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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế mạnh 

mẽ hiện nay, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh luôn là một vấn đề 

thời sự, một câu chuyện nóng bỏng. Chưa bao giờ, các doanh nghiệp, doanh nhân được 

quan tâm nhiều như hiện nay. Cũng chưa bao giờ vấn đề văn hóa doanh nghiệp, đạo đức 

kinh doanh lại được chú trọng đến vậy. Đây chính là chìa khóa mang lại thành công cho 

doanh nghiệp. 

Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thị trường 

chính là yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại cũng như khẳng định thương hiệu bền 

vững của mỗi doanh nghiệp. Nhiều bài học thực tế trong quá trình xây dựng và phát triển 

thương hiệu của các doanh nghiệp đã khẳng định, nếu thiếu sự quan tâm cần thiết đối với 

việc xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức kinh doanh thì thiệt thòi là chính các doanh 

nghiệp. Thực tế đã chứng minh, không ít doanh nghiệp vì lợi nhuận mà bất chấp, vì đồng 

tiền mà đánh cược cả niềm tin đang dần cạn kiệt từ phía khách hàng; nhiều doanh nghiệp 

từng là thương hiệu đình đám trên thị trường bỗng chốc bị đổ bể... như các tập đoàn Enron, 

Worldcom, Xerox.. .Và tại sao có những công ty, những thương hiệu trường tồn từ đời này 

sang đời khác, thậm chí vượt xa đời sống của những người sáng lập? Câu trả lời ở đây nằm 

ở chính nền tảng văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh được hình thành và xây 

dựng trong bản thân các công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

HVTH: Trương Anh Vũ Trang 2 

1. Khái quát về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 

1.1. Văn hóa doanh nghiệp 

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…   

1.1.1. Yếu tố cốt lõi xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

"Bước sang nhiệm kỳ mới là khoảng thời gian vô cùng thú vị đối với tất cả các doanh 

nghiệp, bởi đó là lúc để họ nhìn lại năm cũ, rút kinh nghiệm, lên kế hoạch và xây dựng 

định hướng phát triển trong năm tiếp theo để thử sức với những điều mới mẻ. Nhưng đó 

cũng là thời gian để nhân viên của bạn có thể nghĩ về việc thay đổi công việc hoặc tìm 

kiếm những cơ hội mới ở một doanh nghiệp khác nếu như tổ chức của bạn không thực sự 

đáp ứng được kỳ vọng của họ. Theo một báo cáo gần đây cho thấy hầu hết các nhân viên 

hiện nay đều không cảm thấy hài lòng với môi trường làm việc hiện tại của mình. Trong 

đó có 15% mong muốn có được những cơ hội giao tiếp cởi mở hơn; 10% muốn nhận được 

sự đồng cảm và được đào tạo để cải thiện kỹ năng; 7% tìm kiếm cơ hội cộng tác tốt hơn 

với đội ngũ lãnh đạo,… 

Và đó chính là vấn đề môi trường văn hóa doanh nghiệp: 

Hiểu được tâm lý của nhân viên 

Là một người lãnh đạo, những thứ mà bạn cho là tốt cũng chưa chắc rằng nhân viên 

của bạn đã thực sự cảm thấy tốt. Để hài hòa môi trường làm việc, một người quản lý chuẩn 

mực luôn cần phải thấu hiểu tâm lý, tình cảm của tập thể nhân viên trong công ty. Luôn 

biết họ nghĩ gì, mong muốn điều gì và chủ động thỏa mãn nó trong khuôn khổ chính là một 

cách tốt để bạn tạo ấn tượng và sự thoải mái trong môi trường văn hóa doanh nghiệp. 

Trau dồi kỹ năng con người 

Phát triển cá nhân là một trong số những nhu cầu quan trọng nhất của mỗi người. Một 

số người sinh ra đã có khả năng lãnh đạo nhưng nhiều người khác thì lại không có được 

may mắn đó. Nhưng họ lại luôn muốn được học hỏi và trau dồi kỹ năng của mình. Bạn có 

thể tận dụng các cuộc khảo sát nhân viên để hiểu được suy nghĩ, mong muốn và khả năng 
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của từng người. Từ đó lên kế hoạch đào tạo, phát triển năng lực, phát triển cá nhân sao cho 

phù hợp. 

Tuyển dụng nhân viên sao cho phù hợp 

Thực ra mà nói, môi trường văn hóa trong một doanh nghiệp cũng phụ thuộc một 

phần khá lớn vào tập thể nhân viên. Đôi khi những sự xích mích, hay tai tiếng từ những 

con người sống cá nhân,… sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến không khí làm việc và tâm lý của 

những nhân viên khác. Để tránh trường hợp này xảy ra, là một người lãnh đạo, bạn nên chú 

trọng đến yếu tố văn hóa của doanh nghiệp ngay từ khâu đầu tiên là tuyển dụng nhân viên. 

Hãy xem xét kỹ tính cách, đặc biệt của từng người xem có thực sự phù hợp với môi trường 

văn hóa doanh nghiệp mà bạn đang gây dựng hay không. Và đừng ngại loại bỏ cả những 

ứng viên có chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm làm việc khi mà họ không thể góp 

phần duy trì hay đưa môi trường doanh nghiệp của bạn phát triển đi lên. 

Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu bước sang một chặng đường mới thì đừng quên danh 

sách những mong muốn và kỳ vọng của nhân viên. Một khi bạn chắc chắn rằng sẽ cung 

cấp và đáp ứng tốt những gì họ cần, bạn sẽ thấy mục tiêu trong năm tương lao  của mình 

đạt được một cách dễ dàng hơn. 

1.1.2. 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. 

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 
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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. 

1.1.3. 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 

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. 
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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. 

