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MỞ ĐẦU 

 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa doanh nghiệp đang được xem là giá trị cốt lõi và là 

nền tảng của sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chính 

là linh hồn của thương hiệu, là yếu tố khác biệt, bền vững của doanh nghiệp (Công Thắng, 

2016). Trên thế giới, những tập đoàn như Toyota, Sony, Samsung, Apple, Ford… có thể 

tồn tại và phát triển nhiều thập niên thậm chí cả trăm năm và khi gặp khủng hoảng, họ vẫn 

có thể đứng dậy, vượt lên… Một trong những lý giải rất quan trọng là họ có một nền tảng 

văn hóa doanh nghiệp rất mạnh, thậm chí có những thương hiệu đã trở thành biểu tượng 

của một quốc gia. Những thương hiệu đó đại diện cho những giá trị về sức sáng tạo, tính 

kỷ luật, sự tiên phong, trách nhiệm xã hội… 

Việt Nam ngày nay cũng có những thương hiệu gắn liền với văn hóa doanh nghiệp 

được xây dựng dựa trên những cam kết về giá trị và các nguyên tắc phát triển bền vững 

như FPT, TH Truemilk, Vinamilk, Viettel, VNPT, Công ty ô tô Trường Hải, Hãng hàng 

không quốc gia Việt Nam, Hãng hàng không Vietjet v.v… Tại các doanh nghiệp này, nền 

tảng văn hóa mạnh giúp doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và sứ mệnh tốt đẹp, biết hài 

hòa, cân bằng các lợi ích giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, giữa lợi nhuận có  được  

với lợi ích của cộng đồng, giữa các mục tiêu ngắn hạn với các phương châm phát triển bền 

vững. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế 

thương mại và bản sắc Việt Nam trên sân chơi của nền kinh tế toàn cầu hóa. 

Công ty TNHH SX TM DV Vũ Hoàng Minh với trên 12 năm kinh nghiệm cung cấp 

nguyên liệu tự dính đã lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu uy tín trên toàn cầu nói 

chung và trong nước nói riêng như: Khamisticker, Amazon, Fasson, Lintec, Oji,..., để nhập 

khẩu và phân phối trên cả nước. Để có được thành công ngày hôm nay, từ năm 2010, ban 

lãnh đạo công ty luôn xác định mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp là yếu tố hàng 

đầu. Quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cũng gặp phải nhiều khó khăn, 

phải đối mặt với không ít thách thức từ áp lực cạnh tranh và xu hướng toàn cầu hóa nền 

kinh tế hiện nay. Việc duy trì hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp bền vững là một tất yếu 

khách quan, mang tính chiến lược giúp công ty đứng vững trên thị trường, khẳng định 

thương hiệu và tiếp tục vươn mạnh ra thị trường thế giới. 
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Chính vì những lý do trên mà em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp 

tại công ty TNHH TM DV SX Vũ Hoàng Minh trong tiến trình hội nhập quốc tế” để làm 

đề tài nghiên cứu.  

Đề tài dự kiến trả lời các câu hỏi sau: 

- Câu hỏi 1: Văn hóa doanh nghiệp là gì? Các yếu tố nào cấu thành văn hóa doanh 

nghiệp? 

- Câu hỏi 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH SX TM DV Vũ 

Hoàng Minh hiện nay như thế nào? Những ưu điểm và hạn chế của việc hoàn thiện văn 

hóa doanh nghiệp tại Công ty  là gì? 

- Câu hỏi 3: Để hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH SX TM DV Vũ 

Hoàng Minh bền vững cần có những giải pháp gì? 

2. Phạm vi và mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

a) Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Phạm vi không gian: Địa chỉ: Cụm 7-1, Đường M7, KCN Tân Bình mở rộng, P. 

Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM. 

Phạm vi thời gian: đề tài nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH SX 

TM DV Vũ Hoàng Minh trong khoảng thời gian 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018. 

b) Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm 3 mục tiêu chính sau 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về văn hóa doanh nghiệp. Lựa chọn mô hình và phương 

pháp để đánh giá VHDN tại một công ty cụ thể. 

- Đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại TNHH SX TM DV Vũ Hoàng Minh. 

- Đề xuất mô hình và giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp cho TNHH SX TM 

DV Vũ Hoàng Minh. 

3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

a) Phương pháp nghiên cứu định tính 

Dùng bảng câu hỏi phỏng vấn, điều tra, thảo luận nhóm, kết hợp quan sát cán bộ công 

nhân viên nhằm thu thập thông tin cho việc xác định mức độ quan tâm, cảm nhận về văn 

hóa doanh nghiệp, mức độ đánh giá của đối tác khách hàng và người tiêu dùng về văn hóa 

doanh nghiệp hiện tại của công ty. 

Phương pháp nghiên cứu định tính để thực hiện mục đích nghiên cứu. Nhằm đảm bảo 

tính khoa học và thực tiễn các nội dung nghiên cứu, cụ thể đề tài sẽ sử dụng kết hợp các 

phương pháp sau: 
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Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tổng hợp các cơ sở lý luận về văn hóa doanh 

nghiệp. 

Phương pháp nghiên cứu lịch sử: kế thừa những thành quả nghiên cứu và tư liệu 

thống kê liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

Phương pháp chuyên gia: sử dụng bảng câu hỏi mở để tham khảo ý kiến của các 

chuyên gia trong ngành, ban giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận nhằm tổng hợp, phân 

tích ý kiến, đề xuất các giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty. 

Phương pháp phân tích tổng hợp: từ kết quả khảo sát tiến hành phân tích, đánh giá 

thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở công ty hiện nay. 

Phương pháp suy luận logic: tổng hợp thông tin và kết quả phân tích, đánh giá đề ra 

các giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp. 

b) Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Dữ liệu nghiên cứu được phân tích với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20 cho các mục 

đích nghiên cứu đã được xác định từ trước. Bao gồm các kỹ thuật phân tích: Phân tích bằng 

giá trị trung bình và độ lệch chuẩn; Kiểm định mẫu cặp; Tính toán trung bình nhóm và vẽ 

đồ thị biễu diễn; Kiểm định t-test; Phân tích phương sai (ANOVA).   

4. Nguồn số liệu và dữ liệu nghiên cứu 

Đề tài sử dụng 2 nguồn dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp: 

- Dữ liệu thứ cấp bao gồm 2 nguồn: Số liệu thu thập từ Tổng cục thống kê Việt Nam, 

mạng internet...; các văn bản, báo cáo, cũng như các thông tin trên website của công ty 

VHM. 

- Dữ liệu sơ cấp có được do thực hiện một cuộc điều tra khảo sát với quy mô 287 

phiếu điều tra bao gồm: Đối với ý kiến chuyên gia (ban lãnh đạo): lấy ý kiến 06 chuyên 

gia, gồm 01 chuyên gia về văn hóa doanh nghiệp, 01 giám đốc kinh doanh, 01 trưởng 

phòng nhân sự, 01 trưởng phòng kinh doanh, 01 trưởng phòng tổ chức, 01 trưởng bộ phận 

sản xuất. 

Đối với ý kiến cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty: số mẫu đại diện là 

281. 

5. Những đóng góp mới của đề tài 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp. Tập trung làm rõ tầm quan trọng 

của văn hóa doanh nghiệp thông qua các thành tố. 
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Công ty TNHH TM DV SX Vũ Hoàng Minh sẽ là doanh nghiệp tiếp nhận trực tiếp 

kết quả của nghiên cứu và có thể áp dụng để tiến hành hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp 

cho phù hợp với tiến trình phát triển kinh doanh của mình. 

6. Kết cấu của đề tài 

Đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH TM DV 

SX Vũ Hoàng Minh trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, 

Tài liệu tham khảo, Phu ̣luc̣, đề tài được cấu trúc làm 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng văn hóa tại công ty Vũ Hoàng Minh và phương pháp nghiên 

cứu  

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 

Chương 4: Thảo luận và đề xuất giải pháp 
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Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

 

1.1. Lý luận chung văn hóa doanh nghiệp 

1.1.1. Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp 

1.1.1.1. Văn hóa 

Văn hóa 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 xã hội, được đúc 

kết lại thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội. 

1.1.1.2. Văn hóa doanh nghiệp 

Văn hóa tập trung và tỏa sáng trong các thiết chế, các đơn vị tổ chức sản xuất kinh 

doanh thể hiện qua những biểu trưng (symbol) chung thuộc về hình thức cũng như qua các 

yếu tố khác tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp như logo, đồng phục, qua năng lực, 

phẩm chất, trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh tạo ra chất lượng sản phẩm và những thành 

tích, truyền thống tốt đẹp, qua phong cách giao tiếp, ứng xử thống nhất của toàn đơn vị 

(đối với nội bộ, đối với khách hàng) trong mọi quá trình kinh doanh v.v…   

1.1.2. Nội dung của văn hóa doanh nghiệp 

Theo Dương Thị Liễu (2009), văn hóa doanh nghiệp có những đặc điểm sau: 

“Thứ  nhất,  văn  hóa  doanh nghiệp  liên  quan  đến  nhận  thức. Các cá nhân nhận 

thức được văn hóa của tổ chức thông qua những gì họ nhìn thấy, nghe được trong phạm vi 

tổ chức”. 

“Thứ hai, văn hóa doanh nghiệp có tính thực chứng. Văn hóa doanh nghiệp đề cập 

đến cách thức các thành viên nhận thức về tổ chức có nghĩa là chúng mô tả chứ không đánh 

giá hệ thống các ý nghĩa và giá trị của tổ chức”.  

“Thứ ba, văn hóa doanh nghiệp có tính cá biệt. Mỗi tổ chức, đơn vị đều có những 

điều kiện hoạt động, quy mô và mục tiêu hoạt động khác nhau và được điều hành bởi đội 

ngũ nhân sự có tính cách và triết lý kinh doanh khác nhau. Hơn nữa lợi ích của việc xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp là để tạo ra tính đặc thù, bản sắc riêng cho doanh nghiệp giúp 

phân biệt được doanh nghiệp này với đoanh nghiệp khác”.  

