trực tiếp: đây là quá trình giao tiếp trực tiếp giữa người bán hàng và khách hàng, qua 
đây tìm hiểu nhu cầu, tư vẫn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng lực chọn và mua sản phẩm.  

5.4 VĂN HOÁ TRONG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG 
5.4.1. Quan niệm về đàm phán và thương lượng trong hoạt động kinh doanh. 

1. Quan niệm 
Khi hai bên đối tác có những mâu thuẫn, xung đột thì cần tổ chức thương lượng để đi dần 

đến ký kết hòa giải, những hợp đồng kinh doanh. Mỗi bên sẽ cử một người đại diện hay một đoàn 
đại diện để ngồi vào bàn đàm phán. Muốn thương lượng thành công thì hai bên phải tuân theo một 
số nguyên tắc và có phương pháp khoa học để tham khảo nhau, cùng nhau phát huy sáng kiến gỡ 
thế găng, đi đến hòa giải, hợp đồng. 

- Theo từ điển tiếng Việt: Các tác giả Huỳnh Tịnh Của, Đào Duy Anh viết “Thương lượng 
là đôi bên hay nhiều bên bàn đắn đo, chước lượng ... tính cho cân phân, đồng đều”. 

- Theo tác giả I.Nierenberg – tác giả của cuốn “Nghệ thuật đàm phán” – người mà tờ Nhật 
báo phố Wall gọi là cha đẻ của nghệ thuật đàm phán cho rằng “Thương lượng không phải là một 
ván cờ, không nên yêu cầu một thắng, một thua, cũng không phải là một trận chiến phải tiêu diệt 
hay đặt đối phương vào thế chết, mà thương lượng vẫn là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi”, 
và “Bất cứ khi nào người ta trao đổi ý kiến nhằm thay đổi mối quan hệ, khi con người bàn bạc để 
đi đến thống nhất, họ đều phải đàm phán với nhau”. 

2. Bốn kết quả của cuộc đàm phán 
Thua – Thua 
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Kết quả này xảy ra khi cả hai bên đều không đạt được mong muốn của mình. Trong các 
cuộc đàm phán có kết quả thua – thua, nếu được chọn thì không một đối tác nào muốn ngồi vào 
bàn đàm phán với bên đàm phán cũ. 

Thắng – Thua hoặc Thua – Thắng. 
Kết quả này xảy ra khi một bên đạt được mục đích còn một bên thất bại. Cảm giác thất bại 

là một cảm giác không dễ chịu, vì thế khi một bên không được thỏa mãn yêu cầu sẽ không bao giờ 
muốn ngồi vào bàn đàm phán với bên thắng nữa. 

Thắng – Thắng. 
Thắng – Thắng là kết quả lý tưởng nhất cho các cuộc đàm phán. Những yêu cầu và mục 

đích của cả hai bên đều được thỏa mãn và cả hai đứng lên với cảm giác hài lòng, sẵn sàng cho các 
cuộc đàm phán tiếp theo.  

Không có kết quả 
Trường hợp thứ tư là không có kết quả, không có ai thắng ai thua. Giữa hai trường hợp 

“không có kết quả” và “thua – thua” có sự khác biệt lớn: Khi kết quả là thu – thua, cả hai bên đều 
đứng dậy với ý nghĩ không bao giờ tiến hành đàm phán với bên kia một lần nữa còn khi đàm phán 
không mang lại kết quả gì, không bên nào chịu thiệt, hai bên vẫn có thể ngồi vào bàn đàm phán 
tiếp trong lần sau. 

5.4.2. Biểu hiện của văn hóa trong đàm phán và thương lượng. 

1. Hành vi ngôn ngữ: ngôn ngữ trong đàm phán. 
Các nghiên cứu về quá trình giao tiếp cho biết 90% ý nghĩa lời nói trong giao tiếp trực tiếp 

đều được truyền tải thông qua các phương tiện phi ngôn ngữ. Có nghĩa là trong đàm phán, chỉ có 
10% nội dung được thông qua lời nói. Những con số này cho thấy tầm quan trọng của văn hóa 
ứng xử phi ngôn ngữ được đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng trong cuộc đàm phán kéo dài 30 
phút, hai người có thể biểu hiện hơn 800 thông điệp phi lời nói khác nhau. Nếu cả hai đều không 
hiểu hay không nhận ra những thông điệp này, thì cả hai chỉ dừng lại ở mức độ giao tiếp thấp. Lúc 
đó sẽ không ngạc nhiên nếu kết quả của cuộc đàm phán không đến đích. 

- Ba bước trong giao tiếp phi ngôn ngữ. 
Văn hóa ứng xử thông qua giao tiếp phi ngôn ngữ đòi hỏi một sự tinh tế của người tham 

gia giao tiếp. Bên cạnh việc để ý đến các cử chỉ, điệu bộ và thông điệp bạn nói với người đối diện, 
bạn còn phải biết cách đọc được những cử chỉ của người đối diện và ý nghĩa của chúng. Hoạt 
động giao tiếp phi ngôn ngữ có ba giai đoạn: 

Giai đoạn thứ nhất, nhận biết người đối diện: Sau một vài phút ban đầu, bạn bắt đầu chú ý 
đến những cử chỉ phi ngôn ngữ của người đối diện. Anh ta bắt chéo chân tay trong khi đang nói 
chuyện ? Anh ta nhìn thẳng vào mắt bạn ? Anh ta che miệng khi đặt câu hỏi ? Sau đó bạn hệ 
thống các cử chỉ đó để đánh giá người đó có trung thực không, đang chán nản, tức giận hay nghi 
ngờ. Ban đầu có thể bạn không nhận biết được 100% những cử chỉ đó, nhưng ít nhất bạn cũng có 
thể nhận ra được một điều gì đó đang diễn ra ở người tham gia đàm phán. 

Giai đoạn thứ hai, nhận biết bản thân: Ngay khi bạn nhận thấy người đối diện nói mà 
không hề hé miệng, điều đó chứng tỏ bạn cũng đang giao tiếp bằng hành vi phi ngôn ngữ. Trong 
suốt cuộc đàm phán, bạn nhận thấy đối tác ngồi trên ghế khoanh tay và bắt chéo chân. Cử chỉ đó 
nói lên rằng người đó đang không hài lòng. Khi bạn hiểu được ý nghĩa đó, bạn sẽ thấy mình đang 
để tập tài liệu trong lòng và vắt chéo chân. Vì vậy, để hiểu được ý nghĩa của ngôn ngữ cơ thể, 
trước tiên bạn phải chú ý đến cử chỉ của bản thân trước. 
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Giai đoạn thứ ba, giao tiếp phi ngôn ngữ để kiểm soát bản thân và đối tác. Trong ví dụ 
trên, ngay sau khi bạn nhận ra cử chỉ của đối tác, bạn có thể thay đổi cử chỉ phi ngôn ngữ của 
mình. Bằng cách đặt tập tài liệu lên bàn, thả chân thẳng xuống, không bắt chéo chân, bạn thay đổi 
tư thế của mình dễ chấp nhận hơn. Khi bạn bắt đầu kiểm soát hành vi cử chỉ của mình và của 
người đối diện, chúng ta sẽ thấy được những cái lợi của ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ của cơ thể 
phản ánh cảm xúc thực sự bên trong. Hiểu được ngôn ngữ đó bạn có thể sử dụng chúng một cách 
có lợi nhất trong các cuộc đàm phán. 

- Tập hợp các điệu bộ, cử chỉ. 
Thông qua những hành vi riêng lẻ sẽ là rất khó để đoán biết cảm xúc thực sự. Tuy nhiên, 

khi các cử chỉ đó được tập hợp lại với nhau, chúng sẽ vẽ ra được bức tranh chính xác về những gì 
đang diễn ra trong suy nghĩ của người đối diện. Ban đầu, giao tiếp phi lời nói rất khó, nhưng nếu 
bạn tự quan sát hành vi, cử chỉ của chính mình và của người khác hàng ngày, bạn sẽ biết cách tập 
hợp các hành vi đó lại. Giao tiếp phi ngôn ngữ trong đàm phán rất quan trọng bởi vì nó giúp bạn 
phải biết thay đổi điều gì đó để có thể đạt được mục đích. 

Để nắm bắt được tín hiệu phi ngôn ngữ từ người đối diện, cần có bước nhìn khái quát 
người đối diện. Muốn vậy, hãy chia cơ thể ra làm 5 vùng: Mặt và đầu, thân, tay, bàn tay và chân. 

* Mặt và đầu: Là cánh cửa giúp bạn đi vào được suy nghĩ của người đối diện. Sau đây là 
một số dấu hiệu: 

- Không giao tiếp mắt: Những người muốn che dấu điều gì thường không giao tiếp mắt 
khi nói dối. 

- Nhìn lướt qua người đối diện: Khi cảm thấy chán, người ta thường nhìn lướt qua bạn 
hoặc liếc nhìn xung quanh phòng. 