1.2. Đạo đức kinh doanh 

1.2.1. Khái niệm đạo đức kinh doanh  

Đaọ đức kinh doanh là môṭ tâp̣ hơp̣ những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mưc̣ đaọ đức 

hoăc̣ luâṭ lê ̣có tác duṇg chỉ dâñ, điều chỉnh và kiểm soát hành vi nhằm bảo đảm chuẩn mưc̣ 

và sư ̣trung thưc̣ trong hoaṭ đôṇg của chủ thể kinh doanh. Với tư cách là môṭ daṇg đaọ đức 

nghề nghiêp̣ mang tính đăc̣ thù cao vì gắn liền với các lơị ích kinh tế, đạo đức kinh doanh 

chính là phạm trù đạo đức được vận dụng vào hoạt động kinh doanh nhưng nó không tách 

rời nền tảng của nó là đaọ đức xa ̃hôị chung và phải chịu sự chi phối bởi một hệ giá trị và 

chuẩn mực đạo đức xã hội. 

1.2.2. Các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh 

 Hoạt động kinh doanh luôn gắn liền với lợi ích kinh tế, nền đạo đức kinh doanh 

cũng có những đặc trưng riêng của nó. Chẳng hạn, tính thực dụng, coi trọng hiệu quả kinh 

tế luôn là yêu cầu hàng đầu đặt ra đối với giới kinh doanh, thì đối với người khác đôi khi 
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lại là những biểu hiện không tốt. Khi đánh giá đạo đức kinh doanh, người ta thường dựa 

vào các nguyên tắc và chuẩn mực về: 

Tính trung thực 

  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, kí 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… 

Tôn trọng con người 

  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 

trong 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. 

Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội 

Luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội. 

 Tích cực góp phần giải quyết những vấn đề chung của xã hội, thúc đẩy xã hội phát 

triển. 

1.2.3. Sự cần thiết của đạo đức kinh doanh 

Đạo đức kinh doanh là rất cần thiết trong hoạt động kinh tế xã hội ngày nay: 

 - Các doanh nhân càng ý thức rõ ràng về phạm trù đạo đức cơ bản, phổ biến trong 

truyền thống luân lý tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa như: sự phân biệt thiện và ác, lương tâm, 

nghĩa vụ, nhân đạo… 

 - Các doanh nhân còn cần tiếp thu đạo đức phát sinh trong xã hội mới nước ta, các 

chuẩn mực đạo đức mới để áp dụng vào kinh doanh như: tính trung thực, tính tập thể,… 

 - Các chuẩn mực đạo đức kinh doanh là cơ sở tình cảm và trí tuệ cụ thể định hướng 

trong các hoạch định của tổ chức kinh doanh để đảm bảo được sự phát triển kinh tế xã hội 

cho doanh nghiệp của minh. 

1.3. Mối quan hệ giữa vãn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 
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Có thể nói, Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh có mối quan hệ mật thiết 

với nhau. 

Xét theo góc độ hẹp, ĐĐKD chính là một bộ phận quan trọng của VHDN. Về vị trí, 

ĐĐKD nằm trong hệ thống giá trị của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp không thể xây 

dựng được VHDN vững mạnh và có bản sắc nếu không tuân thủ những chuẩn mực trong 

ĐĐKD của doanh nghiệp đề ra cũng như chuẩn mực đạo đức chung của xã hội. 

Trong các triết lý kinh doanh của các công ty nổi tiếng thành đạt trên thế giới như 

Oracle, Mitsushita Electric, Sony, Unilever, Toyota,... có thể thấy phần lớn nội dung được 

đặt trên phương diện đạo đức. Các doanh nghiệp luôn đưa ra một hệ giá trị đạo đức làm 

thước đo và định hướng cho các hành vi và hoạt động của thành viên. Đối với các công ty 

xuyên quốc gia phải kinh doanh ở nhiều lãnh thổ khác nhau với các hộ thống luật pháp và 

nền vãn hóa dân tộc khác nhau, có đội ngũ nhấn viên thuộc nhiều dấn tộc, nhiều nước khác 

nhau, phương diện đạo đức trong kinh doanh là một vấn đề nhất thiết phải được làm sáng 

tỏ và đặt lên hàng đầu trong triết lý khi xây dựng bản sắc VHDN: Làm thế nào để giữ được 

phong cách riêng trong văn hóa mà vẫn đảm bảo đạo đức kinh doanh? Như vậy ĐĐKD 

không chỉ là một bộ phận mà nó còn là điểm xuất phát khi xây dựng VHDN, 

Nhìn chung, khi đánh giá VHDN của một doanh nghiệp, tiêu chí đầu tiên người ta 

nhìn nhận chính là đạo đức của doanh nghiệp đó: Đạo đức trong nội bộ doanh nghiệp? đạo 

đức của doanh nghiệp đối với xã hội? Điều này cho thấy, ĐĐKD còn là biểu hiện cụ thể 

của VHDN vững mạnh. 

Xét trên góc độ lý luận, VHDN và ĐĐKD đều là những thành tố chủ chốt để tạo nên 

những giá trị cốt lõi của một tổ chức, một quốc gia, dân tộc. 

Đây là hai phạm trù mang tính đồng đẳng. Văn hóa phải luôn gắn liền và đi đôi với 

đạo đức. Chúng cùng thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân tộc, 

là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, thể hiện khát 

vọng hướng tới Chân - Thiện - Mỹ. 

2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 

VHDN và ĐĐKD có vai trò to lớn trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và 

xã hội. 

2.1. Đối với bản thân doanh nghiệp 

VHDN và ĐĐKD đề cao yếu tố con người trong kinh doanh, nó tạo ra một môi trường 

làm việc lành mạnh. Nhân viên cảm thấy thỏa mãn về chính bản thân họ cũng như doanh 
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nghiệp của họ do vậy mà cống hiến hết sức mình và tăng sự gắn bó, lòng trung thành với 

doanh nghiệp. Vãn hóa và đạo đức của doanh nghiệp còn tạo điều kiện cho mọi thành viên 

hợp tác cùng làm việc tốt, thúc đẩy họ vươn tới thành công. 

VHDN và ĐĐKD tạo dựng, giữ gìn và phát triển uy tín của doanh nghiệp với bạn 

hàng và khách hàng, góp phần vào sự lớn mạnh về thương hiệu của doanh nghiệp. 