“Thứ tư, văn hóa doanh nghiệp có đặc điểm thống nhất hành vi giao  tiếp, ứng xử 

của tất cả mọi người trong cùng một tổ chức. Chính sự thống  nhất được hành vi ứng xử 

của mọi người đối với mọi hoạt động bên trong và ngoài doanh nghiệp đã đem lại kết quả 

kinh doanh cho doanh nghiệp”. 
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“Thứ năm, văn hóa doanh nghiệp không phải có được trong ngày một ngày hai mà 

là qua cả một quá trình  gây dựng và vun đắp, quá trình  xây  dựng văn hóa doanh nghiệp 

không có điểm đầu và điểm cuối mà văn hóa doanh nghiệp phải được xây dựng trải qua 

một thời gian dài vun đắp nên”.  

1.1.3. Các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp 

Schein (1992) đưa ra mô hình 3 cấp độ văn hóa doanh nghiệp, bao gồm: (1) Cấu trúc 

văn hóa hữu hình, (2) Những giá trị được thống nhất và (3) Những ngầm định cơ bản. Đồng 

thời, ông phân loại doanh nghiệp theo mức độ doanh nghiệp thỏa mãn các đặc điểm của 3 

cấp độ văn hóa này.  

Cấp độ một: Cấu trúc văn hóa hữu hình (Artifacts): bao gồm tất cả những hiện tượng 

và sự vật mà một người có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận khi lần đầu tiên tiếp xúc 

với doanh nghiệp.  

Cấp độ hai: Những giá trị được thống nhất (Espoused Values): bao gồm những giá 

trị, chiến lược, triết lý chung được thống nhất, tán thành trong đông đảo người lao động và 

lãnh đạo doanh nghiệp.  

Cấp độ ba: Những ngầm định cơ bản (Basic Underlying Assumptions) bao gồm 

những nhận thức, niềm tin, suy nghĩ, tình cảm chung được chia sẻ, ăn sâu trong tiềm thức, 

tâm lý của các thành viên doanh nghiệp và trở thành điều mặc nhiên được công nhận.  

Đỗ Minh Cương (2001) đã mở rộng mô hình 3 cấp độ VHDN của Schein bằng mô 

hình cấu trúc 6 lớp nhằm phân loại VHDN, bao gồm: Hệ tư tưởng, triết lý; Hệ thống giá 

trị; Phong tục, tập quán, thói quen; Các truyền thuyết, tín ngưỡng; Hoạt động văn hóa nghệ 

thuật; Hành vi ứng xử, lối hành động chung, không khí tâm lý chung của doanh nghiệp. 

1.1.4. Các thành tố của văn hóa doanh nghiệp 

1.1.4.1. Văn hóa thương hiệu 

Văn hóa thương hiệu là Doanh nghiệp ngoài mục tiêu lợi nhuận kinh doanh còn phải 

xây dựng cho mình những quan điểm giá trị riêng như hướng đến lợi ích cộng đồng và 

trách nhiệm với xã hội, triết lý kinh doanh và hệ thống nhận diện thương hiệu. Ngoài những 

yếu tố trên còn phải khẳng định thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, hình ảnh sản 

phẩm phải duy trì một cách bền vững để có thể bền vững thương hiệu. Văn hóa thương 

hiệu, chiến lược thương hiệu phải gắn liền với hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh 

doanh. 

1.1.4.2. Văn hóa tổ chức 
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Văn hóa tổ chức là cơ chế tổ chức, nề nếp hoạt động của bộ máy trong doanh nghiệp 

Thể hiện cụ thể ở cách phân công công việc, phân cấp, phân quyền cho mọi cá nhân trong 

doanh nghiệp. Cách bày trí sắp xếp hồ sơ giấy tờ, nhà xưởng, trang trí phòng làm việc 

nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức phát huy hết tác dụng… 

1.1.4.3. Văn hóa doanh nhân 

Văn hóa doanh nhân là những gì tạo nên trình độ, năng lực, phẩm chất để cá nhân 

(doanh nhân) có thể đạt thành công trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Đó chính là trình độ văn hóa gồm vốn học vấn (sách vở, trường lớp, tự học). Kinh nghiệm 

thực tiễn về thế giới quan, nhân sinh quan. Trình độ nghề nghiệp, chuyên môn và cả năng 

khiếu, phẩm chất đạo đức khả năng giao tiếp ứng xử,…là nhân tố quyết định cho mọi sự 

thành công của doanh nhân. 

1.1.4.4. Văn hóa giao tiếp 

Văn hóa giao tiếp là quá trình phát triển và xây dựng các mối quan hệ giữa các cá 

nhân. Xuất phát từ nhu cầu muốn phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ trong công việc của 

các cá nhân trong doanh nghiệp hoặc giữa cá nhân trong tổ chức và khách hàng bên ngoài 

tổ chức cũng như các mối quan hệ khác. Sự trao đổi nhu cầu này có thể xuất phát giữa các 

cá nhân với nhau hoặc giữa cá nhân và nhóm hay giữa các nhóm. 

1.1.4.5. Văn hóa kinh doanh 

Văn hóa kinh doanh là những giá trị văn hóa gắn liền với hoạt động kinh doanh (mua 

và bán, giữa sản xuất và tiêu dùng) một món hàng hóa (một sản phẩm, thương phẩm, dịch 

vụ) cụ thể trong hoàn cảnh mọi mối quan hệ văn hóa, xã hội khác nhau của nó. Đó là hai 

mặt mâu thuẫn giữa: Văn hóa (giá trị) và kinh doanh (lợi nhuận) nhưng thống nhất. Giá trị 

văn hóa thể hiện trong mẫu mã và chất lượng sản phẩm, trong thông tin quảng cáo về sản 

phẩm, trong cửa hàng bày bán sản phẩm, trong cách giao tiếp ứng xử giữa người bán đối  

với người mua, trong tâm lý và thị hiếu tiêu dùng, rộng ra hơn nữa là quá trình tổ chức 

quản lý kinh doanh với toàn bộ các khâu của nó….nhằm tạo ra chất lượng, hiệu quả kinh 

doanh mà nó gắn liền với lợi ích chung của cộng đồng và toàn xã hội. 

1.1.5. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp 

1.1.5.1. Tạo ra lợi thế cạnh tranh 

Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp được xem xét trên các khía cạnh như: chất 

lượng sản phẩm, chi phí, sự linh hoạt trước phản ứng của thị trường, thời gian giao hàng… 

T nh hiệu quả của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào văn hóa doanh nghiệp vì văn hóa 
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doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến việc hình thành mục tiêu, chiến lược và chính 

sách, tạo ra tính định hướng có tính chất chiến lược cho bản thân doanh nghiệp, đồng thời 

cũng tạo thuận lợi cho việc thực hiện thành công chiến lược đã lựa chọn của doanh nghiệp. 

1.1.5.2. Thu hút nguồn nhân lự, tăng cường sự gắn bó của nhân viên với doanh 

nghiệp 

Một doanh nghiệp có nền văn hóa tốt chắc chắn sẽ thu hút được nhân tài và cũng cố 

lòng tin của nhân viên, lòng trung thành của các thành viên trong doanh nghiệp. Đây là 

điều hết sức quan trọng mà không dễ đánh đổi bằng các giá trị vật chất bình thường. Để có 

được một nền văn hóa doanh nghiệp đi vào lòng mọi người là cả một quá trình với sự n  

lực của các thành viên trong  doanh nghiệp. 

1.1.5.3. Tạo nên bản sắc riêng cho doanh nghiệp 

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản tinh thần của doanh nghiệp và phân biệt doanh nghiệp 

với các doanh nghiệp khác tạo nên bản sắc riêng của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp 

duy trì, bảo tồn bản sắc của doanh nghiệp qua nhiều thế hệ thành viên, tạo ra khả năng phát 

triển bền vững của doanh nghiệp. 

1.1.5.4. Tạo khích lệ qui trình đổi mới và sáng tạo 

Ở những doanh nghiệp có môi trường văn hóa doanh nghiệp ngự trị mạnh mẽ sẽ nảy 

sinh sự tự lập đích thực ở mức độ cao nhất, nghĩa là các nhân viên được khuyến khích để 

tách biệt ra, hoạt đông độc lập và đưa ra sáng kiến, kể cả các nhân viên ở cấp cơ sở. Sự 

khích lệ này sẽ góp phần phát huy tính năng động, khởi nguồn cho sự sáng tạo của các 

thành viên, những sáng tạo mang tính đột phá, đem lại những lợi ích không những trước 

mắt mà cả về lâu dài cho doanh nghiệp. 

1.1.6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp 

vượt xa cuộc đời của người sáng lập. Nhiều người cho rằng văn hóa doanh nghiệp là một 

tài sản của doanh nghiệp. Cụ thể hơn, giúp chúng ta giảm xung đột, điều phối và kiểm soát, 

tạo động lực làm việc, tạo lợi thế cạnh tranh. 

1.1.6.1. Nguyên tắc xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, trước hết lãnh đạo phải là tấm gương 

về văn hóa doanh nghiệp. Tuy lãnh đạo có vai trò quyết định trong xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp, nhưng nền văn hóa trong mỗi doanh nghiệp phải do mọi thành viên tạo dựng nên. 
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Văn hóa doanh nghiệp phải hướng về con người, và phải phù hợp với điều kiện bên trong, 

bên ngoài doanh nghiệp. 

Lãnh đạo phải là tấm gương về văn hóa doanh nghiệp: Lãnh đạo là người đặt nền 

móng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, và cũng là người chịu trách nhiệm cuối cùng, quan 

trọng nhất đối với doanh nghiệp, vì vậy họ phải là tấm gương xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp. Họ phải đưa ra những quyết định hợp lý trong việc xây dựng hệ thống giá trị văn 

hóa, và phải là người đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, để làm động lực gắn 

kết các thành viên trong công ty. 

Văn hóa doanh nghiệp phải do tập thể doanh nghiệp tạo dựng nên: Người lãnh đạo 

đóng vai trò đầu tàu trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhưng quá trình này chỉ có thể 

thành công với sự đóng góp tích cực của mọi thành viên trong doanh nghiệp. Để thu hút 

nhân viên quan tâm tới văn hóa, doanh nghiệp có thể mở các lớp huấn luyện về văn hóa 

doanh nghiệp đối với nhân viên mới, hay thường xuyên trưng cầu dân ý về môi trường làm 

việc của doanh nghiệp. 

Văn hóa doanh nghiệp phải hướng về con người: Để có sự phát triển bền vững, 

doanh nghiệp cần đề ra một mô hình văn hóa chú trọng đến sự phát triển toàn diện của 

người lao động. Cần xây dựng môi trường làm việc mà ở đó mọi cá nhân đều phát huy hết 

khả năng làm việc của mình. 

Văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với cả môi trường bên trong lẫn bên ngoài 

doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng 

doanh nghiệp, dựa trên điểm mạnh của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp cũng phải 

phù hợp với môi trường kinh doanh, văn hóa dân tộc. 

1.1.6.2. Quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Các nhà quản trị doanh nghiệp đã đưa ra 7 bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp: tạo 

dựng và truyền bá những giá trị chung, tuyển chọn nhân viên, hòa nhập, đào tạo, đánh giá, 

tuyên truyền những giai thoại, huyền thoại doanh nghiệp, xây dựng các hình tượng điển 

hình. Bẩy bước này cần được tiến hành liên tục trong suốt thời gian hoạt động của doanh 

nghiệp để luôn luôn củng cố, bồi đắp văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, thứ tự các bước 

có thể thay đổi, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp. 

Bước 1: Tạo dựng và truyền bá những giá trị chung 

Nhà lãnh đạo phải xây dựng được giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển chung của doanh 

nghiệp và truyền bá để mọi nhân viên tin tưởng vào những giá trị chung đó. Những giá trị 
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này cần được coi như là nguyên tắc hướng dẫn mọi hoạt động của tất cả nhân viên doanh 

nghiệp, phải ăn sâu vào tiềm thức của mọi nhân viên. 

Ví dụ: Trước mỗi buổi sáng làm việc, toàn bộ nhân viên công ty Masushita xếp hàng 

và đọc bài Chính ca, chính là bản triết lý kinh doanh của công ty, nêu rõ mục đích, mục 

tiêu, nguyên tắc kinh doanh. Nhờ vậy, triết lý kinh doanh đã trở thành quan niệm chung 

của mọi thành viên. 

Bước 2: Tuyển chọn nhân viên 

Tuyển chọn những người phù hợp với công ty. Thứ nhất, nhân viên phải có kỹ năng, 

kiến thức phù hợp với tính chất công việc của công ty. Thứ hai, nhân viên phải có tính 

cách, giá trị đạo đức…phù hợp với giá trị chung của công ty. Nhân viên làm việc cho những 

công ty kinh doanh trực tuyến phải là người có kiến thức cơ bản về kinh doanh, tin học…là 

người làm việc được độc lập, nhanh nhạy, có khả năng hợp tác với những đối tác làm ăn 

qua mạng. 

Bước 3: Hòa nhập 

Lựa chọn những nhân viên cũ tích cực, gương mẫu để hướng dẫn cho những nhân 

viên mới vào công ty, giúp các nhân viên mới nhanh chóng hiểu được những giá trị, nguyên 

tắc làm việc…của công ty. 

Bước 4: Đào tạo 

Đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình làm việc cho nhân viên, 

để nhân viên thực sự trở thành tài sản của công ty. 

Bước 5: Đánh giá 

Cần lập một hệ thống đánh giá thưởng phạt nghiêm minh. Đây là động lực để nhân 

viên nỗ lực hoàn thành công việc, gắn bó lâu dài với công ty. 

Bước 6: Tuyên truyền những giai thoại, huyền thoại trong công ty 

Đây được coi là phần văn hóa truyền miệng của công ty. Những câu chuyện góp phần 

tạo nên hình ảnh công ty, đem lại niềm tự hào cho các thành viên. Đó thường là những câu 

chuyện về người sáng lập, giám đốc điều hành và mỗi câu chuyện sẽ là một thông điệp gửi 

tới các thành viên. Tập đoàn Nike thường kể về lịch sử công ty, về những người sáng lập 

ra công ty trong các buổi đào tạo cho nhân viên mới. 

Bước 7: Xây dựng những hình tượng điển hình trong công ty 

Chọn ra những người làm việc tốt nhất để biểu dương, khen thưởng theo tháng, quý 

hoặc năm. Đây là bằng chứng sinh động cụ thể hóa những giá trị của công ty. 
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1.1.7. Các mô hình văn hóa doanh nghiệp 

Khi thành lập tổ chức, người lãnh đạo thường vay mượn ý tưởng các  mô hình có sẵn. 

Mỗi công ty có cấu trúc riêng phù hợp với lĩnh vực  hoạt động. Cấu trúc của doanh nghiệp 

là một kết cấu mang tính chủ quan và chính đặc điểm văn hóa của mỗi nhân viên sẽ tạo ra 

một môi trường văn hóa tại doanh nghiệp đó. Cấu trúc của công ty là một hệ thống được 

thiết kế để  đạt được mục tiêu của công ty. 

Khi nhìn nhận văn hóa doanh nghiệp, chúng ta cần phải xem xét dưới nhiều khía cạnh 

khác nhau. Chiều hướng để chúng ta phân biệt mô hình văn hóa doanh nghiệp là tạo được 

công bằng  – trật  tự và  hướng  tới  cá  nhân cũng như hướng tới từng nhiệm vụ. Điều  này 

giúp  chúng  ta xác  định bốn mô hình văn hóa doanh nghiệp như  sau: 

1.1.7.1. Mô hình văn hóa gia đình 

Mô hình văn hóa này không chú ý đến cơ cấu và kiểm soát,  mà quan  tâm chủ yếu 

đến sự linh hoạt. Nhà quản trị điều khiển hoạt động công ty  thông qua tầm nhìn, việc chia 

sẻ mục tiêu, đầu ra và kết quả. Khác hẳn với văn hóa cấp bậc, con người và đội nhóm trong 

văn hóa gia đình được nhiều  tự chủ hơn trong công việc. Văn hóa gia đình có các đặc điểm  

sau: 

(1) “Đặc điểm nổi trội: thiên về cá nhân, giống như một gia  đình. 

(2) Tổ chức lãnh đạo: ủng hộ, tạo mọi  điều  kiện  bồi  dưỡng  nhân viên,  là người cố 

vấn đầy kinh nghiệm của nhân viên. 

(3) Quản lý nhân viên: dựa trên sự nhất trí tham gia và làm việc theo nhóm. 

(4) Chất keo kết dính của tổ chức: sự trung thành và tin tưởng lẫn  nhau. 

(5) Chiến lược nhấn mạnh: phát triển con người, tín nhiệm  cao. 

(6) Tiêu chí của sự thành công:  phát  triển  nguồn  nhân  lực,  quan  tâm  lẫn nhau và 

làm việc theo nhóm.” 

1.1.7.2. Mô hình văn hóa sáng tạo (Adhocracy) 

Mô hình văn hóa sáng tạo có tính độc lập và linh hoạt hơn rất nhiều so với văn hóa 

gia đình. Sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong  môi  trường  kinh doanh liên tục thay đổi 

như hiện nay. Khi hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường gắn liền với những thay đổi 

và thích ứng nhanh  chóng thì  công ty có nền văn hóa sáng tạo sẽ nhanh chóng hình thành  

các  đội  nhóm  và các nguồn lực để đối mặt với các  thách thức  mới.  Mô  hình này có các 

đặc điểm sau: 

(1) “Đặc điểm nổi trội: kinh thương, chấp nhận rủi ro. 
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(2) Tổ chức lãnh đạo: sáng tạo, mạo hiểm, nhìn xa trông  rộng. 

(3) Quản lý nhân viên: cá nhân chấp nhận rủi ro, đổi mới, tự do và độc đáo. 

(4) Chất keo kết dính của tổ chức: cam kết về sự đổi mới và phát  triển. 

(5) Chiến lược nhấn mạnh: tiếp thu các nguồn lực, tạo ra các thách thức mới 

(6) Tiêu chí của sự thành công:  các sản phẩm và dịch vụ độc đáo và mới mẻ” 

1.1.7.3. Mô hình văn hóa cấp bậc (Hierarchy) 

Đây là một mô hình văn  hóa  trong  môi  trường  làm việc có cấu trúc và quản lý một 

cách chặt chẽ giống như quan niệm của Max Weber về sự quan liêu. Trong một thời gian 

dài, đây được coi là cách thức phổ biến để quản lý. Điều này cho đến hiện nay vẫn còn là 

một yếu tố cơ bản  trong phần lớn các tổ chức hay công ty. Văn hóa cấp bậc luôn tôn trọng 

quyền lực và địa vị. Mô hình này thường tồn tại các chính sách, quy trình sản  xuất rõ ràng 

và nghiêm ngặt. Mô hình này được giáo sư Kim Cameron và Robert Quinn mô tả như sau: 

(1) “Đặc điểm nổi trội: cấu trúc và kiểm soát. 

(2) Tổ chức lãnh đạo: phối hợp, tổ chức theo định hướng hiệu  quả. 

(3) Quản lý nhân viên: bảo mật, tuân thủ quy định của tổ  chức  và  quản lý của ban 

lãnh đạo 

(4) Chất keo kết dính của tổ chức: các chính sách và quy tắc của tổ chức. 

(5) Chiến lược nhấn mạnh: thường xuyên và ổn định. 

(6) Tiêu chí của sự thành công: tin cậy, hiệu quả, chi phí thấp.” 

1.1.7.4. Mô hình văn hóa thị trường (Market) 

Mô hình văn hóa thị trường coi trọng sự kiểm soát hướng ra bên ngoài doanh nghiệp. 

Phong cách hoạt động của tổ chức dựa trên sự  cạnh  tranh,  mọi người luôn ở trong trạng 

thái cạnh tranh  và luôn tập trung  vào mục  tiêu. Trong doanh nghiệp, danh tiếng và thành 

công là quan trọng nhất. Về dài hạn, tổ chức luôn tập trung vào các hoạt động cạnh tranh 

và đạt được  mục tiêu. Mô hình văn hóa thị trường có 6 đặc điểm sau: 

(1) “Đặc điểm nổi trội: cạnh tranh theo hướng thành tích. 

(2)  Tổ chức lãnh đạo: tích cực,  phong  cách  quản  lý  định  hướng  theo  kết quả 

(3) Quản lý nhân viên: dựa trên năng lực thành công và thành tích. 

(4) Chất keo kết dính của  tổ chức:  tập trung vào thành quả và mục  tiêu hoàn thành. 

(5) Chiến lược nhấn mạnh: cạnh tranh và chiến thắng. 

(6) Tiêu chí của sự thành công: chiến thắng trên thị trường, tăng  khoảng cách với đối 

thủ.” 
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1.2. Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm về hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp 

Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp là một nội dung quan trọng của hoạt động quản lý 

doanh nghiệp, là trách nhiệm trước hết của người đứng đầu doanh nghiệp và tập thể ban 

lãnh đạo; thêm nữa là sự tham gia có trách nhiệm của người lao động trong doanh nghiệp. 

