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TÓM TẮT 

Năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò vô cùng quan trọng, thúc đẩy 

loại hình doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu đi sâu phân tích các khái niệm, yếu tố cấu thành, yếu tố 

ảnh hưởng và hiệu quả năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số 

kiến nghị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ này trong thời gian tới. Năng lực này bao gồm kiến thức, kỹ 

năng và phẩm chất lãnh đạo. Có sự chênh lệch giữa năng lực cần thiết và mức độ đáp ứng của các giám đốc doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là kiến thức về chiến lược kinh doanh; kỹ năng khởi xướng sự thay đổi, xây dựng phát 

triển văn hóa doanh nghiệp. Đây là rào cản hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập. 

Để nâng cao năng lực của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần sự nỗ lực của bản thân các giám đốc, sự vào 

cuộc của Nhà nước và các cơ sở đào tạo, cung ứng dịch vụ, các hội, hiệp hội nghề nghiệp. 

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực lãnh đạo, lãnh đạo. 

Leadership Competencies of the Small and Medium Enterprise Managers in Vietnam: 
Theories, Practices and Recommendations 

ABSTRACT 

The leadership competencies of small and medium enterprise managers play an extremely important role in 

promoting this type of business to operate effectively. However, there are few articles focusing on the leadership 

competencies of small and medium enterprise managers in Vietnam. This article focuses on analysis of concepts, 

constituents, influences and effectiveness of leadership competencies of small and medium enterprise managers in 

Vietnam to give some recommendations to improve these competencies of small and medium enterprise managers 

in the future. These competencies include knowledge, skills and qualities. There is a discrepancy between the 

necessary and current competencies of small and medium enterprise managers, especially knowledge of business 

strategies; skills to initiate changes, to build and develop corporate culture. To improve the leadership competencies 

of the small and medium enterprises managements, the efforts of the leaders themselves, the involvement of the 

state, the training facilities, service provider for organizations and professional association are required. 

Keywords: Small and medium interprises, leadership, leader. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bennis (2009) khîng đðnh lãnh đäo là quá 

trình gây ânh hþởng mang tính xã hội nhìm 

tìm kiếm sự tham gia tự nguyện cûa cçp dþới 

trong việc thực thi mýc tiêu, sứ mệnh. Nëng lực 

lãnh đäo chính là tổng hợp các kiến thức, kỹ 

nëng, kinh nghiệm và hành vi, thái độ nhìm 

biến tổ chức, doanh nghiệp thành một khối kết 

dính, thống nhçt, đâm bâo cänh tranh thành 

công trên thþơng trþờng. Thompson (2010) 

khîng đðnh ânh hþởng cûa các nhà lãnh đäo 

trong tổ chức đþợc thể hiện trong các hoät động 

khác nhau, tÿ việc đþa chiến lþợc lêp kế hoäch, 

đến các tính nëng giao tiếp cûa các thành viên 

nhóm riêng biệt trong một dự án. Doanh nghiệp 

nhó và vÿa (DNNVV) có vai trò vô cùng quan 

trọng. Với Việt Nam, nëm 2018 DNNVV chiếm 

hơn 97% tổng số doanh nghiệp câ nþớc, đòng 

gòp hơn 40% GDP (Bộ Kế hoäch và Đæu tþ, 
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2020), giâi quyết hàng triệu việc làm cüng nhþ 

góp phæn giâi quyết vçn đề an sinh xã hội. Vì 

vêy phát triển nëng lực lãnh đäo cûa giám đốc 

DNNVV, nhìm thúc đèy hiệu quâ hoät động 

cûa các doanh nghiệp này là rçt cæn thiết. Tuy 

nhiên, các bài viết têp têp trung thâo luên về 

nëng lực lãnh đäo cûa giám đốc DNNVV ở Việt 

Nam chþa nhiều: Lê Quån (2012) đánh giá nëng 

lực cûa giám đốc điều hành doanh nghiệp nhó 

và vÿa ở Việt Nam; Træn Thð Phþơng Hiền 

(2013) nghiên cứu nëng lực lãnh đäo cûa các 

CEO ở Việt Nam, khâo sát nghiên cứu ở Hà Nội; 