- Nhìn sâu vào mắt người đối diện: Người nào bực tức với bạn thường nhìn chằm chằm 
vào mắt bạn. 

- Duy trì giao tiếp mắt: Đó là những người trung thực và đáng tin cậy. 
- Hơi ngoảnh đầu: Khi đánh giá điều mà bạn đang nói, người đối diện hơi ngoảnh đầu về 

một bên như muốn nghe rõ hơn. 
- Nghiêng đầu: Chứng tỏ người đối diện không chắc chắn lắm về điều vừa nghe nói. 

- Gật đầu: Khi đồng ý với bạn, người đối diện sẽ gật đầu khi nghe bạn nói. 
- Cười: Khi cảm thấy tự tin và khi đồng ý với bạn, người đó sẽ cười với bạn. 

* Thân thể: Thân thể cũng đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp phi ngôn ngữ. Nếu 
đối tác tiến lại gần hơn, nghĩa là công việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Người đối diện 
khi không đồng tình với bạn hoặc không chắc chắn điều gì sẽ ngồi dịch ra xa còn khi họ cảm thấy 
lo lắng hoặc nghi ngờ, họ sẽ xê dịch người bên này bên kia, về phía trước, lùi lại phía sau. Trong 
hầu hết các cuộc đàm phán, người ta thường duy trì một tư thế nhất định. Khi bạn đàm phán, hãy 
để ý đến những thay đổi hoặc dịch chuyển nhỏ của đối tác. Những thay đổi nhỏ này có thể mang ý 
nghĩa đối tác không đồng ý hoặc thay đổi quan điểm. 

* Tay: Nhìn chung, cánh tay mở rộng nghĩa là người đó rất hài lòng với quá trình đàm 
phán. Nếu người đó khoanh tay trước ngực, là người đó không đồng tình với cách đàm phán của 
bạn. Nếu đối tác ngả người xa khỏi bàn và cho tay ra phía sau thành ghế, nghĩa là cần đề cập đến 
vấn đề lớn hơn hoặc đây là phản ứng đối với vấn đề đang bàn tới. 
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* Bàn tay: Có hàng ngàn điệu bộ, cử chỉ của bàn tay. Chỉ riêng bàn tay không thể cho biết 
đối tác đang nghĩ gì, nhưng khi kết hợp với các cử chỉ khác của cơ thể thì lại tiết lộ được điều gì 
đó. 

- Mở lòng bàn tay: Được coi là một thông điệp tích cực, không có gì phải che dấu. 
- Vòng bàn tay ra sau đầu: Đối tác muốn đề cập đến vấn đề quan trọng hơn. 

- Đan các ngón tay vào nhau: Thể hiện sự trịnh trọng của đối tác hoặc đối tác muốn điều 
khiển cuộc đàm phàn.  

- Ra mồi hôi tay: Dấu hiệu của sự lo sợ, lo lắng hoặc thêíu tự tin. 
- Cử chỉ động chạm: Cử chỉ sờ mũi, tai,  cằm, đầu vô ý là dấu hiệu của sự lo lắng và bất 

an. 
* Chân: Tư thế của chân cũng quyết định đến một phần thái độ của đối tác trong đàm 

phán. Nếu bạn muốn đối tác mình sẫn sàng hợp tác và đáng tin cậy hãy để thẳng chân, bàn chân 
chạm xuống sàn và hơi nghiêng người về phía đối tác, đối tác sẽ nhận thấy ở bạn một dấu hiệu 
tích cực. 

2. Tạo sự tin tưởng trong đàm phán. 
Sự tin tuởng của đối tác đối với mình là chìa khóa giúp đàm phán thành công. Đối tác 

càng tin vào sự thành thật, tính liêm chính và độ tin cậy của bạn, bạn càng có cơ hội tiến đến kết 
quả thắng – thắng. Nếu vì một lý do nào đó mà đối tác không tin tưởng vào bạn, bạn sẽ thấy khó 
có sự nhân nhượng dù là nhỏ nhất. Tạo sự tin tưởng với đối tác thông qua một số biểu hiện cụ thể 
sau: 

- Chứng minh năng lực của mình: Cho đối tác thấy được sự thành thạo về chuyên môn của 
mình và nhiệt tình tiến tới kết quả đàm phán sẽ tạo được tin tưởng.  

- Đảm bảo cử chỉ điệu bộ của bạn đúng với lời nói. 
- Tạo phong thái chững chạc. Một phong thái chỉnh tề, chững chạc rất quan trọng. Tạo ra 

được một diện mạo tố, lựa chọn từ khi nói một cách cẩn thận, giọng nói rõ ràng tự tin và giao tiếp 
mắt sẽ giúp cho đối tác đánh giá tốt và tin tưởng vào bạn. 

- Giao tiếp với mục đích tốt đẹp. Một số khiếm khuyết trong giao tiếp có thể được bỏ qua 
nếu đối tác biết được bạn có mục đích tốt đẹp. 

- Làm những gì đã hứa. Mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên sẽ luôn được duy trì nếu các 
bên đều giữ lời hứa và tôn trọng sự thỏa thuận. Độ tin cậy là một yếu tố quan trọng trong quyết 
định có tiến hành các cuộc đàm phán lần sau không. 

- Lắng nghe. Chăm chú lắng nghe ý kiến của đối tác, quan sát tư thế của người đó sẽ giúp 
bạn biết có tin tưởng được không. 

- Truyền đạt nhiều thông tin. Giao tiếp – ứng xử càng trung thực và cởi mở càng tạo được 
sự tin cậy. 

- Trung thực – ngay cả khi phải chịu thua thiệt. Nếu đối tác sai sót khi đưa ra những con 
số, mặc dù có thể có lợi, bạn hãy nhắc anh ta. Đối tác lúc đó sẽ tin tưởng hơn vào bạn. 

- Kiên nhẫn. Trong đàm phán, kiên nhẫn là một đức tính rất đáng quý. Không ai thích bàn 
chuyện với người bán hàng nhanh, chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Sự kiên nhẫn đem lại sự 
tin tưởng và quyết định đúng đắn. Cuộc đàm phán nào cũng có một kỳ hạn cuối cùng. Bất cứ một 
người đàm phán nào trong lòng nói chung cũng có một sự tính toán là trước thời điểm ấy sẽ đi đến 
một thỏa thuận về một điều gì đó. Người tham gia đàm phán thường hay đợi đến thời hạn cuối 
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cùng mới chịu nhượng bộ hoặc thỏa hiệp. Bởi vậy, trong khi đàm phán, có một sự kiên nhẫn rất 
lớn, để chờ thời cơ chín muồi. 

- Bảo vệ sự công bằng. Hãy đảm bảo cho đối tác cũng đạt được kết quả công bằng với 
bạn. Khi hai bên cùng hài lòng sẽ tạo cơ hội cho những lần đàm phán sau. 

 - Thảo luận những vấn đề rộng thay vì những vấn đề nhỏ hơn. Để tạo dựng niềm tin, hãy 
cố nới rộng vấn đề ra. Nếu đối tác muốn bạn giảm bớt giá hàng, hãy chấp nhận giảm giá nếu đối 
tác mua tăng số lượng hoặc mở rộng hợp đồng. 

3. Kỹ năng đặt câu hỏi trong đàm phán và thương lượng. 
Trình độ cao hay thấp về giao tiếp – ứng xử của người đàm phán được quyết định bởi mức 

độ và cách thức đặt câu hỏi hay trả lời vấn đề của người ấy. Naguib Mahfouz đã nói: “Biết người 
nhanh nhậy qua câu trả lời. Biết người khôn ngoan qua cách đưa câu hỏi”. Trong quá trình đặt câu 
hỏi, bạn phải luôn chú ý không chỉ lời nói của đối tác mà còn cả hành động, phản ứng, phong thái 
và cử chỉ, điệu bộ của họ nữa vì chúng bộc lộ phần nào suy nghĩ của đối tác. Cách hỏi khéo léo có 
thể đem lại cho bạn một lượng thông tin lớn cần thiết để bạn sử dụng chiến thuật trong đàm phán. 
Cách đặt câu hỏi nhằm vào một số mục đích chính sau: 

- Thu nhập thông tin: Thông tin càng nhiều và chính xác sẽ hỗ trợ rất lớn cho mọi quyết 
định trong đàm phán của họ. 

- Khi đối tác đưa ra thông tin, bạn nên làm rõ và kiểm tra lại thông tin đó, từ đó giúp bạn 
phát hiện được những vấn đề có thể gây bất lợi cho mình. 

- Kiểm tra độ hiểu và mức độ quan tâm của đối tác: Đối tác của bạn quan tâm như thế nào 
đến kết quả của đàm phán ? Muốn biết mức độ hợp tác trong một vấn đề, bằng cách hỏi anh ta có 
thể chấp nhận mức thấp hơn so với yêu cầu của anh ta không ? 

- Xác định phong cách ứng xử: Đối tác là người như thế nào ? Người đó từ đâu đến, có 
nhiều kinh nghiệm đàm phán không ? Đó là một người trung thực ? Quyết đoán ? Cẩn thận ? 
Những câu hỏi nhằm nắm bắt được những thông tin này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đàm phán. 