Bằng việc phát triển VHDN và ĐĐKD, các doanh nghiệp sẽ tối thiểu hóa được hậu 

quả của các vụ bê bối hay những bất trắc xảy ra. 

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới, chỉ có bản sắc VHDN và ĐĐKD vững 

mạnh mới là công cụ hiệu quả và đắc lực giúp doanh nghiệp vượt qua thử thách và đứng 

vững được trên thương trường quốc tế. 

2.2. Đối với xã hội 

Trước hết, có thể khẳng định xây dựng VHDN và ĐĐKD chính là quá trình thúc đẩy 

nội lực quốc gia dân tộc, gắn nền kinh tế và thị trương trong nước với thế giới. 

VHDN và ĐĐKD của từng doanh nghiệp nếu vững mạnh sẽ góp phần tạo ra giá trị 

bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao uy tín dân tộc trong cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng 

là nội lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước. 

Văn hóa doanh nghiệp tích cực và Đạo đức kinh doanh sẽ giúp xã hội ngăn chặn 

những hiện tượng làm ăn bất chính như buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng, hối lộ, 

giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường,... giúp quốc gia có thể phát triển một cách bến vững. 

VHDN và ĐĐKD tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp từ đó mà 

chất lượng hàng hóa được nâng cao, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng. 

3. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh với xu thế toàn cầu hóa 

Trong xu thế toàn cầu hóa VHDN và ĐĐKD ngày càng trở thành mối quan tâm không 

chỉ đối với riêng các doanh nghiệp mà còn đối với người tiêu dùng trên thế giới.  

3.1. Toàn cầu hóa và xu thế hội nhập đã làm thay đổi nhận thức của doanh 

nghiệp về văn hóa và đạo đức trong việc đáp ứng nhu cầu của con người 

Ngày nay, có thể thấy xu hướng các doanh nghiệp, nhất là các công ty, tập đoàn kinh 

doanh lớn, đều rất quan tâm chăm lo đến tạo dựng hình ảnh của mình đối với người tiêu 

dùng. Điều đáng chú ý là cách thức tạo dựng cũng ngày càng mang nhiều bản sắc VHDN 

và ĐĐKD hơn là sắc thái thương mại. Ngày càng nhiều các công ty thay vì quảng cáo 

thương mại đã chuyển sang tài trợ cho các hoạt động quần chúng, các phong trào thể thao, 

văn nghệ, từ thiện,... Chính việc tài trợ này, một hành vi mang tính đạo đức và văn hóa, 
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hiện nay cũng như trong tương lai đem lại hiệu quả về tiếp thị cao hơn hẳn so với kiểu tiếp 

thị thương mại mà công chúng trong thời đại bùng nổ thông tin đã bắt đầu chán ghét, thậm 

chí còn bị dị ứng, gây hiệu quả ngược lại với mong muốn. 

Ở nước ta cũng có thể thấy ngày càng nhiều các công ty nước ngoài (Coca Cola, 

Tiger, Debon, Prudential, Unilever,...) và một số ít công ty của Việt Nam (Bảo Việt, FPT, 

Cà Phê Trung Nguyên,...) thực hiện việc tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp mình và 

thông qua đó lôi kéo khách hàng đến với sản phẩm, dịch vụ của mình bằng các hoạt động 

thể hiện trách nhiệm xã hội như tài trợ cho thể thao, vãn nghệ, các chương trình vui chơi, 

giải trí, hiến tặng nhà tình thương, tình nghĩa,... Đó là xu hướng mới giàu tính văn hóa và 

đạo đức kinh doanh trong quảng cáo. 

Như vậy, nếu chúng ta nhìn sâu hơn vào cách thức đạt tới mục tiêu kinh doanh của 

các doanh nghiệp như đã trình bày ở trên, thì có thể thấy rằng dưới tác động của toàn cầu 

hóa và xu thế hội nhập kinh tế, VHDN và ĐĐKD đang được các doanh nghiệp hướng tới 

như là một phương thức kinh doanh trong cạnh tranh chiếm lĩnh trái tim, tình cảm của con 

người để thông qua đó, tác động vào sự lựa chọn của họ đối với sản phẩm và dịch vụ, đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao và ngày càng tinh tế của con người. 

3.2. VHDN và ĐĐKD đóng vai trò là nguồn lực mới trong cạnh tranh 

VHDN và ĐĐKD sẽ là một nguồn lực, nguồn vốn mới cho doanh nghiệp trong cạnh 

tranh quốc tế. Nguồn lực mới này sẽ tạo nên uy tín, sự tín nhiệm của khách hàng đối với 

doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp; tạo sự đồng lòng như một, sự quan tâm của 

tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Chính văn 

hóa và đạo đức của doanh nghiệp đã tác động và thúc đẩy người tiêu dùng thay đổi quan 

niệm tiêu dùng của họ. Một mặt nào đó thông qua hội nhập kinh tế, sự lựa chọn của người 

tiêu dùng đối với sản phẩm và doanh nghiệp sản xuất ra nó ngày càng thoát ra khỏi mặt vật 

chất và chuyển dần sang mặt giá trị văn hóa, bản sắc doanh nghiệp kết tinh trong sản phẩm  

3.3. Sự thay đổi lớn của môi trường xã hội làm thay đổi diện mạo doanh nghiệp 

trong văn hóa và đạo đức kinh doanh 

Xu thế chuyển sang xã hội thông tin trong thế kỷ XXI đã được khẳng định và đang 

trở thành hiện thực. Các nhà nghiên cứu về xã hội thông tin này đều thống nhất nhận định 

rằng trong xã hội thông tin mà ở đó mối quan hệ trực tiếp, truyền thống giữa các thành viên 

trong xã hội được thay thế bằng kiểu quan hệ gián tiếp, thông qua mạng thông tin, thì đạo 
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đức xã hội sẽ phải là chỗ dựa quan trọng nhất, là điều kiện tiên quyết cho việc tổ chức xã 

hội. Các doanh nghiệp cũng không nằm ngoài quy luật này. 