Người đứng đầu và tập thể ban lãnh đạo luôn phải coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện 

văn hóa doanh nghiệp, cốt lõi là những nét đặc thù trong giá trị văn hóa doanh nghiệp của 

doanh nghiệp mình; để trên cơ sở đó, xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu, uy tín 

cùng sức cạnh tranh trên thị trường. 

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển văn hóa doanh nghiệp 

Trước hết là phẩm chất của người đứng đầu doanh nghiệp.  

Thứ hai là triết lý kinh doanh của doanh nghiệp.  

Thứ ba là hệ thống các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý... của doanh 

nghiệp 

Thứ tư là chiến lược quảng bá nét đặc thù văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu của 

doanh nghiệp thông qua các hoạt động marketting của doanh nghiệp.  

Thứ năm là thái độ và tính chuyên nghiệp trong tác nghiệp của người lao động, nhất 

là những nhân viên hằng ngày tiếp xúc, làm việc với đối tác là khách hàng.  

1.2.3. Quá trình phát triển văn hóa doanh nghiệp 

Văn hóa kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều phải trải qua ba giai đoạn hình thành 

và phát triển là giai đoạn non trẻ, giai đoạn giữa, cuối cùng là giai đoạn chín mùi và suy  

thoái. 

1.2.3.1. Giai đoạn hình thành 

Trong giai đoạn này, việc thay đổi VHDN ít khi diễn ra, hoặc chỉ thay đổi nếu có các 

yếu tố tác động từ bên ngoài như khủng hoảng kinh tế khiến doanh thu và lợi nhuận suy 

giảm, sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ thất bại trên thị trường…. 

Khi đó, sẽ diễn ra quá trình thay đổi và có thể nhà lãnh đạo mới sẽ tạo ra diện mạo VHDN 

mới cho doanh nghiệp. 

1.2.3.2. Giai đoạn phát triển 

Là giai đoạn khi  vai  trò  chủ  đạo của người  sáng  lập  suy giảm  hoặc đã họ chuyển 

giao quyền lực của mình cho  ít  nhất  hai  thế  hệ.  Doanh nghiệp xuất hiện nhiều biến đổi 
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và có thể có những xung  đột  giữa nhiều  bên: phe bảo thủ và phe  đổi  mới  (những  người  

khởi xướng  thay đổi văn hóa doanh nghiệp để  củng cố uy tín và quyền lực bản thân). 

Nguy cơ tiềm ẩn khi thay đổi VHDN trong giai đoạn này là những đặc điểm văn hóa 

trước đây qua thời gian đã in dấu trong nền văn hóa, các  nỗ lực  nhằm thay thế những đặc 

điểm này sẽ đặt doanh nghiệp vào thử  thách 

Sự thay đổi là cần thiết khi những yếu tố đã từng giúp doanh nghiệp thành công đã 

trở nên không còn sức mạnh do thay đổi của môi trường bên ngoài và các yếu tố thuộc môi 

trường bên  trong. 

1.2.3.3. Giai đoạn trưởng thành và suy thoái 

Trong giai đoạn  này,  sự  tăng trưởng của  doanh nghiệp  suy giảm  do thị trường đã 

bão hòa hoặc sản phẩm trở nên thiếu sức cạnh tranh. Sự trưởng thành và bão hòa phản ánh 

mối quan hệ qua lại giữa sản phẩm của doanh nghiệp với những cơ hội và thách thức của 

môi trường kinh   doanh. 

Mức độ lâu đời sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi văn hóa doanh 

nghiệp. Nếu doanh nghiệp đã trải qua một quá trình dài kinh  doanh thành công và hình 

thành được những  giá trị  văn hóa,  đặc biệt là quan điểm chung của riêng mình, thì sẽ rất 

khó thay đổi vì những giá trị này mang lại niềm tự hào và sự tự tôn của cả doanh nghiệp. 

1.3. Đo lường văn hóa doanh nghiệp 

1.3.1. Một số mô hình đo lường văn hóa doanh nghiệp phổ biến trên thế giới 

1.3.1.1. Mô hình khảo sát văn hóa doanh nghiệp DOCS của Denison 

Các nghiên cứu của Daniel Denison đã khẳng định mối quan hệ bền vững văn hóa 

giữa doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ông đưa ra bốn 

đặc điểm văn hóa làm cơ sở cho mô hình khảo sát văn hóa doanh nghiệp được gọi là 

Denison Organizational Culture Survey (DOCS) gồm: sứ mệnh, khả năng thích ứng, sự 

tham gia và tính nhất quán.   

1.3.1.2. Mô hình đo lường văn hóa doanh nghiệp OCAI của Camaron và Quinn 

Kim Cameron và Robert Quinn dựa trên lý thuyết về Khung giá trị cạnh tranh đã chia 

văn hóa doanh nghiệp thành 4 loại: Văn hóa gia đình (Clan), văn hóa thứ bậc (Hierarchy), 

văn hóa cạnh tranh (Market) và văn hóa sáng tạo (Adhocracy). Dựa trên 6 yếu tố cấu thành 

VHDN là đặc tính nổi bật của doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo, đặc điểm nhân viên, 

chất keo gắn kết tổ chức, chiến lược phát triển và tiêu chuẩn xác định thành công, Quinn 
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và Cameron đã đi sâu phân tích những đặc điểm cụ thể hơn của 4 loại hình văn hóa doanh 

nghiệp.  

Để xác định được mô hình văn hóa doanh nghiệp của mỗi doanh nghiệp, Quinn và 

Cameron đã xây dựng Bộ công cụ chẩn đoán văn hóa doanh nghiệp OCAI (Organizational 

Culture Assessment Instrument). Bộ công cụ OCAI được hình thành với mục tiêu đánh giá 

cụ thể 6 yếu tố cấu thành VHDN, từ đó định dạng VHDN dựa trên khung giá trị cạnh tranh. 

Sáu yếu tố cấu thành VHDN trong bộ công cụ OCAI gồm: Đặc tính nổi bật của doanh 

nghiệp, Phong cách lãnh đạo, Đặc điểm nhân viên, Chất keo gắn kết, Chiến lược phát triển, 

Tiêu chuẩn thành công.  

 Bộ công cụ OCAI, chỉ tính riêng theo bảng điều tra của Camaron và Quinn đã được 

áp dụng tại hơn 10.000 công ty trên toàn cầu. Các quốc gia có công ty áp dụng OCAI cũng 

trải đều trên nhiều châu lục và đặc biệt được áp dụng phổ biến tại các nền kinh tế lớn như 

Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. OCAI cũng được 

ứng dụng tại nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ các công ty bất động sản, dịch vụ, 

tài chính ngân hàng tới các cơ quan, tổ chức chính phủ, các trường đại học và thậm chí cả 

các tổ chức tôn giáo.  

1.3.2. So sánh các mô hình đo lường văn hóa doanh nghiệp 

Lấy mô hình OCAI để so sánh với các mô hình khác: 

Ưu điểm: 

- Mô hình đơn giản nhưng mang tính bao quát;  

- Mô hình OCAI chỉ so sánh 2 chiều VHDN có tính đối lập dựa trên khung giá trị 

cạnh tranh (hướng nội so với hướng ngoại và ổn định so với linh hoạt) để diễn tả thực trạng 

VHDN. Tuy nhiên, nghiên cứu của nhiều học giả cho thấy việc áp dụng khung giá trị cạnh 

tranh với 2 chiều như vậy sẽ giúp các nhà quản trị có cái nhìn bao quát, dễ hình dung về 

VHDN của mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu trong VHDN của mình so với đối thủ 

cạnh tranh, hoặc so với mức trung bình của ngành, từ đó đưa ra những chiến lược điều 

chỉnh VHDN phù hợp.  

- Mô hình OCAI giúp các nhà quản trị thấy được bức tranh về văn hóa của doanh 

nghiệp qua các thời kì. Việc này giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá và đưa ra 

được những nhận định quan trọng về thời điểm, cách thức và mức độ cần có sự thay đổi 

văn hóa trong doanh nghiệp trong thời gian tới, giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay 



GVHD: PGS TS. Huỳnh Quốc Thắng                     Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

HVTH: Trương Anh Vũ Trang 16 

đổi của môi trường kinh doanh bên ngoài và của chính môi trường nội bộ trong doanh 

nghiệp.  

- Mô hình OCAI giúp so sánh văn hóa doanh nghiệp trong ngành, địa phương 

- Bảng hỏi đơn giản, kết quả khảo sát phù hợp với các nghiên cứu định lượng 

Nhược điểm:  

Nếu sử dụng mô hình cấu trúc VHDN gồm 3 cấp độ của Schein thì rõ ràng mô hình 

chẩn đoán VHDN OCAI mới chỉ định hình được VHDN ở cấp 3 (Những ngầm định cơ 

bản – Basic Underlying) và cấp 2 (Những giá trị được thống nhất – Espoused Values), còn 

cấp độ văn hóa đầu tiên (Cấu trúc văn hóa hữu hình - Artifacts) chưa được đề cập đến.  

1.4. Kinh nghiệm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp của một vài doanh nghiệp 
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Chương 2: THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VŨ 

HOÀNG MINH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty Vũ Hoàng Minh 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.1.1. Thông tin công ty 

- Tên chính thức: Công ty TNHH SX TM DV Vũ Hoàng Minh 

- Tên giao dịch: Producing-Trading-Service Company Limited 

- Tên viết tắt: Vu Hoang Minh Co., Ltd. 

 

- Logo:  

- Trụ sở chính: Cụm 7-1, Đường M7, KCN Tân Bình mở rộng, P. Bình Hưng Hòa, 

Q. Bình Tân, Tp. HCM 

Điện thoại: (028)3767 1188  -   Fax: (028)3767 1199 -  MST: 0303062904 

Email: Contact@vuhoangminh.com          Website:  www.vuhoangminh.com 

- Chi nhánh Hà Nội : Lô CN, 05-5, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, 

Huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại: (024)7300-4689 - Fax: (024)3368-1199- Chi nhánh Sài Gòn: 

- Chi nhánh Bình Dương: Kho B2, Số 7 Đại Lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, Thị 

xã Dĩ An, Bình Dương 

Điện thoại: (0274)730 4689 - Fax: (0274)730 4689 

2.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh 

    Công ty Vũ Hoàng Minh là một đơn vị kinh tế độc lập, hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất, thương mại, dịch vụ: cung cấp nguyên liệu tự dính đã lựa chọn những sản phẩm có 

thương hiệu uy tín trên toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng như: Khamisticker, 

Amazon, Fasson, Lintec, Oji,..., để nhập khẩu và phân phối trên cả nước. 