- Tạo sự hòa nhập: Khi bạn hỏi đối tác, bạn sẽ có được những thuận lợi, bạn có thể hiểu 
nhiều hơn về đối tác đồng thời họ cũng thấy quý mến bạn hơn. Điều này rất cần thiết trong trường 
hợp anh ta không hiểu hoặc không đồng ý với vấn đề bạn đang nói, anh ta chưa thật sự cởi mở 
trong đàm phán. 

- Tiến đến thỏa thuận: Câu hỏi có thể giúp bạn biết được nguyện vọng thực sự hoặc sẫn 
sàng đi đến thỏa thuận của đối tác. 

- Giảm căng thẳng: Nhiều cuộc đàm phán trở nên căng thẳng. Khi có điều gì sai xảy ra, 
đặt câu hỏi để biết thêm các thông tin về quan điểm của đối tác rất hữu hiệu, những thông tin biết 
thêm có thể định hướng lại cuộc đàm phán. Một câu hỏi khác làm giảm căng thẳng là pha một 
chút hài hước vào cuộc nói chuyện. 

- Tạo sự cố gắng tích cực hoặc sự hòa hợp: Một câu nói tạo sự tích cực đơn giản là “Tôi 
rất đề cao anh”. Đôi khi bạn đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Đồng thời thể hiện sự quan tâm đến 
người đối diện là việc bạn nên làm. 

4. Kỹ năng trả lời trong đàm phán và thương lượng. 
- Không nên trả lời hết mọi vấn đề được hỏi: Người trả lời nên khéo léo rút gọn phạm vi 

câu được hỏi, hoặc có thể triển khai ý mới, đào sâu thêm câu được hỏi tùy thuộc vào sự anh hiểu, 
chủ động và tình thế giao tiếp cũng như mức độ cảm nhận về lợi hại khi trả lời câu hỏi. 
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- Không trả lời sát vào câu hỏi của đối phương: Trả lời câu hỏi gì cũng vậy, cần để cho 
mình một khoảng cách để tiến thoái hay nhận diện rõ ý đồ của đối phương khi hỏi. Khi trả lời 
không nên bộc lộ thực lực ra quá sớm và ồ ạt. Thông thường có thể áp dụng cách giải thích một 
vấn đề gì tương tự, sau đó mới quay lại chủ đề chính. Hoặc có thể dùng những câu hỏi ngược lại, 
hay dùng cách nói nghi vấn (thế chăng, không phải sao, chẳng lẽ ...) để di chuyển trọng điểm, hay 
giảm mức độ quan trọng của vấn đề được nêu ra. 

- Giảm bớt cơ hội để đối phương hỏi đến cùng: Nếu người nêu câu hỏi phát hiện ra sơ hở 
của câu trả lời, thường họ sẽ truy hỏi đến cùng. Khi trả lời không được để đối phương phát hiện ra 
chỗ sơ hở bằng cách trả lời khái quát trên nguyên tắc hoặc khẳng định tính chất khách quan, hạn 
chế mức độ cụ thể khi trả lời.  

- Dành đủ thời gian cất nhắc kỹ vấn đề được đưa ra đàm phán. Bạn cần chủ động, điềm 
tĩnh trong đối thoại ngay từ những phút đầu tiên, đôi khi phải biết lờ đi một cách vô tình hay hữu 
ý những câu hỏi dồn ép của đối tác. 

- Xác dịnh đúng những điều không đáng phải trả lời. Với những câu hỏi có thể gây nhiễu, 
đưa bạn vào thế bị động, thua thiệt trong đàm phán, bạn cần xác định đúng loại câu hỏi này bằng 
cách từ chối hoặc hỏi lại ý nhị với mục đích ngăn chặn đối phương đưa tiếp những câu hỏi tương 
tự. Cần tránh tỏ thái độ khó chịu hay cố tình lờ đi câu hỏi của đối phương, bởi như thế đồng nghĩa 
với ý “tôi không nói chuyện với ông”. 

- Đừng trả lời quá dễ dàng. Người đàm phán khi trả lời nên đi thẳng vào câu hỏi, có mục 
đích rõ ràng và cần tìm hiểu ý chân thực của vấn đề. Trong nhiều trường hợp, sự trả lời dễ dãi có 
thể bị đánh giá là nông nổi và hời hợt và do đó dễ rơi vào thế lép hoặc đối phương cũng chỉ có thể 
ứng xử lại một cách tương tự. 

- Không nên để rơi vào tình thế là đối địch trực tiếp với đối tác trong các tình huống đối 
thoại. Luôn tỏ ra như cùng đứng về quan điểm hay lập luận của họ. Phủ định ngay và quá trực tiếp 
đối phương trong từng tình huống giao tiếp cụ thể khiến cho cuộc đàm phán căng thẳng, có xu 
hướng đi xa hơn những vấn đề hai bên cùng tiếp cận. 

- Đưa ra những dẫn chứng tình huống : Nên chuẩn bị khoảng 10 đến 12 dẫn chứng tình 
huống để định vị sản phẩm dịch vụ của mình so với các đối thủ cạnh tranh. 

Lưu ý: Tránh việc chỉ trích, chê bai trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Thay vào đó, đưa ra bình 
luận nhận xét của khách hàng về những lợi ích và sự hài lòng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ 
của doanh nghiệp bạn. 

- Đưa ra những giải pháp hiệu quả: Nhiệm vụ của bạn là phải làm cho khách hàng tin 
tưởng vào sản phẩm dịch vụ của bạn cũng như những gì bạn đã cam kết. Kết thúc cuộc giao dịch, 
bạn nên tóm tắt lại những yêu cầu và giải pháp thực hiện, sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của 
đối tác để làm vững thêm quyết định. 

5. Kỹ năng nghe trong đàm phán và thương lượng. 
Trong đàm phán và thương lượng, nghe cũng thể hiện văn hóa ứng xử. Có rất ít nhà đàm 

phán biết cách lắng nghe, do đó mất nhiều cơ hội biết được yêu cầu và mục đích của đối tác. Các 
số liệu cho thấy, những người không biết cách lắng nghe chỉ có thể hiểu được 50% nội dung cuộc 
nói chuyện. Sau 48 tiếng, tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn 25%. Khi đối tác nói, không nên nhìn ra 
chỗ khác, hay tỏ thái độ bồn chồn, mà phải nhìn thẳng vào mắt họ. Vẻ chăm chú sẽ gây cho người 
nói tâm lý mình tôn trọng họ, đồng thời qua đó cũng thu thập được một cách đầy đủ thông tin cần 
thiết để phục vụ cho đàm phán. 
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Thông qua thái dộ của người nghe mà làm cho không khí đàm phán thân mật, hai bên đối 
tác sẽ cảm thấy mối quan hệ gần gũi nhau hơn. Trong khi nghe cần chú ý đến những ý tứ ẩn giấu 
bên trong lời nói để đoán biết nhu cầu tâm lý của đối tác, đồng thời luôn quan sát thái độ của đối 
tác để có thể ứng xử hợp lý nhất trong từng tình huống. 

5.4.3. Tác động của văn hóa đến đàm phán và thương lượng. 

1. Văn hóa là một yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của đàm phán. 
Thông qua đàm phán để đi đến ký kết hợp đồng là một khâu vô cùng quan trọng trong 

họat động sản xuât kinh doanh của một doanh nghiệp. 
Cuộc đàm phán thương mại thành công có thể đưa một khoản lợi nhuận lớn đến cho 

doanh nghiệp. Cùng với các yếu tố như: chất lượng và giá cả sản phẩm dịch vụ, thời gian giao 
hàng, điều kiện thanh toán ... văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng cũng đóng một vai 
trò quan trọng không kém. Phép ứng xử tốt giúp cho đối tác hiểu rõ và không hiểu lầm về mục 
đích đàm phán, củng cố niềm tin với đối tác v ề thiện chí hợp tác của công ty mình, tăng cường 
không khí thân thiện trong đàm phán, thậm chí có thể phá tan không khí căng thẳng và thoát ra 
khỏi sự bế tắc, từ đó tạo điều kiện thực hiện thành công việc ký kết các điều khoản trong hợp 
đồng. Ngược lại, ứng xử kém trong cuộc đàm phán làm cho đối tác hiểu sai ý đồ và thiện chí hợp 
tác sẽ dễ dàng làm cho cuộc đàm phán bị thất bại. 

2. Văn hóa hứa hẹn mang lại những cơ hội hợp tác mới. 
Văn hóa ứng xử không chỉ là yếu tố quan trọng mang lại thành công cho đàm phán mà 

còn tạo ra những cơ hội cho cả hai bên đối tác tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và trưởng thành. 