Quan niệm cũ trước đây coi doanh nghiệp chỉ đơn thuần là một cỗ máy sản xuất hàng 

hóa cho thị trường để kiếm lợi nhuận tối đa, trong đó người lao động được coi là một yếu 

tố, một bộ phận trong cỗ máy đó.  

Quan niệm mới về doanh nghiệp đã chuyển sang coi đó là một chỉnh thể thống nhất 

dựa trên sự gắn kết với nhau không chỉ đơn thuần bằng lợi ích kinh tế, bằng quan tâm vật 

chất (mặc dù điều này vẫn còn rất quan trọng) mà cao hơn thế, và chủ yếu là sự gắn kết với 

nhau bằng VHDN và ĐĐKD mà ở đó lợi ích tinh thần, mối quan hệ nhân văn giữa con 

người với con người được đề cao và trở thành nguyên tắc ứng xử, chuẩn mực cho các quyết 

định về tổ chức và quản lý của doanh nghiệp. 

Tóm lại: Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp sẽ trở 

thành nội lực, nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển bền 

vững trong xu thế toàn cầu hóa. 

4. Thực tiễn VHDN và ĐĐKD của các doanh nghiệp nước ta hiện nay 

4.1. Những thuận lợi  

Hiện nay các doanh nghiệp dễ dàng có cơ hội đẩy mạnh liên doanh, liên kết, tìm kiếm 

thị trường tiêu thụ sản phẩm, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật công nghệ, tạo ra bước đột phá 

về chất lượng, giảm chi phí sản xuất, cải tiến mẫu mã đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, 

tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh, có kế hoạch sắp xếp lại sản xuất, sử dụng hợp lý 

các nguồn vốn, giảm bớt vốn vay, xóa bỏ các khoản chi phí bất hợp lý, thực hành tiết kiệm, 

chống tham ồ lãng phí, quản lý tốt lao động, tạo ra năng suất chất lượng cao, phân phối 

hợp lý, gắn lương thưởng với kết quả lao động để tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh,... Đó cũng chính là các tiềm lực lớn trong việc tiến hành xây dựng 

VHDN và ĐĐKD trong DNNN. 

4.2. Những hạn chế 

Có thể nói, đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra những biểu hiện cho thấy tính định hướng 

xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam chưa được đảm bảo một cách 

vững chắc. Tuy nhiên, chưa nhiều nghiên cứu chỉ ra được một trong những nguyên nhân 

dẫn đến tình trạng này, đó là chúng ta chưa xây dựng được VHDN- ĐĐKD trong nền kinh 

tế. Ở Việt Nam, chưa có một doanh nghiệp nào được xếp vào hàng doanh nghiệp có uy tín 

và thương hiệu hàng đầu thế giới. Sở dĩ như vậy vì các doanh nghiệp Việt Nam chưa có 
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một tầm nhìn chiến lược, dài hạn vươn tầm quốc tế. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp vẫn còn 

lấy lối kinh doanh chụp giật, ăn xổi, chạy theo lợi nhuận trước mắt làm phương thức hoạt 

động của mình. Rất nhiều cơ sở sản xuất sử dụng chất liệu, phụ phẩm độc hại, cấm sử dụng 

gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng đã được các 

cơ quan chức năng phát hiện. Thậm chí, còn có doanh nghiệp lợi dụng kẽ hỡ của pháp luật 

Việt Nam để làm lợi cho mình như trốn thuế. Theo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội 

phạm - Bộ Công an, tội phạm trong lĩnh vực thuế đang diễn ra ở hầu hết các loại hình 

doanh nghiệp với nhiều thủ đoạn trốn thuế và hành vi gian lận rất tinh vi. Nổi bật là việc 

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm mọi 

cách báo cáo giảm lợi nhuận, từ đó giảm thu nhập để trốn thuế. Mỗi năm có gần 1.000 vụ 

doanh nghiệp trốn thuế, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp còn 

thiếu tôn trọng lợi ích của người lao động, nợ lương công nhân, trốn tránh nghĩa vụ đóng 

bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho người lao động. Vì vậy, mâu thuẫn giữa người lao 

động và chủ doanh nghiệp còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Theo thống kê của Bộ 

LĐTBXH, từ năm 1995 đến 2011 ở Việt Nam có 4142 các cuộc đình công diễn ra. Đặc 

biệt, tình trạng các doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận gây hủy hoại môi trường diễn ra khá 

phổ biến. Tính đến cuối năm 2012, cả nước có 289 khu công nghiệp, trong 179 khu đã đi 

vào hoạt động có 143 đã hoặc đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt khoảng 

58% so với nhu cầu, số còn lại được xả thẳng ra môi trường (3). Đặc biệt là trình trạng 

nhiều cơ sở sản xuất mặc dù xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng lại để che mắt các 

cơ quan quản lý nhà nước chứ không phải để hoạt động. Theo kết quả khảo sát, 65 khu 

công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Cục bảo vệ môi trường tiến hành (2010), 

có 61 cơ sở có hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chỉ có 23 cơ sở hoạt động và tại 

thời điểm kiểm tra chỉ có 7/23 cơ sở đang hoạt động (4). Đặc biệt, một số doanh nghiệp ở 

Việt Nam còn chú ý đến việc quan hệ, chạy chọt, dựa dẫm vào những phần tử thoái hóa, 

biến chất trong bộ máy nhà nước để thực hiện các hoạt động kinh doanh hơn là chú ý đến 

việc nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của chính doanh nghiệp mình. Xu hướng dựa vào 

quan hệ rộng như là một chủ bài, mạnh hơn cả năng lực và xu hướng nhờ vả, chạy chọt 

hiện đang tồn tại ở mức đáng kể trong một số doanh nghiệp. Tất cả những biểu hiện thiếu 