Lê Thð Phþơng Thâo (2016) nghiên cứu nëng lực 

lãnh đäo cûa giám đốc các doanh nghiệp nhó và 

vÿa khu vực miền Trung. Nghiên cứu này nhìm 

tổng quan các nghiên cứu trong nþớc và ngoài 

nþớc liên quan đến khái niệm, yếu tố cçu thành, 

yếu tố ânh hþởng và hiệu quâ nëng lực lãnh đäo 

giám đốc DNNVV ở Việt Nam, tÿ đò đề xuçt 

một số kiến nghð nhìm nång cao nëng lực lãnh 

đäo cûa đội ngü này trong thời gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phþơng pháp thu thêp thông tin: Thông tin 

nghiên cứu chû yếu thu thêp tÿ các nguồn thứ 

cçp đþợc công bố qua các tài liệu nhþ sách, täp 

chí khoa học, kỷ yếu hội thâo, niên giám thống 

kê và các vën bân pháp quy liên quan.  

Phþơng pháp phån tích: Nghiên cứu chû 

yếu sử dýng phþơng pháp tổng hợp các lý luên 

và bài học thực tiễn; Phþơng pháp thống kế mô 

tâ và thống kê so sánh. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các khái niệm 

Täi Việt Nam, theo Nghð đðnh Số 39/2018 

ND-CP, DNNVV bao gồm doanh nghiệp siêu 

nhó, doanh nghiệp nhó và doanh nghiệp vÿa. 

Việc xác đinh này dựa vào số lao động, tổng 

doanh thu và tổng nguồn vốn tùy lïnh vực 

doanh nghiệp hoät động (Bâng 1). 

- Giám đốc DNNVV: Theo Khoân 2 Điều 

157 Luêt Doanh nghiệp 2014, “Giám đốc công ty 

là ngþời điều hành hoät động kinh doanh hàng 

ngày cûa công ty, chðu sự giám sát cûa hội đồng 

quân trð, trách nhiệm trþớc hội đồng quân trð và 

trþớc pháp luêt về việc thực hiện các quyền và 

nghïa vý đþợc giao”. 

- Nëng lực lãnh đäo: Nhiều tác giâ đþa ra 

quan điểm về nëng lực lãnh đäo. Theo Yukl 

(2013), nëng lực lãnh đäo là sự kết hợp những 

kiến thức và kỹ nëng đðc biệt. Nëng lực lãnh đäo 

cò đþợc do đào täo chính thức, các hoät động phát 

triển và hoät động cûa bân thân. Theo Katz 

(1970), nëng lực là những đðc tính cơ bân cûa 

một ngþời dén đến hoðc gây ra một hiệu quâ nổi 

bêt. Điều làm cho cách tiếp cên nëng lực đðc biệt 

hữu ích là sự nhçn mänh rìng các hành vi cý thể 

là kỹ nëng cá nhån đþợc liên kết trực tiếp đến 

kết quâ kinh doanh. Do đò, nëng lực lãnh đäo 

bao gồm nëng lực cûa tæm nhìn và thiết lêp mýc 

tiêu, tự nhên thức, nëng lực giữa các cá nhân và 

kỹ nëng cý thể, kỹ nëng kinh doanh. 

Bâng 1. Phân loäi doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam 

Quy mô 

Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số 

lao động 

Tổng 

doanh thu 

Tổng 

nguồn vốn 

Số 

lao động 

Tổng 

doanh thu 

Tổng 

nguồn vốn 

Số 

lao động 

Tổng 

doanh thu 

Tổng 

nguồn vốn 

Nông nghiệp, 

lâm nghiệp, 

thủy sản 

Không 

quá 10 

người 

Không 

quá 3 tỷ 

Không 

quá 3 tỷ 

Không 

quá 100 

người 

Không 

quá 20 tỷ 

Không 

quá 20 tỷ 

Không 

quá 200 

người 

Không 

quá 200 

tỷ 

Không 

quá 100 

tỷ 

Công nghiệp, 

xây dựng 

Không 

quá 10 

người 

Không 

quá 3 tỷ 

Không 

quá 3 tỷ 

Không 

quá 100 

người 

Không 

quá 20 tỷ 

Không 

quá 20 tỷ 

Không 

quá 200 

người 

Không 

quá 200 

tỷ 

Không 

quá 100 

tỷ 

Thương mại, 

dịch vụ 

Không 

quá 10 

người 

Không 

quá 10 tỷ 

Không 

quá 3 tỷ 

Không 

quá 50 

người 

Không 

quá 100 

tỷ 

Không 

quá 50 tỷ 

Không 

quá 100 

người 

Không 

quá 300 

tỷ 

Không 

quá 100 

tỷ 

Nguồn: Chính phủ (2018). 
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3.2. Yếu tố cấu thành năng lực lãnh đäo 

của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Có nhiều quan điểm khác nhau về các yếu 

tố cçu thành nëng lực lãnh đäo, nó phý thuộc 

vào thời gian nghiên cứu, hþớng tiếp cên. Trong 

đò nëng lực lãnh đäo có thể thể hiện thông qua 

tố chçt lãnh đäo, kiến thức lãnh đäo, hành vi 

lãnh đäo, hoðc là sự kết hợp các yếu tố trên. 