Người đàm phán có cách ứng xử văn hóa có tâm, có khả năng mẫn cảm nhận thấy nhu cầu 
của người khác, thậm chí bị công kích cũng không có phản ứng tiêu cực mà trước sau có thái độ 
bình tĩnh, tìm kiếm kết quả có lợi cho cả hai bên. Trong trường hợp cả hai bên cùng thắng, hai bên 
đàm phán hoặc nhiều, hoặc ít đều đạt được cái mà họ mong muốn trong đàm phán. Thậm chí nếu 
không đạt được kết quả như dự kiến cũng không ai phải về tay không, ít nhiều ai cũng có được lợi 
ích từ trong đó và cùng thúc đẩy đàm phán thành công. Người đàm phán ứng xử có văn hóa không 
chỉ quan tâm đến kết quả thắng – thắng của cuộc đàm phán đó mà họ còn hướng tới một mối quan 
hệ hiểu biết và tôn trọng nhau giữa hai bên đối tác. Đó chính là tiền đề cho những cơ hội hợp tác 
tiếp theo, xây dựng mối quan hệ lâu dài trên cơ sở tin tưởng, bình đẳng, hai bên cùng có lợi. 

5.4.4. Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng. 
Cho dù bạn đã đạt được mục tiêu như mong muốn trong đàm phán cũng phải tôn trọng đối 

phương. Những cử chỉ, lời lẽ vô tình hay hữu ý làm tổn thương lòng tự trọng cả đối phương hoặc 
phạm vào điều cấm kỵ sẽ là sai lầm lớn của bạn, có thể làm ảnh hưởng tới kết quả của chính cuộc 
đàm phán đó hoặc quan hệ hợp tác trong những lần khác của hai bên. Trước hết bước vào đàm 
phán, cần nghiên cứu, quan sát những yếu tố liên quan đến văn hóa ứng xử trong đàm phán, 
thương lượng sao cho tạo ra được một sự cộng hưởng tốt nhất đưa đến sự thành công của cuộc 
đàm phán. 

1. Tránh phạm phải lời nói kiêng kị dẫn đến khó khăn trong đàm phán. 
Lời nói là công cụ trực tiếp nhất, thực dụng nhất trong khi đàm phán. Trong giao tiếp, từ 

trao đổi thông tin, giao lưu tư tưởng, tình cảm đến quá trình mặc cả, thương lượng, nếu không có 
ngôn ngữ thích hợp thì không thể đàm phán. Ngôn ngữ cũng có quan hệ mật thiết với đàm phán 
qua văn bản. 
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Trên thế giới, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có những sắc thái ngôn ngữ khác nhau do đặc 
điểm về địa lý, sự phát triển về lịch sử, tôn giáo tĩn ngưỡng, phong tục tập quán khác nhau. Dân 
tộc nào cũng có những cấm kỵ trong ngôn ngữ. Vì vậy, nếu không biết rõ những cấm kỵ hoặc vi 
phạm cấm kỵ thì không những đàm phán khó thành công mà còn làm cho đối phương tức giận. 
Khéo léo sử dụng ngôn ngữ, nắm rõ các cấm kỵ là biểu hiện thành thục của nhà đàm phán và cũng 
là điều kiện quyết định sự thành công của cuộc đàm phán. 

2. Tránh phạm phải những kiêng kỵ về văn hóa của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong đàm 
phán. 

Hoạt động của giới thương mại không những không phân chia theo ngành nghề, khu vực 
mà còn phổ biến khắp thế giới. Đàm phán là hoạt động giao dịch mang tính toàn cầu. Khi đàm 
phán cần phải tìm hiểu, đánh giá các loại đối tượng. Đàm phán và thương gia có mối quan hệ mật 
thiết không thể tách rời. Bất luận ở quốc gia nào, vùng lãnh thổ nào thì trong giao tiếp ứng xử 
cũng không tuân theo một kiểu mẫu nhất định. 

Ở quốc gia nào thì phải chú ý đến phong tục tập quán của quốc gia đó. Khi tiến hành đàm 
phán, không được chạm vào những điều kiêng kỵ. Mỗi địa phương đều có đặc trưng riêng về văn 
hóa, chuẩn mực cuộc sống riêng. Những đặc trưng này được thể hiện tổng hợp thông qua người 
tham gia đàm phán của địa phương đó, trở thành tính cách và đặc điểm riêng. Khi đến một nước 
nào đó, không những phải nhập gia tùy tục, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mà còn không được tùy tiện 
hủy bỏ cam đoan. Sau khi đến nước đó cần phải chú ý nghe nhiều, nhìn nhiều, hiểu nhiều mới 
không làm ảnh hưởng tới sự thành công của đàm phán. 

3. Trong đàm phán, thương lượng tránh đối diện với điều khó giải quyết, bế tắc. 
Trong khi đàm phán, nếu đối phương đưa ra ý kiến phản đối thì bạn nên suy nghĩ cẩn 

thận, phân tích kỹ càng, gợi ý cho đối phương nói ra mục tiêu của mình khi tham gia đàm phán. 
Tất cả các cách trên đều nhằm làm tăng vị thế của mình, tước đi ưu thế của đối thủ. Nếu bạn bác 
bỏ thẳng thừng ý kiến phản đối của đối phương thì không những làm mất mặt đối phương mà còn 
làm cho đàm phán đi vào bế tắc. 

Đàm phán trong hoạt động kinh doanh luôn mang tính cạnh tranh, hoặc là cạnh tranh trực 
tiếp hoặc là cạnh tranh gián tiếp qua giá cả. Giá người bán đưa ra thị trường cao hơn so với giá 
người mua muốn trả và ngược lại, giá người mua đưa ra thường thấp hơn giá người bán yêu cầu. 
Đây là một vấn đề nan giải trong đàm phán. Các phương pháp trong đàm phán và thương lượng 
đều là các phương pháp mang tính hợp tác. Trọng tâm của phương pháp này là hai bên ngồi xuống 
bàn đàm phán một cách vui vẻ, công bố lập trường của mình, vận dụng các điều kiện khách quan, 
tính sáng tạo để nhanh chóng đạt được hiệp nghị mà không làm tổn hại đến quan hệ hai bên. 

4. Đừng phá hỏng đàm phán. 
Đàm phán là quá trình hết sức tinh tế, sai sót một chút là có thể phá hỏng hoàn toàn. 

Những điều cần chú ý trong đàm phán là: 

- Thái độ không được phép nhu nhược. Bất kể là lập trường của bạn có lợi đến đâu, hành 
vi nhu nhược chỉ làm giảm đi khí thế của bạn. 

- Đừng bao giờ không nhẫn nại, nếu không sẽ thể hiện bạn là người dễ tùy tiện nói ra ý 
mình, không làm chủ được tư duy. 

- Không được mất tự chủ tình cảm, nếu không người khác sẽ cho rằng bạn chỉ biết đến lập 
trường của bạn mà không có thành ý hợp tác. 
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- Không được phép nói quá điều mình cần, người khác sẽ cho rằng bạn không thật sự chú 
ý lắng nghe nhu cầu của đối phương. 

- Không đựoc đưa ra thông điệp cuối cùng, nếu không đàm phán có thể biến thành cục 
diện một mất một còn. 

- Không được lên giọng trong khi diễn ra đàm phán. Kết quả của việc lớn tiếng chỉ là làm 
đối tác không rõ bạn đang nói gì. 

Những chuyên gia về đàm phán thường cố gắng đạt được kết quả mà họ mong muốn. 
Nhưng họ cũng biết được rằng bất kỳ cuộc đàm phán thành công nào cũng buộc phải có những 
điều mất nhất định mới có thể có được những điều mà họ muốn. Thỏa hiệp gần như là không thể 
tránh khỏi. Với lập trường kiên quyết không thỏa hiệp thì đến cả những thứ bạn cần cũng mất đi. 

5.5 VĂN HOÁ TRONG ĐỊNH HƯỚNG VỚI KHÁCH HÀNG         
5.5.1. Khách hàng và mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng  

Khách hàng là tất cả các tổ chức các nhân có nhu cầu về sản phẩm của doanh nghiệp. Hay 
nói cách khác, khách hàng là đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ và là yếu tố quyết định thành 
công hay thất bại của doanh nghiệp. Bởi vì khách hàng tạo nên thị trường, quy mô của khách hàng 
tạo nên quy mô của thị trường. Khách hàng tạo ra nhu cầu, bản thân nhu cầu lại không giống nhau 
giữa các nhóm khách hàng. Hơn nữa nhu cầu của khách hàng cũng thường xuyên thay đổi. Tuy 
nhiên, tất cả chúng ta đều nhận thức một điều rằng, dẫu cho doanh nghiệp luôn mong muốn đáp 
ứng tất cả mọi nhu cầu của khách hàng, nhưng tiềm lực, khả năng của doanh nghiệp là có hạn. 
Mỗi một doanh nghiệp chỉ có một lợi thế nhất định trên một đoạn thị trường nhất định, với một 
nhóm khách hàng nhất định nào đó. Trên đoạn thị trường ấy doanh nghiệp có thể phát huy lợi thế 
của mình  so với đối thủ cạnh tranh để đạt được các mục tiêu đã định. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp 
phải xác định cho mình đoạn thị trường mục tiêu nhất định phù hợp với khả năng và mục tiêu của 
mình. 