   Dịch vụ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, đóng gói hàng hóa. 

2.1.1.3. Lịch sử hình thành 

Ngày 24/09/2003 công ty TNHH TM DV Vũ Hoành Minh được thành lập theo giấy 

phép số 0303062904 do Sở kế hoạch và đầu tư  Thành phố Hồ Chí Minh cấp 24/09/2003. 

Đến ngày 07/10/2014 đổi tên thành công ty TNHH SX TM DV Vũ Hoàng Minh (đăng ký 

lần 13). 
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Trụ sở chính VHM 
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2.1.1.4. Vị thế công ty 

Với quá trình hình thành và phát triển từ khi thành lập đến nay, Công ty VHM đã và 

đang khẳng định vị trí của mình là 1 trong những công ty sản xuất decal có quy mô và uy 

tin nhất trong ngành. Chất lượng sản phẩm của công ty đã được khẳng định tại thị trường 

các nước. 

Trong suốt quá trình hoạt động, với định hướng phát triển đúng đắn luôn kiên định 

với phương chăm “giá cạnh tranh, sản phẩm đa dạng, chất lượng đảm bảo, dịch vụ 

chuyên nghiệp, hậu mãi tốt”, các sản phẩm của VHM luôn đáp ứng được sự tin tưởng và 

tín nhiệm của người tiêu dùng. 

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty VHM 

 

CPWG-V0320F                                                                   TYRE-U1028 

2.1.3. Tình hình tài chính công ty VHM 

2.2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty VHM 

2.2.1. Văn hóa thương hiệu 

VHM đã xây dựng và thực hiện tốt “Chính sách trách nhiệm xã hội” gắn trong các kế 

hoạch hoạt động của doanh nghiệp. Đây là một trong những yếu tố quyết định việc hình 

thành hình ảnh thương hiệu trong xã hội. 
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VHM luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được 

quy định trong thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. Người lao động trong công 

ty đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xả hội, bảo hiểm y tế và hưởng 

các quyền lợi theo quy định của pháp luật. 

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu có chất lượng và giá trị cao 

Logo của công ty VHM 
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Các nhãn hiệu thương mại: Star ®, Amazon ®, Khamistickers ®, Fasson 

Đồng phục nhân viên: 

Đồng phục nhân viên văn phòng lịch sự, gọn gàng, không mang dép lê, nhân viên 

mặc áo sơ mi tay dài màu xanh, quần tây màu đen, mang giày tây màu đen, phải đeo thẻ 

trong giờ làm việc. 

Đồng phục công nhân decal, GIN là áo thu (màu đen, màu đỏ, màu xám), công nhân 

được trang bị khẩu trang và giày bảo hộ khi làm việc. Trên ngực trái có thêu hình ảnh logo 

của công ty. 

Nhân viên và công nhân được quy định mặc đồng phục vào thứ hai đến thứ sáu hàng 

tuần. Vào ngày thứ 7 thì được mặc trang phục tự chọn nhưng phải gọn gàng, lịch sự, phù 

hợp với nơi làm việc. 

Công ty đã tạo được dấu ấn thương hiệu bằng những triết lý kinh doanh sâu sắc 

Slogan: “Giá cạnh tranh, sản lượng da dạng, chất lượng đảm bảo, dịch vụ chuyên 

nghiệp, hậu mãi tốt” 

Giá trị cốt lỗi 

Dịch vụ tốt nhất, giải pháp sản phẩm tối ưu nhất: Mỗi một hành động của nhân 

viên đều hướng đến lợi ích của khách hàng, đối tác. Luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp tối 

ưu nhất cho khách hàng. 

Nhiệt huyết, đam mê: Một đội ngũ nhiệt huyết, đam mê với nghề. Chuyên nghiệp, 

năng động. Luôn tiếp thu và đổi mới. 

Đoàn kết: Một đội ngũ kết dính như keo, vững như núi. Tất cả hướng đến lợi ích 

chung toàn công ty. 

Minh bạch: Một hế thống quản trị nghiệp vụ minh bạch, tuân thủ tốt quy trình. Đảm 

bảo bộ máy vận hành hiệu quả. 

Môi trường tốt:  VHM sẽ là nơi để mọi nhân viên có cơ hội phát triển, trao dồi nghiệp 

vụ. Và cũng là nơi chúng ta có thể đồng hành trong việc đóng góp trách nhiệm với xã hội. 

Sứ mệnh 

Không ngừng nâng cao, chuyên sâu trong lĩnh vực nguyên liệu tem nhãn. 

Luôn vì lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông và nhân viên. 

Phát triển bền vững gắn kết với trách nhiệm xã hội. 

Tầm nhìn 
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Trong suốt quá trình phát triển của mình, VHM luôn kiên trì với phương chăm hoạt 

động “Giá cạnh tranh, sản lượng da dạng, chất lượng đảm bảo, dịch vụ chuyên nghiệp, hậu 

mãi tốt”. Nhằm từng bước thực hiện hóa phương châm đó. VHM đã không ngừng đầu tư 

nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đầu tư đổi mới trình độ công nghệ để luôn bắt kịp với 

nhu cầu thay đổi không ngừng 

Để xây dựng hình ảnh thương hiệu vững mạnh như hiện nay VHM cũng đã rất chú 

trọng đến các hình thức truyền thông, PR, quảng cáo,… 

Chủ động trong công tác thị trường, tập trung nghiên cứu cải tiến công tác tiếp thị,   

thăm dò thị hiếu tiêu dùng, tìm các biện pháp khai thác hết tiềm năng, tăng cường các giải 

pháp công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, chính sách ưu đãi đối với khách hàng, áp dụng các 

hình thức khuyến mãi, hậu mãi,  

Mục tiêu chiến lược của công ty luôn có tính nhất quán và tập trung cao trong việc 

thực hiện 

Chiến lược sản phẩm: Tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đồng 

thời cải tiến công nghệ sản xuất để luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chú trọng 

đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Định hướng phát triển cụ thể cho từng lĩnh vực sản 

xuất. 

Chiến lược phát triển thương hiệu: Đổi mới chiến lược marketing, chủ động trong 

công tác thăm dò thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các đối tượng 

khách, tăng cường cập nhật và quảng bá hình ảnh công ty trên các phương tiện truyền 

thông. 

Chiến lược kinh doanh: Xác định thị trường trong nước vẫn là thị trường chủ lực, 

đồng thời từng bước xâm nhập thị trường nước ngoài như Campuchia, Malaysia, Lào,... 

Duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, không ngừng mở rộng và tìm kiếm 

khách hàng tiềm năng. 

Chiến lược tài chính: Áp dụng hệ thống quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ thông qua 

hệ thống kiểm soát nội bộ. Kiểm soát hạ thấp tỷ trọng của chi phí tài chính trong cơ cấu 

chi phí của doanh nghiệp. 

Chiến lược nhân sự: Năng cao nâng lực quản lý, nguồn nhân lực và trình độ tay 

nghề của lực lượng lao động. Ổn định việc làm và cải thiện điều kiện làm việc cho người 

lao động. 

2.2.2. Văn hóa tổ chức 
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Sơ đồ tổ chức công ty 

Thời gian làm việc của người lao động tại VHM luôn tuân thủ theo quy định của Bộ 

Luật Lao Động. Ngoài ra, công ty luôn đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy 

định của nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động khi có yêu cầu về tiến độ sản 

xuất, tăng ca, làm thêm giờ. 

Thời gian nghĩ phép, nghĩ lễ, Tết, nghĩ ốm đau thai sản được tuân thủ theo đúng quy 

định của Bộ Luật Lao Động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ngoài ra, điều kiện 

làm việc luôn được chú trọng đầu tư đúng mức. 

Chính sách đào tạo: Căn cứ nhu cầu phát triển, VHM sẽ bố trí đào tạo và đào tạo lại 

cho CBCNV nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả công việc, công nhân trực tiếp sản xuất 

được tổ chức ôn luyện tay nghề.  

Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi: Thực hiện đầy đủ chế độ lương 

theo nội dung trong hợp đồng lao động.  

Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động: Hàng năm kết hợp Công đoàn 

khám sức khỏe định kỳ cho CB CNV. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao 

động theo đúng tiêu chuẩn chức danh công việc. 

Tổ chức tặng quà cho CB CNV trong các ngày lễ, tết…Tham gia các hoạt động tương 

thân, tương ái, giúp đỡ CB CNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ lũ lụt, đóng góp quỹ xóa 

đói giảm nghèo… 
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2.2.3. Văn hóa doanh nhân 

Kết quả đạt được của VHM là sự cố gắng rất đáng khen ngợi và trân trọng, có được kết 

quả nêu trên là một sự quyết tâm cao, sự nhạy bén và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành 

của Ban lãnh đạo công ty. Những con người có tinh thần luôn đổi mới, dám dấn than, tiến 

công và sẵn sàng chịu rủi ro, tích cực đầu tư, mưu cầu lợi nhuận chân chính, luôn đề cao 

đạo đức kinh doanh. 

2.2.4. Văn hóa giao tiếp 

Để có được thành công như ngày hôm nay, VHM cũng đã rất chú trọng đến các vấn đề 

về văn hóa giao tiếp. Công nhân viên trong công ty luôn ứng xử với nhau phù hợp với 

thuần phong mỹ tục, luôn có thái độ tôn trọng, lịch sự, ngôn ngữ giao tiếp mạch lạc, rõ 

ràng. Khi làm việc phải tuân theo nội quy của công ty và các quy định pháp luật. 

2.2.5. Đạo đức kinh doanh 

Trước những cơ hội và thách thức lớn hiện nay, Công ty VHM đang tập trung đẩy 

mạnh văn hóa kinh doanh nhằm tạo niềm tin đối với khách hàng, hình thành nên nét đặc 

trưng riêng biệt để cạnh tranh với các công ty khác trong và ngoài nước. Đẩy mạnh đầu tư 

trình độ công nghệ, tập trung nghiên cứu và phát triển sản xuất. Cải tiến công tác tiếp thị, 

thăm dò thị hiếu tiêu dùng, tìm các biện pháp khai thác hết tiềm năng, tăng cường các giải 

pháp công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, chính sách ưu đãi đối với khách hàng, áp dụng các 

hình thức khuyến mãi, hậu mãi,…. Luôn quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ và xây 

dựng mức giá cạnh tranh để duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Tình hình 

kiểm tra chất lượng trước khi tiêu thụ được kiểm định rất khắc khe. 