VHDN- ĐĐKD ở một bộ phận doanh nghiệp này đang làm cho tính định hướng xã hội chủ 

nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta không được đảm bảo. Sự thiếu văn hóa đó 

đang làm cho việc phát triển kinh tế ở Việt Nam thiếu bền vững, thiếu các doanh nghiệp 
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mạnh có uy tín lớn trên thế giới, làm giãn cách thêm sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, 

môi trường đang bị hủy hoại nghiêm trọng, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Điều này đang 

đặt ra yêu cầu Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội phải nâng cao hơn nữa vai 

trò của mình trong việc xây dựng VHDN- ĐĐKD trong nền kinh tế ở nước ta, thúc đẩy 

nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng tiến bộ, văn minh, vì con người hơn. 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam còn non trẻ, đang ở giai đoạn đầu, 

việc có một nền VHDN- ĐĐKD là một điều không thể làm ngay. Tuy nhiên, Việt Nam 

nhất định phải có một nền VHDN- ĐĐKD mới có thể đảm bảo tính định hướng xã hội chủ 

nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Đó là điều đã được chứng minh cả 

về mặt lý luận và thực tiễn. Vì vậy, chúng ta cần phải đề ra và thực hiện nghiêm túc những 

giải pháp hiệu quả, đồng bộ để VHDN- ĐĐKD thực sự thấm sâu vào mọi hoạt động của 

các doanh nghiệp, chủ thể trong nền kinh tế đất nước. 

5. Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 

5.1. Giải pháp vĩ mô 

5.1.1. Giải pháp về quản lý 

5.1.1.1. Hoàn thiện môi trường pháp luật cho hoạt động kinh doanh 

- Xây dựng một hệ thống luật kinh doanh thống nhất, ổn định 

Tính ổn định là yếu tố, là đặc điểm không thể thiếu của hệ thống luật kinh doanh hoàn 

thiện. Tính ổn định tạo ra môi trường kinh pháp lý an toàn cho các doanh nghiệp. Mặc dù 

có quyền, song Nhà nước không nên thay đổi các văn bản pháp quy một cách thường xuyên 

như ngành ngân hàng, thuế, hải quan đã làm trong thời gian vừa qua, gây tác động xấu tới 

môi trường kinh doanh, thiệt hại cho các doanh nghiệp. Rõ ràng, các vãn bản pháp quy của 

các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải dựa trên và phù hợp với các bộ luật điều chỉnh hoạt 

động của ngành, có tính hoàn thiện và ổn định cao. Tính ổn định dựa trên sự thống nhất 

của các văn bản pháp luật. Một khi các văn bản thống nhất thì việc giải quyết và xử lý một 

vụ việc sẽ chỉ có một cách làm và mọi việc đều trở nên rõ ràng minh bạch do đó mà tránh 

được các hiện tượng lách luật để tiến hành các hoạt động kinh doanh bất chính. 

- Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa yếu tố pháp luật và văn hóa 

Một điểm cần lưu ý nữa trong cồng tác lập pháp và quàn lý pháp luật kinh doanh 

nước ta là chưa chú ý giải quyết thỏa đáng mối quan hộ giữa yếu tố pháp luật và yếu tố văn 

hóa; giữa lý và tình. 
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Trong các DNNN của ta hiện nay, hiện tượng sử dụng nhiều người của một gia đình 

làm việc trong một công ty đã trở thành phổ biến bởi vì sự thực là hầu như các công ty khi 

tuyển thêm người đều ưu tiên con em trong ngành. Việc này dẫn đến nhiều hậu quả xấu: 

thứ nhất, vì không được tuyển chọn cẩn thận, cho nên không tuyển được người giỏi thực 

sự; thứ hai, do phần lớn là con em trong ngành, hoặc người thân quen của những người 

lãnh đạo trong doanh nghiệp (mà theo cách gọi hiện nay là “êkíp”, là “dây”) cho nên dễ 

dẫn đến tình trạng thông đồng, biển thủ của công. Do vậy, nên chăng ngay trong luật 

DNNN cần bổ sung điều cấm lạm dụng mối quan hệ gia đình làm ảnh hưởng xấu tới sự 

công bằng, bình đẳng trong kinh doanh. 

- Tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp 

Xây dựng các mối quan hệ hợp tác bình đẳng trong kinh doanh, phát triển cạnh tranh 

lành mạnh trong cộng đồng kinh doanh, giữa các thành phần kinh tế với nhau, cạnh tranh 

để thúc đẩy nhau phát triển, không có cạnh tranh không có phát triển, nhưng cạnh tranh 

phải bình đẳng theo luật pháp. Và điều đó có nghĩa là luật pháp cũng phải tạo ra được sự 

bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Nhà nước phải có biện pháp hữu hiệu để chống buôn 

lậu, làm hàng giả, hối lộ, trốn lậu thuế, tham nhũng, cửa quyến và độc quyền. Cạnh tranh 

phải bằng sức mạnh của hàng hóa trên thị trường, chứ không phải cạnh tranh bằng quyền 

lực, sự áp đặt, bằng sự ưu đãi,... 

Sự bình đẳng về pháp lý và chính sách Nhà Nước đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ 

chế, pháp luật nghiêm minh (đối với các hành vi phạm pháp) và thông thoáng thuận lợi cho 

lối kinh doanh có vãn hóa phát triển, đồng thời ngăn chặn kiểu làm ăn phi văn hóa, theo 

các triết lý tiêu cực, nó sẽ buộc các chủ thể kinh doanh không chỉ phải tôn trọng pháp luật 

mà còn phải đầu tư làm ăn lâu dài, phát huy các yếu tố văn hóa trong kinh doanh. Trái lại, 

tình trạng thiếu công bằng trong môi trường kinh doanh sẽ nuôi dưỡng và dung túng cho 

các kiểu làm ăn phi văn hóa, bệnh cửa quyền, thói “chạy chọt” và tệ nạn tham nhũng phát 

triển. 