Ngày nay để có những bước đi vững vàng trên thị trường, trong sự cạnh tranh gay gắt, 
doanh nghiệp phải thay đổi về quan niệm, kiên trì lấy nhu cầu khách hàng làm căn cứ của hoạt 
động kinh doanh. Lấy khách hàng làm mục tiêu chính cho hoạt động kinh doanh; lấy việc đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng làm xuất phát điểm cơ bản; thông qua phát hiện và đáp ứng nhu cầu hiện 
thực và tiềm năng để chiếm lĩnh khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài với họ, từ đó mà thu 
được lợi ích và ưu thế cạnh tranh lâu dài. Vấn đề trọng điểm và tiền đề của việc thu hút và duy trì 
quan hệ lâu dài là phải nhận thức và xử lý một cách chính xác quan hệ giữa doanh nghiệp và 
khách hàng. Trong điều kiện nền kinh tế hiện đại, doanh nghiệp và khách hàng là hai chủ thể bình 
đẳng, hai đối tượng dựa vào nhau mà tồn tại và có tác dụng qua lại. Sự phối hợp của doanh nghiệp 
và khách hàng là để thực hiện mục tiêu, lợi ích của mình và tạo thành lợi ích chung tạm thời hoặc 
lâu dài. Trong hệ thống lợi ích này, sự gắn bó hay xa cách trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp 
và khách hàng trực tiếp quyết định doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trên thị trường hay 
không. 

Quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng dựa trên phạm trù văn hoá đặc trưng của mỗi 
doanh nghiệp. Có thể nói văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa doanh 
nghiệp và khách hàng. 

5.5.2. Đặc trưng văn hoá doanh nghiệp “định hướng khách hàng”   
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         Văn hoá doanh nghiệp phải thích ứng với môi trường trong và ngoài doanh nghiệp, do vậy 
phải nắm vững được thay đổi của môi trường và kịp thời đưa ra phản ứng với sự thay đổi đó. Văn 
hoá doanh nghiệp “định hướng khách hàng” có tính độc đáo riêng, đó là:  

- Tăng cường xây dựng mối quan hệ có lợi, cân bằng trong và ngoài doanh nghiệp: Hoạt 
động của doanh nghiệp cần chú ý đầu tiên là lấy nhu cầu khách hàng làm trung tâm. Một số doanh 
nghiệp đã nhận ra rằng giá cả luôn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến việc mua bán của khách 
hàng, đồng thời cũng là phương án có lợi tạo ra sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy, khi xây 
dựng văn hoá doanh nghiệp phải lấy phương châm giá thấp mà chất lượng vẫn đảm bảo làm hài 
lòng khách hàng làm tôn chỉ kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, 
kiên trì tư tưởng kinh doanh giá thấp, có lợi cho khách hàng để thu hút khách hàng. Văn hoá 
doanh nghiệp lấy khách hàng làm định hướng khiến doanh nghiệp có thể bắt kịp được với sự thay 
đổi nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng còn duy trì 
việc đối xử bình đẳng với nhân viên, khởi xướng tinh thần tập thể, cổ vũ sự sáng tạo, tăng sức 
đoàn kết của doanh nghiệp. Giữa doanh nghiệp và khách hàng có thể xây dựng được mối quan hệ 
có lợi , nhịp nhàng và cân đối, làm cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững chắc trong sự cạnh 
tranh khốc liệt của thị trường, cuối cùng thực hiện được mục tiêu văn hoá doanh nghiệp “định 
hướng khách hàng”. 

- Có lợi cho doanh nghiệp trong việc thúc đẩy ưu thế cạnh tranh độc đáo của mình: Văn hoá 
doanh nghiệp là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới thành tích của mỗi doanh nghiệp. Dựa vào văn 
hoá của mỗi doanh nghiệp, định hướng khách hàng để thúc đẩy sức sản xuất của xã hội phát triển. 
Trong điều kiện nhất định, có lợi cho việc tạo ra sự riêng biệt trong kinh doanh, tạo ra ưu thế khác 
biệt, từ đó thúc đẩy ưu thế cạnh tranh độc đáo của mỗi doanh nghiệp. 

- Có thể dẫn dắt hoạt động mua bán và phương thức tiêu dùng của khách hàng, có lợi cho 
việc tạo ra những khách hàng tín nhiệm: Văn hoá doanh nghiệp ở một mức độ nhất định là sự giao 
lưu qua lại giữa khách hàng và doanh nghiệp. Doanh nghiệp thông qua việc xây dựng văn hoá để 
tạo ra hình ảnh của mình trong lòng công chúng, còn khách hàng thông qua các nội dung trong 
văn hoá doanh nghiệp (các lý luận, quan niệm tôn chỉ) mà doanh nghiệp đưa ra để tìm hiểu, tạo ra 
cách nhìn và thái độ đối với doanh nghiệp. Thông qua sự giao lưu qua lại, mối quan hệ giữa khách 
hàng và doanh nghiệp sẽ ngày càng khăng khít. Các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền văn hoá 
vào tư tưởng khách hàng có thể nắm được đặc trưng và hoạt động tiêu dùng của khách hàng, xu 
thế thay đổi trong nhu cầu của khách hàng. Từ đó có thể đưa ra những phản ứng thích hợp trong 
tình huống thực tế, làm cho nhu cầu vật chất và tinh thần của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. 
Ngoài ra, khách hàng trong quá trình tiếp xúc với doanh nghiệp, có thể hiểu được văn hoá, lý luận 
quan niệm kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất cung cấp. Nếu văn hoá doanh 
nghiệp định hướng khách hàng thì có thể bồi dưỡng ấn tượng tốt của khách hàng đối với doanh 
nghiệp, khiến cho họ mua nhiều lần, tạo ra những khách hàng tín nhiệm. Văn hoá doanh nghiệp 
lấy khách hàng làm định hướng, việc gì cũng nghĩ cho khách hàng, do vậy có thể có được sự ủng 
hộ của khách hàng, làm cho doanh nghiệp không ngừng phát triển. Lấy định hướng khách hàng 
làm văn hoá doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp dẫn đầu sẽ có được thành tích đáng 
kể. 
5.5.3. Cơ chế hình thành văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng 
         Việc hình thành văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng là một quá trình lâu dài, từng 
bước được định hình, hoàn thiện và sâu sắc. Trước tiên, việc ra đời và truyền bá quan niệm định 
hướng khách hàng phải là một quá trình. Thứ hai, việc hình thành và phát triển của văn hoá doanh 
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nghiệp cần phải có điều kiện đầy đủ và hoàn cảnh thích hợp. Nói chung văn hoá doanh nghiệp 
định hướng khách hàng được hình thành dựa vào một cơ chế nhất định. Các cơ chế đó là: 

- Hình thành do nhu cầu sinh tồn và phát triển của doanh nghiệp trong môi trường nhất 
định. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhận thấy, nếu chỉ chú ý đến mình, thì 
không thể tự đột phá hay đạt được thành công. Chỉ có quan tâm nhiều đến khách hàng, nghiên cứu 
khách hàng, định hướng khách hàng mới có thể tìm thấy cơ hội kinh doanh. Trong môi trường 
kinh doanh cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp nào xuất phát từ góc độ khách hàng, tính đến yêu 
cầu của họ thì mới thu hút được khách hàng, đạt được thắng lợi trong cạnh tranh. Quan niệm định 
hướng khách hàng xuất hiện thích ứng với môi trường kinh doanh, thể hiện vai trò to lớn trong sự 
phát triển của doanh nghiệp. Sự hình thành văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng sẽ nâng 
cao năng lực thích ứng và thay đổi với môi trường khách quan của doanh nghiệp.  

- Bắt đầu từ sự khởi xướng và làm mẫu của một số ít người, sau đó dần dần lan rộng và 
định hình trong cả doanh nghiệp. Trước khi văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng hình 
thành, văn hoá định hướng sản xuất hoặc sản phẩm dịch vụ chiếm được vị trí thống trị. Trong tình 
hình hiện nay, một số doanh nghiệp đã ý thức được rằng, văn hoá doanh nghiệp tốt nên thực sự 
xuất phát từ lợi ích của khách hàng, phản ánh nhu cầu của khách hàng. 