2.3. Mục tiêu nghiên cứu và khung nghiên cứu 

2.3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

2.3.2. Khung nghiên cứu 
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2.4. Quy trình, thiết kế và phương phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Quy trình nghiên cứu 

Thứ tự Nội dung thực hiện Ghi chú 

1 Xác định vấn đề nghiên cứu  

2 Mục tiêu nghiên cứu  

3 Cơ sở lý luận về văn hóa, văn hóa doanh nghiệp  

4 Tình hình văn hóa doanh nghiệp tại công ty  

5 Thảo luận với các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu  

6 Xây dựng bảng câu hỏi nháp 1  
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7 Phỏng vấn thử với bảng câu hỏi nháp 1  

8 Điều chỉnh lại bảng câu hỏi phỏng vấn  

9 Nghiên cứu định tính  

10 Khảo sát bằng bảng câu hỏi chính thức  

11 Kết quả nghiên cứu  

12 Kết luận và kiến nghị  

2.4.2. Thiết kế nghiên cứu 

2.4.1.1. Thiết kế bảng câu hỏi đo lường 

2.4.1.2. Thu thập xử lý số liệu 

a) Thu thập thông tin 

- Thu thập thông tin thứ cấp 

Thông qua các báo cáo công ty, giáo trình, tài liệu tham khảo, luận văn, sách, báo, 

tạp chí. Thời gian thu thập số liệu là từ năm 2012 đến tháng 9 năm 2018. 

- Thu thập thông tin sơ cấp 

Thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn. Thời gian khảo sát từ tháng 08 đến tháng 09 năm 

2018. 

b) Xác định mẫu nghiên cứu 

Tổng thể mẫu 

Tổng thể chung là tập hợp Ban lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên đang làm việc tại 

công ty. 

Tổng thể mẫu là tập hợp các mẫu được chọn làm đại diện khảo sát. 

Kỹ thuật lấy mẫu 

Đối với Ban lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty sử dụng 

phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Đây là phương pháp khả năng chọn mẫu trong tổng 

thể chung đều như nhau. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản đầu tiên lập danh sách Ban lãnh 

đạo, Cán bộ công nhân viên theo phòng ban, đánh số thứ tự và chọn ngẫu nhiên. 

Cỡ mẫu 

Do biết được tổng thể là 1026 nhân viên, sai số tiêu chuẩn 5% nên áp dụng công thức 

tính cỡ mẫu như sau: 

Với n là cỡ mẫu, N là số lượng tổng thể, e là sai số tiêu chuẩn. Công thức tính cỡ mẫu 

như sau: 
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           N = N / (1 + N(e)
2
) 

     = 1026 / (1 + 1026 * 0.05
2
) 

     = 287 (nhân viên) 

Đối với ý kiến chuyên gia (ban lãnh đạo): lấy ý kiến 06 chuyên gia, gồm 01 chuyên 

gia về văn hóa doanh nghiệp, 01 giám đốc kinh doanh, 01 trưởng phòng nhân sự, 01 trưởng 

phòng kinh doanh, 01 trưởng phòng tổ chức, 01 trưởng bộ phận sản xuất. 

Đối với ý kiến cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty: số mẫu đại diện là 

281. 

PHIẾU KHẢO SÁT ĐƯỢC XÂY DỰNG THEO CÁC BƯỚC 

Bước 1: Xây dựng phiếu khảo sát dựa trên các thành tố của văn hóa doanh nghiệp, 

mọi thành tố bao gồm các câu hỏi xác nhận mức cảm nhận về cấp độ thứ 1, cấp độ thứ 2 

của văn hóa doanh nghiệp. 

Bước 2: Lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, ban lãnh đạo, cán bộ công nhân 

viên và trực tiếp phỏng vấn thử để kiểm tra về hình thức cũng như nội dung phiếu khảo 

sát. 

Bước 3: Chỉnh sửa và hoàn tất phiếu khảo sát trước khi tiến hành điều tra. 

Xác định được mức độ cảm nhận về văn hóa doanh nghiệp thông qua các câu hỏi mở. 

c) Khảo sát, điều tra, thu thập số liệu 

d) Xử lý số liệu 

Sau khi thu thập số liệu, dùng phần mềm SPSS 20.0 để nhập liệu và tinh toán kết quả. 

Kết quả sau khi xử lý sẽ cho ta thấy mức độ hài lòng của cán bộ công nhân viên về 

văn hóa doanh nghiệp tại công ty. Từ đó đưa ra được giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh 

nghiệp tại Vũ Hoàng Minh. 

2.4.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.3.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Dùng bảng câu hỏi phỏng vấn, điều tra, thảo luận nhóm, kết hợp quan sát cán bộ công 

nhân viên nhằm thu thập thông tin cho việc xác định mức độ quan tâm, cảm nhận về văn 

hóa doanh nghiệp, mức độ đánh giá của đối tác khách hàng và người tiêu dùng về văn hóa 

doanh nghiệp hiện tại của công ty. 
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Phương pháp nghiên cứu định tính để thực hiện mục đích nghiên cứu. Nhằm đảm bảo 

tính khoa học và thực tiễn các nội dung nghiên cứu, cụ thể đề tài sẽ sử dụng kết hợp các 

phương pháp sau: 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tổng hợp các cơ sở lý luận về văn hóa doanh 

nghiệp. 

Phương pháp nghiên cứu lịch sử: kế thừa những thành quả nghiên cứu và tư liệu 

thống kê liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

Phương pháp chuyên gia: sử dụng bảng câu hỏi mở để tham khảo ý kiến của các 

chuyên gia trong ngành, ban giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận nhằm tổng hợp, phân 

tích ý kiến, đề xuất các giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty. 

Phương pháp phân tích tổng hợp: từ kết quả khảo sát tiến hành phân tích, đánh giá 

thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở công ty hiện nay. 

Phương pháp suy luận logic: tổng hợp thông tin và kết quả phân tích, đánh giá đề ra 

các giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp. 

2.4.3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Dữ liệu nghiên cứu được phân tích với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20 cho các mục 

đích nghiên cứu đã được xác định từ trước. Bao gồm các kỹ thuật phân tích: Phân tích bằng 

giá trị trung bình và độ lệch chuẩn; Kiểm định mẫu cặp; Tính toán trung bình nhóm và vẽ 

đồ thị biểu diễn; Kiểm định t-test; Phân tích phương sai (ANOVA).   
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Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Mục tiêu phát triển 

Giữ vững vị thế là một trong những công ty uy tín hàng đầu của ngành không những 

với thị trường trong nước mà cả thị trường xuất khẩu. 

Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận công ty luôn hoàn thành kế hoạch đã đề ra nhằm 

mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty. 

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, tạo điều kiện nâng cao trình 

độ tay nghề của lực lượng lao động. 

3.2. Kết quả nghiên cứu 
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Chương 4: THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

 

4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Văn hóa doanh nghiệp trong công ty được thể hiện qua 

Một tầm nhìn rõ ràng, một sứ mệnh và nhiệm vụ cụ thể, kiên định trong mục tiêu, 

mạnh mẽ trong lãnh đạo, tuyển những người tài giỏi, tự do trong hợp tác, quyền lực được 

chia sẽ, mục tiêu là khách hàng, ý tưởng được xem xét, cải tiến được ủng hộ, thành công 

được ghi nhận. 

4.1.1. Những thành công mà công ty Vũ Hoàng Minh đã đạt được trong quá 

trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Với những kết quả nghiên cứu thu được, có thể nói cho đến nay công ty Vũ Hoàng 

Minh đã có những thành công đáng kể trong việc xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp 

mang bản sắc riêng, với khẩu hiệu “Chinh phục mọi chất liệu, đáp ứng mọi ứng dụng”, 

với tầm nhìn và sứ mệnh được xác định rõ ràng, vững bước với vai trò “Cánh chim đầu 

đàn” của ngành. Sự thành công nổi bật là Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã thấm 

nhuần và được sự đánh giá cao của cán bộ nhân viên công ty. Đây cũng là một yếu tố nguồn 

lực quý giá dẫn đến sự phát triển lớn mạnh của thương hiệu của công ty Vũ Hoàng Minh 

trong khu vực. 

4.1.2. Những hạn chế còn tồn tại về văn hóa doanh nghiệp của Công ty Vũ Hoàng 

Minh. 

Mặc dù công ty đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và hoàn thiện văn hóa 

doanh nghiệp, tạo ra những tác động tích cực trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp nhưng bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế và tồn tại mà 

công ty cần khắc phục để tiến tới xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. 

Văn hóa giao tiếp là một trong những vấn đề khá nhạy cảm trong việc hoàn thiện 

văn hóa doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù rất chú trọng đến vấn đề 

giao tiếp nhưng trong thực tế công ty vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém. Số đó không 

nhiều nhưng cũng làm ảnh hưởng phần nào đến văn hóa giao tiếp của công ty. Giao tiếp 

nhẹ nhàng, lịch sự, văn minh và có văn hóa hay ngược lại còn phụ thuộc vào tâm trạng vui 

hay buồn. 

Một số công nhân viên chưa chú trọng đến văn hóa giao tiếp. Trong quan hệ đồng 

nghiệp còn xảy ra tình trạng ganh ghét, nói xấu, hạ uy tín của nhau, bằng mặt mà không 
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bằng lòng. Cấp trên đôi lúc còn nóng tính, thiếu quan tâm, vui vẻ và thân thiện với công 

nhân viên do áp lực công việc quá nhiều. Vẫn còn vài thành viên lén hút thuốc không đúng 

nơi quy định, trang phục thiếu lịch sự, hay làm việc riêng trong giờ làm việc như đọc báo, 

lướt facebook, chơi game, tán gẩu. Các nhân viên làm việc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. 

Một số nhân viên ngại hỏi, ngại gặp, ngại tiếp xúc, e dè, không chịu thay đổi làm ảnh hưởng 

đến hiệu quả công việc. 