Thứ nhçt, nëng lực lãnh đäo đþợc thể hiện 

thông qua tố chçt lãnh đäo. Quan điểm này 

xuçt phát tÿ những nëm 1930 và đþợc nhiều 

nhà nghiên cứu quan tâm. Theo Yukl & Van 

Fleet (1992), lãnh đäo là những ngþời có tố chçt 

siêu phàm, có những giá trð vþợt trội so với đông 

đâo những ngþời còn läi; chính những tố chçt 

siêu phàm và giá trð vþợt trội vốn có do täo hóa 

ban tðng đò đã giúp họ trở nên xuçt chúng và 

trở thành những ngþời đứng đæu một quốc gia, 

một bộ tộc, một tôn giáo hay một tổ chức nào đò. 

Nhiều nhà nghiên cứu nhþ Stogdill (1974), 

Marlove (1986), Kirpatrick & Locker (1991), 

Smith & Fori (1998), Northousen (2004), Liliana 

Crëciun (2015)...cüng đồng tình với quan điểm 

đò. Theo họ, một số đðc tính nhçt có thể đâm 

bâo cho sự thành công cûa ngþời lãnh đäo, nếu 

ngþời lãnh đäo có những tố chçt này thì thþờng 

cò nëng lực lãnh đäo cao. 

Thứ hai, nëng lực lãnh đäo thể hiện thông 

qua kiến thức lãnh đäo. Các nghiên cứu tiếp cên 

theo hþớng này đã đề cêp và nhçn mänh đến 

tæm quan trọng cûa kiến thức. Nghiên cứu cûa 

tác giâ nhþ Mahoney & Carroll (1965), 

Mintzberg (1973), Katz Kahn (1978), Lau, 

Newman & Broedling (1980), Kanungo & Misra 

(1992), Connelly & cs. (2000), Mumford & cs. 

(2000), Zaccaro (2001) đã têp trung vào nëng lực 

lãnh đäo và những kiến thức cæn thiết để nâng 

cao nëng lực lãnh đäo. 

Thứ ba, nëng lực lãnh đäo thể hiện qua 

hành vi lãnh đäo. Các nhà nghiên cứu theo 

hþớng này muốn nhçn mänh hành vi lãnh đäo. 

Nëng lực lãnh đäo đþợc thể hiện thông qua các 

kỹ nëng, các hành vi cûa ngþời lãnh đäo. Katz 

(1955), Goleman (1998), Avolio & cs. (2004), 

Judge & Picccilo (2004), McCayley (2006), 

Chitra Sathe (2017) đã cò những nghiên cứu 

nhþ vêy. 

Bên cänh nghiên cứu riêng rẽ về tÿng khía 

cänh, các nghiên cứu cho rìng nëng lực lãnh 

đäo thể hiện thông qua sự kết hợp ba yếu tố 

trên nhiều hơn hîn. Có thể kể đến các nghiên 

cứu cûa Susan & Anita (2004), Anand & Punia 

(2013), Træn Thð Vân Hoa (2011), Træn Thð 

Phþơng Hiền (2013), Lê Quân & cs. (2012), Træn 

Kiều Trang (2012), Đỗ Anh Đức (2014), Lê Thð 

Phþơng Thâo (2016). Điển hình cûa sự kết hợp 

đò là sử dýng mô hình ASK. Mô hình này bao 

gồm các yếu tố: (1) K (knowledge) là kiến thức, 

(2) S (skill) là kỹ nëng, kinh nghiệm, thâm niên 

và (3) A (attitudes) là phèm chçt, hành vi, thái 

độ. Tổng hợp ba nhòm này hình thành nên nëng 

lực lãnh đäo. 

  

Nguồn: Bass (1990) 

Hình 1. Mô hình năng lực cá nhân  



Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Quốc Chỉnh, Trần Hữu Cường 

1039 

Trong đò, kiến thức là khái niệm rộng lớn. 