- Là kết quả của việc không ngừng học tập, không ngừng thực hành và quản lý quy phạm 
của nhân viên doanh nghiệp. Trên thực tế là quá trình lấy phương thức hành vi và quan niệm kinh 
doanh định hướng khách hàng mới để thay cho các phương thức hành vi và quan niệm cũ. Quan 
niệm định hướng khách hàng mới phải trải qua sự tuyên truyền, học tập sâu rộng mới được nhân 
viên doanh nghiệp dần dần chấp nhận và đưa nó vào công việc của mình. Văn hoá doanh nghiệp 
định hướng khách hàng khi còn là mô hình sơ bộ không ngừng lấy quan niệm định hướng khách 
hàng để chỉ đạo thực tiễn doanh nghiệp, và trong thực tiễn, nó luôn được bổ xung, điều chỉnh từng 
bước và hoàn thiện. Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng không phải tự nhiên sinh ra, 
mà là kết quả của việc quản lý quy phạm 
5.5.4. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng 
         Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng là hạt nhân sức mạnh quy tụ trong doanh 
nghiệp. Chính vì vậy cần phải bồi dưỡng định hướng khách hàng từ những mặt sau:  

- Xây dựng quan niệm định hướng khách hàng: Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp suy 
cho cùng là sự cạnh tranh khách hàng, lựa chọn khách hàng quyết định sự hưng thịnh hay suy 
vong, thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp. Chỉ có hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, 
doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển. Xây dựng quan niệm định hướng khách hàng chính 
là yêu cầu tất yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả đều phải xuất phát từ nhu 
cầu khách hàng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ mà họ hài lòng. Đương nhiên, 
việc xây dựng định hướng khách hàng yêu cầu các nhà quản lý doanh nghiệp phải bỏ thời gian và 
công sức tiến hành giáo dục, bồi dưỡng cải tạo cách tư duy của nhân viên, đặt khách hàng lên vị 
trí hàng đầu trong mục tiêu công việc. 

- Xây dựng quan niệm quản lý “lấy con người làm gốc”: Trong nội bộ doanh nghiệp, cần 
coi nhân viên như những đối tác chung. Chú ý tới việc nhân cách hoá tinh thần doanh nghiệp và 
quan niệm giá trị của doanh nghiệp, giáo dục cho nhân viên ý thức “đoàn kết một lòng” vì sự 
nghiệp chung, làm cho nhân viên đồng tâm hiệp lực, cùng tiến bộ, cùng tồn tại, cùng mưu cầu vì 
sự phát triển của doanh nghiệp. cần bồi dưỡng ý thức của nhân viên, thường xuyên quan tâm tới 
tình hình cạnh tranh và sự biến đối của thị trường, làm cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh có thể 
tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp cần bồi dưỡng và bảo vệ ưu thế về tài nguyên nhân lực của 
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mình thông qua chế độ thưởng phạt có hiệu quả để thu hút nhân tài, đưa những nhân viên ưu tú 
nhất để phục vụ khách hàng. 

- Khích lệ sáng tạo, bồi dưỡng sức cạnh tranh: Trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, 
tính năng và chất lượng của sản phẩm phải thể hiện được sự ưu việt so với sản phẩm khác. Vì vậy 
doanh nghiệp nếu không sáng tạo, không đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm thì sẽ bị tụt hậu. 
Tính sáng tạo của doanh nghiệp bao gồm khai phá sản phẩm mới, lựa chọn phương thức sản xuất 
mới, mở ra thị trường mới, áp dụng những hình thức doanh nghiệp mới. Sự sáng tạo này nếu thích 
ứng với nhu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp nhất định sẽ thu được lợi nhuận, bảo đảm duy 
trì sự phát triển. 

- Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng nên khích lệ tinh thần sáng tạo của nhân 
viên, sử dụng ưu thế văn hoá để tạo ra sức cạnh tranh, tận dụng được cơ hội thuận lợi của thị 
trường. Cho nên khi xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhất định phải phân tích quá khứ và nắm 
vững tương lai. 

- Xây dựng tinh thần của nhà kinh doanh:Trong việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nhà 
lãnh đạo phải có quan niệm giá trị thích ứng với hoàn cảnh thị trường, có chiến lược, sách lược 
kinh doanh thích ứng và có thể làm cho doanh nghiệp phát triển. Việc bồi dưỡng văn hoá doanh 
nghiệp định hướng khách hàng có thể tạo ra sự ửng hộ về vật chất và tinh thần cho việc nâng cao 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp, làm cho văn hoá doanh nghiệp thích ứng với nhu cầu phát triển. 
Ngoài ra văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, thể hiện được đặc điểm của doanh nghiệp một cách rõ 
ràng thì mới có khả năng giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, chiến thắng đối thủ và 
giành được sự ửng hộ và đồng tình của khách hàng. 

           Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, suy cho cùng là tạo động lực và môi trường hình thành 
các giá trị mới, phù hợp với yêu cầu hiện tại và tương lai, định hướng suy nghĩ và hành động của 
các thành viên sao cho phát huy được cao nhất những ưu thế sẵn có của nội lực, đồng thời khơi 
dậy và nhân lên các nguồn lực mới cho phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp. Về cơ bản văn hoá doanh nghiệp được biểu hiện ra là những động cơ thúc đẩy lãnh đạo 
doanh nghiệp. Khi ấy, doanh nghiệp là niềm kiêu hãnh chung của tập thể, nhân tố con người được 
tổ chức và sử dụng hiệu quả nhất, mang lại chiến thắng cho doanh nghiệp. Với nền văn hoá doanh 
nghiệp mạnh mẽ định hướng khách hàng, doanh nghiệp sẽ toả ra một nguồn năng lượng không 
ngờ. Văn hoá doanh nghiệp không phải là cái bất biến mà nó cần phải được thay đổi theo yêu cầu 
của bộ máy tổ chức quản lý, phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Nó phải được 
xây dựng dựa trên nền tảng là truyền thống và bản sắc dân tộc Việt nam. Văn hoá doanh nghiệp 
phải được sử dụng như một yếu tố nâng cao khả năng thích nghi và năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp.  

TÓM TẮT NỘI DUNG 
1. Văn hoá ứng xử có vai trò hết sức quan trọng. Nó giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thành công 
hơn, làm đẹp thêm hình tượng của doanh nghiệp, tạo điều kiện phát huy dân chủ cho mọi thành 
viên. Củng cố và phát triển địa vị của mỗi cá nhân trong nội bộ doanh nghiệp. Văn hoá ứng xử 
được biểu hiện 

- Văn hóa ứng xử của cấp trên đối với cấp dưới. 

- Văn hóa ứng xử của cấp dưới và cấp trên. 
- Văn hóa ứng xử giữa các đồng nghiệp 

- Văn hóa ứng xử với công việc. 
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2. Tác động của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp được thể hiện bằng việc xây dựng thái 
độ an tâm công tác; Mang lại hiệu quả công việc cao; tạo hứng khởi làm việc trong doanh nghiệp; 
Xây dựng và củng cố tinh thần hợp tác; Xây dựng văn hoá doanh nghiệp có bản sắc riêng 

3. Trong văn hoá ứng xử nội bộ doanh nghiệp cần tránh 
 Với nhà lãnh đạo doanh nghiệp. 

- Không biết cách dùng người. 
- Người lãnh đạo thiếu tầm chiến lược. 

- Độc đoán chuyên quyền, tập quyền quá mức. 
 Đối với cấp dưới 

- Lạm dụng việc nghỉ ốm 
- Ý thức vệ sinh kém 

- Tự do quá trớn 
- Thông tấn xã vỉa hè 

- Sử dụng điện thoại di động quá nhiều trong giờ làm việc. 
- Giải quyết mâu thuẫn cá nhân trong giờ làm việc. 
- Luôn miệng kêu ca phàn nàn. 

4. Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố không thể thiếu trong cấu thành của hình ảnh thương hiệu. 
Thương hiệu là yếu tố làm nên nét văn hóa riêng biệt của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi xây dựng 
thương hiệu cần chú ý một số khía cạnh như đặt tên thương hiệu, xây dựng lôg của thương hiệu, 
xây dựng tính cách của thương hiệu, xây dựng câu khẩu hiệu 

5. Trong hoạt động marketing, văn hoá doanh nghiệp thể hiện trong định giá sản phẩm dịch vụ; 
trong chính sách phân phối, trong chính sách xúc tiến bán hàng. 

            Chính sách giá thường bị ảnh hưởng bởi các thái độ văn hoá đối với sự thay đổi thông qua 
cái gọi là “giá tâm lý”. Ở một số nơi, sự thay đổi thường xem là tích cực nên hàng thời trang mốt 
được đặt giá rất cao vì nó tượng trưng cho sự thay đổi. Nhưng ở nơi khác sự thay đổi có thể đựơc 
xem là không tốt, một mức giá cao hơn cho sản phẩm mới thường chỉ làm sản phẩm trở nên quá 
đắt cho người tiêu dùng bình thường. 
            Một doanh nghiệp có nền văn hóa mạnh tạo nên uy tín cho kênh phân phối của doanh 
nghiệp. Khi đó hệ thống phân phối này trở thành hệ thống thu thập thông tin phản hồi .Trong hoạt 
động kinh doanh nói chung và hoạt động marketing nói riêng thì thu thập thông tin phản hồi là vô 
cùng quan trọng, nó giúp doanh nghiệp nhận thấy vị trí sản phẩm dịch vụ của mình trên thị 
trường.  