5.1.1.2. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của người lao động trong doanh nghiệp 

Cải thiện quan hệ xã hội trong các doanh nghiệp 

Người lao động là nhân tố hàng đầu trong việc xây dựng VHDN và ĐĐKD của các 

doanh nghiệp vì vậy việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người lao động trong doanh 

nghiệp là một giải pháp quan trọng. 
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Nhà nước tạo nên những điều kiện thiết yếu để cho Bộ luật Lao động được đi vào 

cuộc sống thực sự. Bởi vì Bộ luật Lao động là tiêu chuẩn điều chỉnh các mối liên hệ của 

người lao động trong doanh nghiệp. Bộ luật Lao động dã được ban hành hơn song còn 

nhiều điều khoản của Bộ luật chưa được áp dụng đầy đủ trong doanh nghiệp. 

Yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Bộ luật lao động 

để người lao động an tâm với công việc. Việc áp dụng đầy đủ các điều khoản của Bộ luật 

Lao động sẽ tạo ra sự bình đẳng trong mối quan hệ của nhân viên với người quản lý. Các 

điều khoản của Bộ luật thực sự được thi hành nghiêm chỉnh trong các doanh nghiệp sẽ kính 

thích tinh thần làm việc của nhân viên và không tạo ra những căng thẳng, xung đột giữa 

công nhân, lao động cũng như tạo ra sự đoàn kết đội ngũ nhân viên. 

Tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp 

Chính sách tiền lương 

Chính sách bảo hiểm 

Chính sách khen thưởng và kỷ luật lao động 

Cải thiện điều kiện làm việc 

Chính sách thăng tiến 

Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp 

Công đoàn đã và đang đóng một vai trò tích cực là đại diện của giai cấp công nhân 

lao động. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, có nhiều lúc vai trò này đã không được phát 

huy một cách tích cực dẫn đến quyền lợi của người lao động bị xâm phạm. Công tác công 

đoàn cơ sở chưa sôi động, cuốn hút được sự tham gia của đại bộ phận công nhân viên, làm 

mất lòng tin của người lao động vào tổ chức này. 

Chính vì vậy, cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác quản 

lý giám sát sản xuất cũng như bảo vệ quyền lợi của người lao động. 

Cần có những chính sách cụ thể hơn nữa để tổ chức công đoàn hoàn thành nhiệm vụ 

của mình trong doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa đặt ra. 

Tuyên truyền giáo dục cho người lao động, nhất là thế hệ trẻ, ý thức kỷ luật trong 

điểu kiện của công nghiệp hóa là việc làm cấp thiết của tổ chức này. 

Xây dựng, củng cố công tác công đoàn cơ sở, trước mắt là đào tạo các cán bộ công 

đoàn có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất để có thể nắm vai trò tiên phong trong công tác 
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công đoàn. Từ đó nhân rộng phạm vi ảnh hưởng của công đoàn đến toàn thể người lao 

động trong doanh nghiệp. 

5.1.2. Giải pháp về giáo dục và đào tạo 

Đào tạo phát triển con người một cách toàn diện 

Mục tiêu của các trường học thường là đào tạo ra được những sinh viên giỏi nghiệp 

vụ hoặc đôi khi có cả mục tiêu rèn luyện đạo đức nhưng thường là mục tiêu này trong thực 

tế không được quan tâm. Điều này bởi vì thường giáo viên chỉ giảng dạy cho sinh viên chủ 

yếu về kiến thức là chính, mà thực tế cũng không có điều luật nào quy định giáo viên phải 

dạy cho sinh viên cả phần đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp nói riêng. Do vậy 

thường thường việc phát triển nhân cách một cách toàn diện ở sinh viên rất ít được quan 

tâm và hầu như không được đề cập đến. Thế nhưng thực tế độ tuổi sinh viên chính là độ 

tuổi có những biến động về tâm sinh lý mạnh mẽ nhất. Môi trường xung quanh đóng góp 

một phần không nhỏ vào việc tạo nên nhân cách cho một sinh viên. Đặc biệt là hiện nay ở 

nước ta có rất nhiều sinh viên lên thành phố học, do xa rời bố mẹ, được sống một cách tự 

do không ai quản lý nên rất dễ sinh ra hư hỏng. Thêm nữa, rất nhiều sinh viên là sinh viên 

nghèo, khi ra trường họ không về lại quê hương mà quyết tâm bám trụ tại thành phố để xin 

việc. Mục tiêu kiếm tiền, sự non trẻ khi bước vào đời, những áp lực cuộc sống rất dễ dẫn 

những sinh viên mới ra trường đi vào con đường làm ăn trái pháp luật, bất chấp đạo đức. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp có đức có tài 

Quản lý kinh doanh là một nghề cần cả những kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. Hiện 

nay, có quá nhiều trường dạy quản trị kinh doanh đến nỗi có thể coi là lạm phát về môn 

quản trị kinh doanh. Hầu như trường nào cũng có môn hay khoa quản trị kinh doanh từ 

trường dân lập cho đến trường quốc lập, từ trường kinh tế cho đến các trường kỹ thuật. 

Việc phát triển lan tràn tất yếu dẫn đến tình trạng chất lượng giảng dạy không được đảm 

bảo bởi không thể có đủ một đội ngũ quản trị kinh doanh thực sự giỏi ở tất cả các trường. 

Do đó việc giảng dạy môn quản trị kinh doanh phải cần đi vào chiều sâu, đi vào chất lượng 

chứ không nên đi vào số lượng. Thêm nữa, thường thường sinh viên chỉ được giảng dạy 

các kiến thức quản trị chung, các kiến thức quản trị trên thế giới là chủ yếu mà ít khi đề 

cập đến việc áp dụng các kiến thức đó vào Việt Nam. Một quản trị viên giỏi sẽ phải hiểu 

rõ những cách cư xừ của các doanh nghiệp Việt Nam, đế ra được các biện pháp quản trị 

phù hợp vói người Việt để có thể phát huy tối đa khả năng tiềm ẩn trong con người Việt 

Nam. 
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Đào tạo và bồi dưỡng người lao động trong doanh nghiệp 

Đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động không 

chỉ là nhu cầu của bản thân người lao động mà còn là việc phải làm của doanh nghiệp nhằm 

phát triển đội ngũ lao động sản xuất.  