Giao tiếp qua điện thoại nhiều lúc vẫn còn quên không xưng tên, cơ quan, đơn vị, 

trao đổi dài dòng, không tập trung vào trọng tâm, trả lời điện nhiều lúc thiếu nhã nhặn, ngắt 

điện thoại đột ngột không chào hỏi, bắt máy mà còn nói chuyện với người bên ngoài. Trong 

các cuộc họp, hội nghị, học tập quên để điện thoại chế độ im lặng. Nhiều trường hợp dùng 

điện thoại công ty giải quyết việc riêng. Vẫn còn tình trạng nịnh trên, nạt dưới, đố kỵ với 

đồng nghiệp mình. 

4.1.3. Một số nguyên nhân của những hạn chế trên. 

Những tồn tại và hạn chế trong quá trình xây dựng VHDN của công ty Vũ Hoàng 

Minh là do những nguyên nhân chủ quan và khách quan sau: 

- VHDN là lĩnh vực mới được các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty nói 

riêng quan tâm thời gian gần đây nên chưa hoàn thiện môi trường và công cụ đánh giá. 

- Công ty chưa có bộ phận hoặc cán bộ chuyên trách về phát triền VHDN tại các 

đơn vị trực thuộc công ty. 

- Không khí  khá căng thẳng do lưu lượng công việc nhiều gây áp lực. 

- Ngôn ngữ giao tiếp thiếu tính tôn trọng, đặt lợi ích của cá nhân lên trước tập thể, 

nhân viên ít hổ trợ, học hỏi và giúp đỡ nhau.  

- Phong cách ứng xử giao tiếp nội bộ không tốt, mối quan hệ giữa các phòng ban 

còn rời rạc, giao tiếp ứng xử trong nội bộ không hài hòa, bằng mặt mà không bằng lòng, 

quản lý quát nạt công nhân, có những cử chỉ và hành  động thiếu tôn trọng công nhân. 

- Mối quan hệ giữa các nhân viên không tốt, mối quan hệ giữa họ không thân thiện, 

kéo bè, kéo phái, đố kỵ, ganh ghét lẫn nhau. Không được đối xử công bằng, cơ hội việc 

làm lại càng không. Người làm nhiều mà lại hưởng ít. Kẻ làm ít mà lại được hưởng nhiều. 

Cấp trên luôn bao che, thiên vị, ưu ái cho những nhân viên thân thiết. Đánh giá theo cảm 

tính, người nịnh nọt, thiếu thực lực luôn được thăng chức.  

Nhìn chung văn hóa giao tiếp tại công ty cần phải đưa ra nhiều giải pháp cấp thiết 

để cải thiện. Qua cách ứng xử không tốt nội bộ chia rẽ sẽ không tạo được một khối sức 
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mạnh cùng nhau phát triển. Văn hóa giao tiếp là một thành tố rất quan trọng làm nên văn 

hóa doanh nghiệp cho công ty vì vậy cần chú trọng và phát triển. 

4.2. Đề xuất giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty Vũ Hoàng 

Minh 

4.2.1. Giải pháp hoàn thiện văn hóa giao tiếp 

Giao tiếp nội bộ công ty là hình thức trao đổi thông tin, từ hai cá nhân trở lên với 

nhau một cách có ý thức và vô thức, bằng phương thức ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, trực 

tiếp và gián tiếp, theo mục đích của từng cá nhân, tổ chức. Để cải thiện phong cách ứng xử 

giao tiếp trong nội bộ thì cần phải có những giải pháp hoàn thiện mối quan hệ ứng xử giữa 

cấp trên đối với cấp dưới và cấp dưới đối với cấp trên. 

Văn hóa ứng xử của cấp trên đối với cấp dưới: Luôn tin tưởng và tín nhiệm nhân 

tài, cần cho nhân viên có cơ hội làm việc độc lập, phát huy tính sáng tạo. Đào tạo nhân tài, 

thường xuyên cho nhân viên tham gia các khóa học ngắn hạn, tìm hiểu công nghệ mới, đáp 

ứng được yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Luôn luôn lắng nghe ý kiến cấp dưới. Tránh 

trường hợp truyền đạt thông tin mang tính chất áp đặt, bắt buộc. Luôn tôn trọng và quan 

tâm cấp  dưới, không được dùng những lời lẽ thiếu tế nhị, kém văn minh. Đối xử với nhân 

viên bằng tấm lòng và trái tim, tăng cường mối quan hệ tình cảm giữa lãnh đạo và cấp 

dưới. Tạo được niềm tin cho nhân viên. Luôn giữ lời, nếu không thực hiện được phải phản 

hồi, xin lỗi. Khen chê kịp thời, đúng lúc, đúng chổ. Giao tiếp luôn phải có hai chiều, khi 

giao tiếp, trao đổi thông tin cần phải giải thích rõ vấn đề. Đôi lúc dừng lại xem cấp dưới có 

hiểu và ý kiến gì hay không. Cần trao đổi một cách thẳng thắng và cởi mở. Minh bạch, rõ 

ràng và công bằng tránh tình trạng mâu thuẫn nội bộ. Luôn biết giữ khoảng cách với nhân 

viên, không để nhân viên vượt mặt, thiếu tôn trọng vì quá dễ dãi trong công việc. Mệnh 

lệnh truyền đạt phải có giá trị, chỉ thị ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu tránh dài dòng, lôi thôi. 

Phải chịu trách nhiệm về chỉ thị mà mình đã đưa ra. Khi đưa chỉ thị phải nói rõ mục đích, 

nội dung và có biện pháp cụ thể để thực hiện. 

Văn hóa ứng xử  của cấp dưới đối với cấp trên: Luôn tuân thủ trật tự đúng cấp, 

không được vượt cấp. Cần phải phản hồi thường xuyên công việc của mình, tiếp nhận 

những lời phê bình một cách vô tư. Khi có ý kiến nên trình bày ngắn gọn, cụ thể. Hiểu 

được nhà quản lý mong chờ gì để đáp ứng cho tốt. Tôn trọng và cư xử khéo léo đúng mực 

với cấp trên, không nói xấu, chê bai lãnh đạo. Học hỏi phong cách và kinh nghiệm của cấp 
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trên. Hoàn thành tốt công việc được giao, chấp nhận những thử thách mới. Làm việc với 

tinh thần đồng đội và sẵn sàng giúp đỡ. 

Cải thiện mối quan hệ giữa các nhân viên 

Tránh tình trạng bè phái, chia rẽ nội bộ, lôi kéo bè phái nơi công sở. Xây dựng mối 

quan hệ đồng nghiệp dựa trên tinh thần hợp tác, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau,…. 

Cải thiện cơ hội làm việc và đối xử công bằng 

Lãnh đạo luôn tin tưởng nhân viên, mạnh dạn giao những công việc quan trọng cho 

nhân viên. Cung cấp cho nhân viên những dịch vụ hổ trợ cần thiết. Cho nhân viên biết việc 

họ phải làm, có kế hoạch rõ ràng cụ thể. Công nhận thành quả làm việc của nhân viên, 

khuyến khích khen thưởng kịp thời.... 

Nhân viên hỗ trợ, học hỏi, giúp đỡ nhau và cải thiện môi trường làm việc 

Thường xuyên trao đổi thông tin, hổ trợ và hợp tác với nhau. Phải luôn thân thiện, 

giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, truyền dậy kinh nghiệm làm việc cho nhân viên 

mới, tạo cho những nhân viên mới gia nhập tổ chức niềm tin vào sứ mệnh của công ty, tạo 

điều kiện làm quen và kết thân với các đồng nghiệp mới, truyền thông mở phải luôn được 

khuyến khích và duy trì, tất cả các nhân viên phải biết được mọi mặt trong hoạt động của 

doanh nghiệp.  

4.2.2. Giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nhân 

4.2.3. Giải pháp hoàn thiện văn hóa thương hiệu 

Hiện nay văn hóa thương hiệu tại công ty được đánh giá rất tốt cần giữ gìn và phát 

huy những nét văn hóa đặc trưng đó, đồng thời phát triển thêm một số nét mới phù hợp với 

hiện tại. 

4.2.4. Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh 

4.2.5. Các giải pháp khác 

4.2.5.1. Xây dựng bộ phận chuyên trách về quản trị văn hóa doanh nghiệp 

4.2.5.2. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao kiến thức và nhận thức của cán 

bộ nhân viên về văn hóa doanh nghiệp 

4.3. Những đóng góp của đề tài về mặt lý luận và thực tiễn  

4.3.1. Các đóng góp về mặt lý luận 

Một là, hệ thống hóa cơ sở lý luận về VHDN nói chung và các đặc điểm của VHDN 

trong Công ty Vũ Hoàng Minh nói riêng, đồng thời đặt các vấn đề lý luận này vào một bối 

cảnh nghiên cứu mới. 
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Hai là, xây dựng và kiểm chứng mô hình nghiên cứu từ sự tổng hợp các nghiên cứu 

trước có liên quan. Các thang đo trong nghiên cứu được tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung và 

kiểm định độ tin cậy trong điều kiện Việt Nam. Đây cũng là một điểm mới trong quá trình 

nghiên cứu nhằm bổ sung, hoàn thiện hơn về mặt lý luận cho lĩnh vực nghiên cứu về VHDN 

tại Công ty Vũ Hoàng Minh. 

4.3.2. Các đóng góp về mặt thực tiễn  

Một là, đánh giá một số khía cạnh quan trọng trong các cấp độ VHDN và sự thay 

đổi các cấp độ VHDN tại Công ty Vũ Hoàng Minh trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

Hai là, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài đã đưa ra một số đề xuất giải pháp đối 

với công ty Vũ Hoàng Minh nhằm củng cố các cấp độ VHDN, định hình mô hình VHDN 

phù hợp, nâng cao chất lượng quản trị VHDN, hiệu quả áp dụng VHDN, từ đó tăng cường 

lợi thế cạnh tranh của Công ty. 

4.4. Những hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo  

4.4.1. Hạn chế về nội dung nghiên cứu 

4.4.2. Hạn chế về phạm vi nghiên cứu 

Đề tài chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu về VHDN tại Công ty Vũ Hoàng Minh, chưa 

mở rộng nghiên cứu tới các Công ty trong nước, Công ty liên doanh nước ngoài,...đang 

hoạt động ở Việt Nam. Do vậy, kết quả nghiên cứu chưa phản ảnh được tổng thể thực tiễn 

đánh giá về các cấp độ VHDN và mô hình VHDN đối với hệ thống các Công ty đang hoạt 

động tại Việt Nam. 