            Chiêu thị gồm các hoạt động như quảng cáo, khuyến mại, chào hàng ( hay bán hàng ) trực 
tiếp cá nhân, tuyên truyền - quan hê với công chúng. Văn hóa thể hiện trong xúc tiến bán hàng là 
thể hiện qua sự tác động của chúng tới những hoạt động này.  
6. Văn hoá doanh nghiệp còn biểu hiện trong đàm phán và thương lượng: Văn hóa là một yếu tố 
quan trọng quyết định đến thành công của đàm phán; Văn hóa hứa hẹn mang lại những cơ hội hợp 
tác mới. Tuy nhiên trong đàm phán cho dù đã đạt được mục tiêu như mong muốn trong đàm phán 
cũng phải tôn trọng đối phương. Những cử chỉ, lời lẽ vô tình hay hữu ý làm tổn thương lòng tự 
trọng cả đối phương hoặc phạm vào điều cấm kỵ sẽ là sai lầm lớn của bạn, có thể làm ảnh hưởng 
tới kết quả của chính cuộc đàm phán đó hoặc quan hệ hợp tác trong những lần khác của hai bên. 
Trước hết bước vào đàm phán, cần nghiên cứu, quan sát những yếu tố liên quan đến văn hóa ứng 
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xử trong đàm phán, thương lượng sao cho tạo ra được một sự cộng hưởng tốt nhất đưa đến sự 
thành công của cuộc đàm phán. 
7.  Văn hoá doanh nghiệp “định hướng khách hàng” có tính độc đáo riêng, đó là:  

- Tăng cường xây dựng mối quan hệ có lợi, cân bằng trong và ngoài doanh nghiệp. 
- Có lợi cho doanh nghiệp trong việc thúc đẩy ưu thế cạnh tranh độc đáo của mình 
- Có thể dẫn dắt hoạt động mua bán và phương thức tiêu dùng của khách hàng, có lợi cho 

việc tạo ra những khách hàng tín nhiệm 
         Việc hình thành văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng là một quá trình lâu dài, từng 
bước được định hình, hoàn thiện và sâu sắc. Trước tiên, việc ra đời và truyền bá quan niệm định 
hướng khách hàng phải là một quá trình. Thứ hai, việc hình thành và phát triển của văn hoá doanh 
nghiệp cần phải có điều kiện đầy đủ và hoàn cảnh thích hợp. Nói chung văn hoá doanh nghiệp 
định hướng khách hàng được hình thành dựa vào một cơ chế nhất định.  
8. Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng là hạt nhân sức mạnh quy tụ trong doanh 
nghiệp. Chính vì vậy cần phải bồi dưỡng định hướng khách hàng từ những mặt sau:  

- Xây dựng quan niệm định hướng khách hàng 
- Xây dựng quan niệm quản lý “lấy con người làm gốc” 
- Khích lệ sáng tạo, bồi dưỡng sức cạnh tranh 
- Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng nên khích lệ tinh thần sáng tạo của nhân 

viên, sử dụng ưu thế văn hoá để tạo ra sức cạnh tranh, tận dụng được cơ hội thuận lợi của thị 
trường.  

- Xây dựng tinh thần của nhà kinh doanh            

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy trình bày vai trò và biểu hiện của văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp? 
2. Hãy cho biết tác động của văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp? 

3. Những điều cần tránh trong văn hoá ứng xử nội bộ doanh nghiệp ? 
4. Hãy trình bày những vấn đề văn hoá với xây dựng và phát triển thương hiệu? 

5. Hãy cho biết một số khía cạnh văn hoá cần lưu ý trong xây dựng các thành tố thương hiệu? 
6. Hãy trình bày văn hoá trong lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường? 

7. Hãy trình bày văn hoá trong các quyết định sản phẩm? 
8. Hãy trình bày văn hoá trong các hoạt động truyền thông marketing? 
9. Hãy cho biết những biểu hiện của văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng? 

10. Có những tác động nào của văn hoá ứng xử đến đàm phán và thương lượng? 
11. Hãy cho biết đặc trưng của văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng? 

12. Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng được hình thành dựa trên những cơ chế nào? 
13. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng được thực hiện như thế nào? 

 
 

 
 

 



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 147

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
 

CHƯƠNG 1 
1. Thế nào là đạo đức và đạo đức kinh doanh? Hãy cho biết đối tượng điều chỉnh và phạm vi 
áp dụng của đạo đức kinh doanh? 
- Đạo đức: là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành 
vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác, với xã hội 
- Đạo đức kinh doanh: là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh 
giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh 
- Đối tượng điều chỉnh: Chủ thể kinh doanh 

- Phạm vi áp dụng: là tất cả những thể chế xã hội, những người có liên quan, tác động đến hoạt 
động kinh doanh 

2. Vấn đề đạo đức trong kinh doanh là gì? Hãy nêu một vài minh hoạ về các vấn đề đạo đức 
kinh doanh điển hình của các doanh nghiệp nước ta? 
- Vấn đề đạo đức trong kinh doanh 

- Một vài ví dụ về các vấn đề đạo đức kinh doanh điển hình 

3. Các khía cạnh mâu thuẫn trong mối quan hệ kinh doanh?  
- Các khía cạnh mâu thuẫn (mâu thuẫn về triết lý; mâu thuẫn về quyền lực; mâu thuẫn trong sự 
phối hợp; mâu thuẫn về lợi ích) 

4. Hãy trình bày các lĩnh vực có mâu thuẫn? Theo anh (chị) lĩnh vực nào cần quan tâm giải 
quyết các mẫu thuẫn? Vì sao? 
- Các lĩnh vực có mâu thuẫn (marketing, phương tiện kỹ thuật, nhân lực, tài chính kế toán, quản 
lý, chủ sở hữu,người lao động, khách hàng, ngành, cộng đồng, Chính phủ) 

- Lĩnh vực cần giải quyết mâu thuẫn 
- Lý do 

5. Để nhận diện các vấn đề về đạo đức kinh doanh cần tiến hành theo trình tự như thế nào? 
- Xác minh những người hữu quan 

- Xác minh mối quan tâm, mong muốn của các đối tượng hữu quan 
- Xác định bản chất vấn đề đạo đức 

6. Hãy trình bày nghĩa vụ kinh tế trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
- Đối với người tiêu dùng và người lao động 

- Đối với người chủ tài sản 

7. Hãy trình bày nghĩa vụ pháp lý trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
- Điều tiết cạnh tranh 
- Bảo vệ người tiêu dùng 

- Bảo vệ môi trường 
- An toàn và bình đẳng 
- Khuyến khích phát hiện và ngăn chặn hành vi sai trái 

8. Hãy trình bày nghĩa vụ về đạo đức trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
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- Thể hiện 

- vai trò thực hiện 

9. Hãy trình bày nghĩa vụ nhân văn trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
- Nội dung 
- Phương diện đóng góp của doanh nghiệp 

10. Hãy trình bày các quan điểm đối với thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
- Quan điểm cổ điển 

- Quan điểm “đánh thuế” 
- Quan điểm “quản lý” 

- Quan điểm “những người hữu quan” 

11. Hãy trình bày các cách tiếp cận đối với thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
- Cách tiếp cận theo thứ tự ưu tiên 
- Cách tiếp cận theo tầm quan trọng 

- Cách tiếp cận theo hoàn cảnh 

12. Đạo đức kinh doanh có vai trò như thế nào trong quản trị doanh nghiệp?  
- Góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh,  

- Góp phần vào chất lượng của doanh nghiệp,  
- Góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên,  

- Góp phần làm hài lòng khách hàng,  
- Góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.  

- Góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia. 

 
CHƯƠNG 2 

 

1. Đạo đức kinh doanh trong quản trị nguồn nhân lực liên quan đến những vấn đề cơ bản 
nào?  
- Đạo đức kinh doanh liên quan đến các vấn đề tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng lao động;  

- Đạo đức trong đánh giá người lao động;  
- Đạo đức trong bảo vệ người lao động. 

2. Để bảo vệ người tiêu dùng, Liên hợp quốc đã có bản hướng dẫn gửi  Chính phủ các nước 
thành viên. Hãy cho biết người tiêu dùng có những quyền gì? 
- Quyền được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản  
- Quyền được an toàn   

- Quyền được thông tin  
- Quyền được lựa chọn   

- Quyền được lắng nghe (hay được đại diện) 
- Quyền được bồi thường 

- Quyền được giáo dục về tiêu dùng 
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- Quyền được có một môi trường lành mạnh và bền vững 

3. Trong hoạt động tài chính kế toán đạo đức được biểu hiện như thế nào? 
- Hành vi 

- Cạnh tranh 
- Số liệu 

- Áp lực.. 