Hiện có nhiều doanh nghiệp nhận thấy vấn đề đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho người 

lao động là một yếu tố quan trọng để phát triển sản xuất. Nhưng bản thân doanh nghiệp 

không thể thực hiện được vì nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là kinh phí. Một 

đội ngũ lao động có văn hóa và đạo đức, có tay nghề mạnh sẽ là nhân tố hàng đầu đảm bảo 

sự thành công của doanh nghiệp và công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Đối tượng đào tạo cũng là một vấn đề cần quan tâm trong doanh nghiệp. Khi có chỉ 

tiêu đào tạo, các doanh nghiệp nên đưa ra các quyết định chính xác cá nhân nào có nhu cầu 

đào tạo cấp thiết để cử đi đào tạo và cá nhân nào có thể chờ đến đợt sau.  

Đẩy mạnh nâng cao công tác đào tạo kiến thức về VHDN và ĐĐKD trong các 

trường trung cấp, cao đẳng, đại học 

Hiện nay, trong các trường đại học dạy kinh doanh nói chung và trường đại học Ngoại 

Thương nói riêng, sinh viên chủ yếu là được học về nghiệp vụ, kỹ thuật kinh doanh là chủ 

yếu chứ ít khi được dạy về các ứng xử trong hoạt động kinh doanh, và càng hiếm được dạy 

về cách ứng xử có đạo đức và văn hóa doanh nghiệp. Nếu có thì chăng cũng chỉ là những 

tiêu chuẩn chung chung như giữ chữ tín, tuân thủ luật pháp,... Thế nhưng trong kinh doanh, 

kiến thức về nghiệp vụ chỉ được thể hiện thông qua những hành vi. Hành vi đó có thể có 

văn hóa, đạo đức hay phi văn hóa, phi đạo đức. Do vậy việc giảng dạy VHDN và ĐĐKD, 

đạo đức nghề nghiệp là thực sự cần thiết. 

Việc giảng dạy VHDN và ĐĐKD giúp cho những doanh nhân tương lai thấy được 

những hoàn cảnh đạo đức mà anh ta rơi vào và những giải pháp tối ưu anh ta cần thực hiện 

trong những trường hợp như vậy. Đồng thời có những kiến thức cần thiết để tạo dựng bầu 

không khí văn hóa trong doanh nghiệp mình. 

Việc giảng dạy văn hóa, đạo đức kinh doanh sẽ giúp những doanh nhân tương lai thấy 

được vai trò của đạo đức trong kinh doanh, thấy được những cách thức kinh doanh hợp đạo 

lý, thấy được trách nhiệm đối với xã hội, thấy được lợi ích trong dài hạn đối chọi với lợi 

ích trong ngắn hạn. 
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Giảng dạy văn hóa, đạo đức kinh doanh sẽ tạo ra một đội ngũ doanh nhân chân chính, 

là cơ sở để phát huy nhân tố con người, yếu tố góp phần tạo bầu không khí VHDN và đạo 

đức trong kinh doanh, và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. 

5.3. Giải pháp vi mô 

5.3.1. Định hướng doanh nghiệp xây dựng triết lý doanh nghiệp phát triển bền 

vững 

Triết lý doanh nghiệp là do các chủ thể kinh doanh và đội ngũ nhân viên của doanh 

nghiệp tự tạo lập cho mình dựa trên một môi trường kinh doanh đặc thù và những kinh 

nghiệm, tư tưởng của họ về nghề nghiệp.  

Phải coi con người, trước hết là bộ phận đông đảo công nhân viên là nguồn lực trung 

tâm và là trọng tâm của các quá trình đầu tư phát triển. Phát triển kinh doanh phải vì con 

người và bởi con người, quản lý cần tạo ra môi trường và nhiều cơ hội thuận lợi để nhân 

viên phát triển các khả năng của mình đóng góp được nhiều nhất cho cộng đồng, xã hội. 

Phát triển kinh tế, kinh doanh song không phải dẫn đến tình trạng hủy hoại hoặc làm 

xuống cấp môi trường sinh thái và cần sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết kiệm 

và khôn ngoan. 

Kinh doanh phải phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển nội lực và lợi thế 

cạnh tranh. Cần tìm cách phát huy vai trò của các nhân tố văn hóa trong kinh doanh để kinh 

doanh trong quỹ đạo có văn hóa. Tuyệt đối không bao giờ hy sinh văn hóa để đổi lấy kinh 

tế. 

Tăng trưởng phải gắn liền với sự phát triển, tăng doanh thu, mở rộng quy mô phải 

gắn với mức tăng trưởng về sản phẩm và chất lượng. Cần chú trọng đến sự phát triển lâu 

dài của kinh doanh bằng việc nghiên cứu, đổi mới, triển khai và áp dụng các công nghệ 

tiên tiến. 

5.3.2. Xây dựng tác phong lao động phát huy nhân tố con người 

Tác phong lao động là những thói quen lề lối làm việc hàng ngày của người lao động. 

Tác phong lao động trong một doanh nghiệp không phải có ngày từ khi mới thành lập mà 

nó được hình thành thông qua quá trình phát triển của doanh nghiệp đó. Tác phong lao 

động trong doanh nghiệp là một tiến trình xác định những điều mà người chủ, người lãnh 

đạo hay cấp trên và công nhân mong đợi (kỳ vọng) ở nhau. Nó là một tiến trình giống như 

đạo đức kinh doanh nói chung. Nó năng động chứ không tĩnh, biến chuyển chứ không khô 
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cứng. Qua thời gian cấp trên lẫn nhân viên thường khám phá ra được họ thực sự mong 

muốn gì ờ nhau. 