4.4.3. Hạn chế về mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập dữ liệu  

4.4.4. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 

Nghiên cứu về VHDN đang là một chủ đề ngày càng thu hút sự quan tâm của các 

nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và nhiều chủ thể khác trong xã hội. Vì vậy, tác giả đề 

xuất hướng nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này như sau:  

Trước hết, nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng nội dung nghiên cứu, đưa 

thêm các yếu tố thuộc cấp độ liên quan đến văn hóa doanh nghiệp vào nội dung nghiên 

cứu.   

Bên cạnh đó, nghiên cứu trong tương lai cần mở rộng phạm vi nghiên cứu, mở rộng 

nghiên cứu tới các DNNN, Công ty liên doanh nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.  
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KẾT LUẬN 

 

VHDN là tài sản tinh thần của doanh nghiệp, không thể hình thành trong một sớm 

một chiều mà đòi hỏi sự phấn đấu bền bỉ, gian khổ qua quá trình dần dần hình thành quan 

niệm giá trị, xu hướng tâm lý và sắc thái vãn hóa chung của doanh nghiệp. 

Đồng thời, văn hóa cũng là bản sắc của doanh nghiệp; là cái để phân biệt doanh 

nghiệp này với doanh nghiệp khác; là nền tảng để làm nên sự thành công cho thương hiệu 

của doanh nghiệp. VHDN của doanh nghiệp do toàn thể lãnh đạo và nhân viên trong doanh 

nghiệp tạo nên. Vì thế, xây dựng VHDN đòi hỏi phải giáo dục văn hóa cho các thành viên 

trong doanh nghiệp. VHDN chỉ có thể tạo lập được khi người lãnh đạo có đủ tài và đức. 

Hơn ai hết, họ phải là những người gương mẫu và thực hiện nghiêm túc những tập tục, thói 

quen, chuẩn mực chung của doanh nghiệp. 

Khác với những doanh nghiệp ở các nước sớm phát triển nền kinh tế thị trường, các 

doanh nghiệp nước ta nhận biết về vai trò của VHDN muộn và chưa đầy đủ. Việc vận dụng 

VHDN vào trong quản lý tổ chức còn lúng túng và thiếu tầm chiến lược dài hạn. Chúng ta 

muốn đạt được mục tiêu xây dựng các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế vững mạnh và sức 

cạnh trạnh lớn trên thị trường khu vực và quốc tế thì cần phải có định hướng rõ ràng, cụ 

thể để phát triển chiến lược xây dựng VHDN trong các doanh nghiệp Việt Nam trên con 

đường hội nhập kinh tế thế giới. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể đặt hy vọng rằng trong 

tương lai, Việt Nam sẽ có những Thương hiệu Việt trường tồn và phát triển sánh ngang vói 

các Thương hiệu tầm cỡ thế giới như Sony, IBM, Microsoft,... 
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5. Một số đồ án về phân tích văn hóa kinh doanh. 

6. Và nhiều tài liệu sưu tầm được trên internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GVHD: PGS TS. Huỳnh Quốc Thắng                     Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

HVTH: Trương Anh Vũ Trang 37 

PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA                      Phiếu số:……… 

 

NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VHM 

Xin chào anh (chị)! 

Tôi tên: Tôi tên: TRƯƠNG ANH VŨ hiện đang là học viên cao học, khoa đào tạo 

sau đại học trường Học viện hàng không Việt Nam. 

Hiện nay tôi đang tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện văn hóa doanh 

nghiệp tại công ty TNHH TM DV SX Vũ Hoàng Minh trong tiến trình hội nhập quốc 

tế”. Nhằm mục đích khảo sát, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện văn 

hóa doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế tại công ty hiện nay. 

 Kính mong quý anh (chị) dành chút thời gian trao đổi ý kiến của mình về một số vấn 

đề dưới đây. Ý kiến khách quan của anh (chị) sẽ góp phần quyết định sự thành công của 

công trình nghiên cứu này. Tôi xin đảm bảo những thông tin nhận được từ anh (chị) chỉ 

được dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài này và sẽ được giữ bí mật. Nếu anh (chị) cần 

thông tin gì liên quan đến kết quả khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với tôi. 

1. Theo anh/chị văn hóa doanh nghiệp có tầm quan trọng như thế nào đối với quá 

trình sản xuất kinh doanh và phát triển của công ty? 

2. Theo anh/chị việc đầu tư vào hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp có cần thiết? Tại 

sao? 

3. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty của anh/chị như thế nào? Có được 

chú trọng hay không? 

4. Trong 5 thành tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp (văn hóa thương hiệu, văn hóa 

tổ chức, văn hóa doanh nhân, văn hóa giao tiếp, văn hóa kinh doanh) thành tố nào anh/ 

chị hài lòng nhất? Yếu tố nào không hài lòng? Tại sao? 

5. Theo anh/chị cần làm gì để hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp của công ty? Trong 

thời gian tới cần tập trung hoàn thiện thành tố nào nhất? 

Xin chân thành cảm ơn quý anh/chị đã dành thời gian để chia sẻ những ý kiến quý 

báu của anh/chị cho công trình nghiên cứu này ! 
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Phụ lục 2 : BẢNG KHẢO SÁT NHÂN VIÊN                           Phiếu số:……… 

 

NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VHM 

Xin chào anh (chị)! 

Tôi tên: Tôi tên: TRƯƠNG ANH VŨ hiện đang là học viên cao học, khoa đào tạo 

sau đại học trực thuộc trường Học viện hàng không Việt Nam. 

Hiện nay tôi đang tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện văn hóa doanh 

nghiệp tại công ty TNHH TM DV SX Vũ Hoàng Minh trong tiến trình hội nhập quốc 

tế”. Nhằm mục đích khảo sát, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện văn 

hóa doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế tại công ty hiện nay. 

 Kính mong quý anh (chị) dành chút thời gian cho ý kiến của mình về những cây hỏi 

dưới đây. Ý kiến khách quan của anh (chị) sẽ góp phần quyết định sự thành công của công 

trình nghiên cứu này. Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin nhận được từ anh (chị) chỉ 

được dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài này và sẽ được giữ bí mật. Nếu anh (chị) cần 

thông tin gì liên quan đến kết quả khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Sau đây là những phát biểu liên quan đến cảm nhận về xe tay ga Honda. Xin anh, chị 

vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu chéo [X] vào một con số ở từng dòng. Những con số 

này thể hiện mức độ anh, chị cảm nhận đối với các phát biểu theo quy ước sau: 1: “rất 

không đồng ý”, 2: “không đồng ý”, 3: “bình thường”, 4: “đồng ý”, 5: “rất đồng ý”. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Xin vui lòng đánh dấu “x” vào số thích hợp cho mỗi câu hỏi 

1. Giới tính: Nam  Nữ                                    

2. Tuổi: Dưới 30  31-45  46-60    

3. Bộ phận:  

Kinh doanh Sản xuất   

Kế toán Khác 

4. Nghề nghiệp/chức vụ:   

Quản lý  Chuyên viên 

Nhân viên Các loại khác 

5. Trình độ đào tạo (cao nhất)  

Trên đại học  Đại học 

Cao đẳng    Trình độ khác 
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6. Thu nhập bình quân (triệu đồng/tháng)  

Dưới 10 tr. đ Từ 10 - 20 tr.đ  Trên 20 tr.đ  

II. PHẦN KHẢO SÁT 

Xin vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của anh/chị! 

STT Ký hiệu Các phát biểu 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng ý 

I. Văn hóa thương hiệu 

1 VHTH1 

Biểu tượng, logo, 

slogan, các ấn 

phẩm… 

   

  

2 VHTH2 Đồng phục nhân viên 
   

  

3 VHTH3 Chính sách chất lượng 
   

  

4 VHTH4 Sứ mệnh, tầm nhìn 
   

  

5 VHTH5 Triết lý kinh doanh 
   

  

II. Văn hóa tổ chức 

1 VHTC1 Môi trường làm việc 
   

  

2 VHTC2 
Bộ máy quản lý, các 

phòng ban, bố trí việc 

   

  

3 VHTC3 Quản lý, giám sát 
   

  

4 VHTC4 
Sự phối hợp các bộ 

phận, phòng ban 

   

  

5 VHTC5 
Tham gia các cuộc 

hội họp, hội thảo 

   

  

III. Văn hóa doanh nhân 

1 VHDN1 

Trình độ, năng lực, 

phẩm chất của lãnh 

đạo 
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2 VHDN2 
Tầm nhìn, kỷ năng 

giao tiếp của lãnh đạo 

   

  

3 VHDN3 
Các góp ý của lãnh 

đạo 

   

  

4 VHDN4 
Lãnh đạo tôn trọng 

nhân viên 

   

  

5 VHDN5 

Lãnh đạo đưa ra 

những ý kiến chỉ đạo 

rõ 

   

  

IV. Văn hóa giao tiếp 

1 VHGT1 
Phong cách ứng xử 

giao tiếp nội bộ 

   

  

2 VHGT2 Không khí làm việc 
   

  

3 VHGT3 
Mối quan hệ giữa các 

nhân viên 

   

  

4 VHGT4 
Cơ hội làm việc, đối 

xử công bằng 

   

  

5 VHGT5 
Nhân viên hỗ trợ, học 

hỏi, giúp đỡ nhau 

   

  

V. Văn hóa kinh doanh 

1 VHKD1 Chất lượng sản phẩm 
   

  

2 VHKD2 Giá trị sản phẩm 
   

  

3 VHKD3 
Trách nhiệm đối với 

khách hàng 

   

  

4 VHKD4 
Trách nhiệm đối với 

nhà cung cấp 

   

  

5 VHKD5 
Trách nhiệm đối với 

môi trường, xã hội 

   

  

 

Ý kiến khác: 
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 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Xin chân thành cảm ơn quý anh/chị đã dành thời gian để chia sẻ những ý kiến quý 

báu của anh/chị cho công trình nghiên cứu này ! 

 

 

Phụ lục 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI 

TỔNG CÔNG TY VŨ HOÀNG MINH 

 

Trụ sở chính 
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Tất niên năm 2018 
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Lễ khánh thành nhà máy tại Hà Nội 
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Hỗ trợ chi phí y tế và sơn nước cho TTNDBTTE Gò Vấp 
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Gửi tấm lòng vàng, nâng bước đến trường Tỉnh-Thái Nguyên 
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Trao tặng nhà tình nghĩa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp 
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Trao tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học năm 2017 
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Trao tặng học bổng cho Học Sinh nghèo hiếu học 2018 – 2019 
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