4. Thế nào là đối tượng hữu quan? Đạo đức kinh doanh được xem xét trong quan hệ với họ 
như thế nào? 
- Khái niệm 

- Chủ sở hữu 
- Người lao động 

- Khách hàng 
- Đối thủ cạnh tranh 

5. Thế nào là chương trình đạo đức có hiệu quả? Các nhân tố chủ chốt cho việc xây dựng 
một chương trình đạo đức? 
- Khái niệm 

- Các nhân tố chủ chốt cho việc xây dựng chương trình đạo đức 

6. Vấn đề  đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu như thế nào? 
- Tham nhũng và hối lộ 
- Phân biệt đối xử 

- Các vấn đề khác 

CHƯƠNG 3 

 

1. Thế nào là văn hoá và văn hoá doanh nghiệp? Văn hoá doanh nghiệp có những đặc điểm 
gì? 
- Khái niệm văn hoá 

- Khái niệm văn hoá doanh nghiệp 
- Đặc điểm văn hoá doanh nghiệp 

2.  Hãy cho biết các biểu trưng trực quan của văn hoá doanh nghiệp? 
- Kiến trúc đặc trưng 
- Nghi lễ 

- Giai thoại 
- Biểu tượng 

- Ngôn ngữ, khẩu hiệu 
- Ấn phẩm điển hình 

3. Hãy cho biết các biểu trưng phi trực quan của văn hoá doanh nghiệp? 
- Lý tưởng 

- Niềm tin, giá trị chủ đạo và thái độ 
- Lịch sử phát triển và truyền thống văn hoá 
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4. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Harrion/Handy? 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Harrion/Handy 

Văn hoá quyền lực (Power culture) 

Văn hoá vai trò (Role culture) 
Văn hoá công việc (Task culture) 

Văn hoá cá nhân (Person culture) 

5. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Deal và Kennedy? 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Deal và Kennedy 

Văn hoá nam nhi (Tough-guy, macho culture) 

Văn hoá làm ra làm/chơi ra chơi(work-hard/play-hard culture) 
Văn hoá phó thác (bet-your-company) 

Văn hoá quy trình (Process culture) 

6. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Quinn và MeGrath? 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Quinn và MeGrath 

Văn hoá kinh tế hay văn hoá thị trường (raditonal hay market culture) 
Văn hoá triết lý hay văn hoá đặc thù (ideoligical hay adhocracy culture) 

Văn hoá đồng thuận hay văn hoá phường hội (consensual hay clan culture) 
Văn hoá thứ bậc (hierarchical culture) 

7. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Scholz? 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Scholz 

Nhóm văn hoá tiến triển 
Nhóm văn hoá nội sinh 

Nhóm văn hoá ngoại sinh 

8. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Daft? 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Daft 

Văn hoá thích ứng 

Văn hoá sứ mệnh 
Văn hoá hoà nhập 

Văn hoá nhất quán 

9. Trình bày dạng văn hoá doanh nghiệp của Sethia và Klinow ? 
Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Sethia và Klinow  

Văn hoá thờ ơ 

Văn hoá chu đáo 
Văn hoá thử thách 

Văn hoá hiệp lực 

10. Cho biết các nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp? 
      3 cách tạo lập văn hoá doanh nghiệp, đó là phong cách lãnh đạo thể hiện bản sắc văn hoá, 
quản lý hình tượng và sử dụng hệ thống có tổ chức. 
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CHƯƠNG 4 
 

1. Hãy trình bày các quan điểm về vai trò và trách nhiệm của người quản lý đối với thành 
công và thất bại của doanh nghiệp?  
- Quan điểm „quyền năng vô hạn” của quản lý 
- Quan điểm „tượng trưng” của quản lý 

- Cách tiếp cận thực tiễn 

2. Hãy trình bày năng lực lãnh đạo và quyền lực của người quản lý? 
- Lãnh đạo 
- Quyền lực 

3. Thế nào là phong cách lãnh đạo? Trình bày phong cách lãnh đạo? 
- Phong cách lãnh đạo 

- Các phong cách lãnh đạo 

4. Hãy trình bày quan điểm tổ chức định hướng môi trường? 
- Tổ chức là một “cơ thể sống”;  

- Tổ chức như một “rãnh mòn tâm lý”;  

- Tổ chức như một “dòng chảy, biến hoá” 

5. Hãy trình bày quan điểm tổ chức định hướng con người? 
- Tổ chức là một “cỗ máy”;  

- Tổ chức là một “bộ não”;  

- Tổ chức là một “nền văn hoá”;  

- Tổ chức là một “hệ thống chính trị”;  

- Tổ chức như một “công cụ thống trị” 

6. Hãy trình bày xây dựng chương trình giao ước đạo đức? 
- Thực chất 
- Quy trình các bước 

- Yêu cầu 

7. Hãy trình bày các nội dung triển khai chương trình giao ước đạo đức? 
- Nội dung triển khai 
- Vai trò của người quản lý trong triển khai 

8. Hãy trình bày mục đích, phương pháp và nội dung kiểm tra thực hiện chương trình giao 
ước đạo đức? 
- Mục đích 

- Phương pháp và nội dung 

CHƯƠNG 5 
 

1. Hãy trình bày vai trò và biểu hiện của văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp? 
- Vai trò của văn hoá ứng xử 
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- Biểu hiện của văn hoá ứng xử 

2. Hãy cho biết tác động của văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp? 
- Xây dựng thái độ an tâm công tác 

- Mang lại hiệu quả công việc cao 
- Tạo hứng khởi làm việc trong doanh nghiệp 

- Xây dựng và củng cố tinh thần hợp tác 
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp có bản sắc riêng 

3. Những điều cần tránh trong văn hoá ứng xử nội bộ doanh nghiệp ? 
- Đối với nhà lãnh đạo doanh nghiệp 

- Đối với cấp dưới 
- Trong quan hệ đồng nghiệp 

4. Hãy trình bày những vấn đề văn hoá với xây dựng và phát triển thương hiệu? 
- Văn hoá doanh nghiệp là yếu tố không thể thiếu trong câu thành của hình ảnh thương hiệu 

- Thương hiệu là yếu tố làm nên nét văn hoá riêng biệt của doanh nghiệp 

5. Hãy cho biết một số khía cạnh văn hoá cần lưu ý trong xây dựng các thành tố thương 
hiệu? 
- Đặt tên thương hiệu 
- Xây dựng logo của thương hiệu 

- Xây dựng tính cách của thương hiệu 
- Xây dựng câu khẩu hiệu 

6. Hãy trình bày văn hoá trong lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường? 
- Văn hoá trong lựa chọn thị trường mục tiêu 

- Văn hoá trong xác định định vị thị trường 

7. Hãy trình bày văn hoá trong các quyết định sản phẩm? 
- Các quyết định về nhãn hiệu 
- Các quyết định về bao gói và dịch vụ 

- Các quyết định về thiết kế và marketing sản phẩm mới  

8. Hãy trình bày văn hoá trong các hoạt động truyền thông marketing? 
- Quảng cáo 
- Xúc tiến bán hàng 

- Tuyên truyền 
- Bán hàng cá nhân và marketing trực tiếp 

9. Hãy cho biết những biểu hiện của văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng? 
- Hành vi phi ngôn ngữ: ngôn ngữ trong đàm phán 

- Tạo sự tin tưởng trong đàm phán 
- Kỹ năng đặt câu hỏi 

- Kỹ năng trả lời 
- Kỹ năng nghe 

10. Có những tác động nào của văn hoá ứng xử đến đàm phán và thương lượng? 
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- Văn hoá ứng xử là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của đàm phán 

- Văn hoá ứng xử mang lại cơ hội hợp tác mới 

11. Hãy cho biết đặc trưng của văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng? 
- Tăng cường xây dựng mối quan hệ có lợi, cân bằng trong và ngoài doanh nghiệp. 
- Có lợi cho doanh nghiệp trong việc thúc đẩy ưu thế cạnh tranh độc đáo của mình 
- Có thể dẫn dắt hoạt động mua bán và phương thức tiêu dùng của khách hàng, có lợi cho 

việc tạo ra những khách hàng tín nhiệm 

12. Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng được hình thành dựa trên những cơ chế 
nào? 
         Việc hình thành văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng là một quá trình lâu dài, từng 
bước được định hình, hoàn thiện và sâu sắc. Trước tiên, việc ra đời và truyền bá quan niệm định 
hướng khách hàng phải là một quá trình. Thứ hai, việc hình thành và phát triển của văn hoá doanh 
nghiệp cần phải có điều kiện đầy đủ và hoàn cảnh thích hợp. Nói chung văn hoá doanh nghiệp 
định hướng khách hàng được hình thành dựa vào một cơ chế nhất định.  

13. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng được thực hiện như thế nào? 
- Xây dựng quan niệm định hướng khách hàng 
- Xây dựng quan niệm quản lý “lấy con người làm gốc” 
- Khích lệ sáng tạo, bồi dưỡng sức cạnh tranh 
- Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng nên khích lệ tinh thần sáng tạo của nhân 

viên, sử dụng ưu thế văn hoá để tạo ra sức cạnh tranh, tận dụng được cơ hội thuận lợi của thị 
trường.  

- Xây dựng tinh thần của nhà kinh doanh            
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