Một số biện pháp cụ thể nhằm phát huy nhân tố con người trong các doanh nghiệp 

Chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo, nâng cao quyền tự chủ 

Các doanh nghiệp Việt Nam, quyền tự chủ của chính các giám đốc chứ chưa nói đến 

của công nhân cũng bị bó buộc. Do vậy để có thể phát huy được nhân tố con người, phát 

huy được những đức tính quý báu của người Việt là giàu nghị lực, có chí, cần cù, bền bỉ 

kiên trì thì việc chia xẻ trách nhiệm lãnh đạo, trao quyền tự chủ cho người dưới quyền là 

một việc làm cần thiết. Các doanh nghiệp nên có những biện pháp tăng quyền tự chủ cho 

các phòng ban liên quan, đặc biệt là quyền tự chủ về tài chính. Tuy nhiên một khi trao 

quyền tự chủ về tài chính cho các phòng ban thì đồng thời cũng phải gắn liền quyền đó là 

các trách nhiệm đối với doanh nghiệp. Quyền tự chủ sẽ giúp người lao động cảm thấy thoải 

mái hơn trong công việc, cảm thấy mình cũng tham gia vào lãnh đạo doanh nghiệp và do 

đó mà phát huy được hết khả năng của mình để phục vụ doanh nghiệp. 

 Tạo không khí cởi mở, thân ái trong doanh nghiệp 

Giống như nhiều nền văn hóa phương Đông khác, hòa giải luôn được xem như một 

biện pháp tốt nhất để giải quyết các tranh chấp xung đột. Người Việt Nam thường tìm cách 

tránh những căng thẳng và sự đối đầu không cần thiết đối với đồng nghiệp. Do vậy việc 

tạo ra một bầu không khí lao động thoải mái giữa cấp trên với cấp dưới, giữa đồng nghiệp 

với đồng nghiệp là một điều rất cần thiết. Các doanh nghiệp có thể tham khảo một số các 

biện pháp xây dựng VHDN cho mình: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về doanh nghiệp, thi 

tay nghề, hội diễn văn nghệ, thể thao,... Chính những hoạt động này góp phần đáng kể vào 

việc gắn kết người lao động với doanh nghiệp, làm người lao động cảm thấy mình thật sự 

là một thành viên của tập thể và phấn đấu vì tập thể đó. 

Người lãnh đạo cũng không nên chỉ quan tâm đến công nhân (đây là điều tất nhiên) 

mà trong các dịp cần thiết phải thăm hỏi gia đình của nhân viên bởi gia đình đóng một vai 

trò quan trọng trong đời sống người Việt. Điều này sẽ thắt chặt mối quan hệ thân ái giữa 

lãnh đạo và nhân viên và do đó tạo được lòng trung thành của nhân viên đối với doanh 

nghiệp. 

5.2.3. Hòa hợp nhân viên trong tổ chức thống nhất của doanh nghiệp 

Sau công tác tuyển chọn nhân sự cho doanh nghiệp, công tác hòa hợp nhân viên mới 

vào tổ chức cũng cần được các nhà lãnh đạo quan tâm. Để nhân viên mới, trong thời gian 



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

HVTH: Trương Anh Vũ Trang 19 

nhanh nhất, có thể phát huy hết sở trường, kỹ năng và kiến thức của mình đáp ứng yêu cầu 

công việc, đồng thời biết phối hợp với các đồng nghiệp tạo nên hiệu quả lao động tập thể 

là điều không phải dễ dàng. 

Hiện nay hiện tượng người lao động làm “trái ngành trái nghề” rất phổ biến. Vì để 

kiếm được việc làm, có thu nhập ổn định, rất nhiều sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp 

đã chấp nhận làm những việc không phải chuyên môn được đào tạo của mình. Hơn nữa, 

kể cả khi đã tìm được đúng nghề song kiến thức mà họ có lại quá nặng về lý thuyết, ít thực 

tế. Chính những hạn chế đó đã ngăn cản quá trình hòa nhập vào tập thể lao động ở nơi làm 

việc mới. 

Thời gian thích hợp để hòa nhập vào công việc, hòa nhập vào tập thể thông thường 

theo quy định là trong thời kỳ thử việc. Thời kỳ này có thể kéo dài từ 1 đến 3 tháng là thích 

hợp nhất tùy vào tính chất công việc. Doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra thời 

gian thử việc đối với mỗi vị trí tuyển chọn. Tránh quy định thời gian thử việc quá ngắn làm 

giảm mức độ chính xác trong khâu đánh giá tuyển chọn, nhưng cũng không được quá dài 

làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. 

Doanh nghiệp cần bố trí những người có kinh nghiệm làm việc hoặc cấp trên trực tiếp 

như tổ trưởng, trưởng nhóm,... trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo công việc cho các nhấn viên 

mới được tuyển. Bằng cách đó, những nhân viên mới sẽ nhanh chóng hòa nhập được vào 

tổ chức qua những chỉ bảo thực tế hơn là trên giấy tờ lý thuyết. 

Khi mới tiếp nhận công việc, thông thường nhân viên mới sẽ rất cố gắng để hoàn 

thành tốt công việc được giao với kết quả tốt nhất có thể được. Tuy nhiên, do thiếu kinh 

nghiệm và thực tế nên một số sai sót là không thể tránh khỏi. Các nhà quản trị trong doanh 

nghiệp cần tìm hiểu kỹ về các phương pháp quản trị, tìm hiểu hoàn cảnh của mỗi nhân viên 

này, biết thông cảm cho họ. Giúp đỡ, động viên tinh thần người lao động trong thời gian 

này là điều hết sức cần thiết làm cho họ tự tin và hòa nhập nhanh chóng vào tập thể, từ đó 

tạo sự gắn kết trong văn hóa doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

 

VHDN và ĐĐKD 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 và đạo đức 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 và ĐĐKD của doanh nghiệp do toàn thể lãnh đạo và nhân 

viên trong doanh nghiệp tạo nên. Vì thế, xây dựng VHDN và ĐĐKD đòi hỏi phải giáo dục 

văn hóa cho các thành viên trong doanh nghiệp. VHDN và ĐĐKD 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 và ĐĐKD 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 và ĐĐKD 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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