Theo Gareth & George (2004) kiến thức có thể 

chia thành 3 mâng là kiến thức về chuyên môn, 

kiến thức về vën hòa xã hội và kiến thức về 

khoa học tự nhiên, đða lý. Lê Quân & cs. ( 2012), 

kiến thức đþợc hiểu là những nëng lực về thu 

thêp tin dữ liệu, nëng lực hiểu các vçn đề 

(comprehension), nëng lực ứng dýng 

(application), nëng lực phân tích (analysis), 

nëng lực tổng hợp (synthethis), nëng lực đánh 

giá (evaluation). Theo Lê Thð Phþơng Thâo 

(2016), kiến thức lãnh đäo là tổng thể tri thức, 

hiểu biết mà một ngþời lïnh hội, tích lüy qua 

trâi nghiệm hoðc học hói và có khâ nëng vên 

dýng vào công việc lãnh đäo cûa mình. Đò là 

những hiểu biết chung cûa giám đốc doanh 

nghiệp về các vçn đề tự nhiên, xã hội, về doanh 

nghiệp và môi trþờng kinh doanh cûa doanh 

nghiệp, về lãnh đäo điều hành doanh nghiệp. 

Kỹ nëng chính là thåm niên, kinh nghiệm 

hay mức độ thành thäo trong động viên khuyến 

khích, giâi quyết vçn đề, phân quyền, ra quyết 

đðnh, gây ânh hþởng và các công việc khác trong 

công tác lãnh đäo. Thông thþờng kỹ nëng đþợc 

chia thành các cçp độ chính nhþ: bít chþớc 

(quan sát và hành vi khuôn méu), ứng dýng 

(thực hiện một số hành động bìng cách làm theo 

hþớng dén), vên dýng (chính xác hơn với mỗi 

hoàn cânh), vên dýng sáng täo (trở thành phân 

xä tự nhiên) (Dave, 1975). Theo Katz (1955) có 

ba loäi kỹ nëng cæn thiết đối với lãnh đäo là kỹ 

nëng kỹ thuêt, kỹ nëng nhån sự và kỹ nëng tþ 

duy. Sathe (2017) đã đþa ra các kỹ nëng lãnh 

đäo cæn thiếu nhþ: đào täo nhân viên, quân trð 

quá trình, ra quyết đðnh, quân trð cëng thîng, 

xây dựng chiến lþợc, đổi mới. Lê Thð Phþơng 

Thâo (2016) đã khîng đðnh một nhà lãnh đäo 

đñi hói phâi cò đþợc các kỹ nëng liên quan đến 

lãnh đäo bân thân, kỹ nëng liên quan đến lãnh 

đäo đội ngü và kỹ nëng để lãnh đäo tổ chức. 

Thái độ đþợc hiểu là ý thức, tính cách, 

phèm chçt cûa mỗi ngþời. Trong công tác lãnh 

đäo, hành vi, thái độ có thể hiểu là ứng xử cûa 

cçp trên với cçp dþới. Ứng xử đþợc hình thành 

trên cơ sở quan niệm sống, tính cách, đäo đức, 

vën hòa cûa ngþời lãnh đäo. Cách ứng xử đúng 

mực sẽ dén đến những kết quâ tốt và ngþợc läi. 

Phèm chçt thþờng bao gồm các nhân tố thuộc về 

thế giới quan tiếp nhên và phân ứng läi các thực 

tế (receiving, responding to phenomena), xác 

đðnh giá trð (valuing), giá trð þu tiên. Các phèm 

chçt và hành vi thể hiện thái độ cûa cá nhân với 

công việc, động cơ, cüng nhþ những tố chçt cæn 

cò để đâm nhên tốt công việc (Harrow, 1972).  

3.3. Các yếu tố ânh hưởng đến năng lực 

lãnh đäo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Yếu tố hình thành sự lãnh đäo bao gồm 

lãnh đäo, cçp dþới, giao tiếp và tình huống. Đåy 

cüng là những nhóm yếu tố ânh hþởng đến nëng 

lực lãnh đäo (Fiedler, 1967). Dựa trên cơ sở đò, 

nghiên cứu cûa Lê Thð Phþơng Thâo (2016), Đỗ 

Anh Đức (2014), Træn Thð Phþơng Hiền (2013), 

Đðng Ngọc Sự (2012), Trþơng Quang Düng 

(2008) đồng quan điểm có bốn nhóm yếu tố ânh 

hþởng đến nëng lực lãnh đäo cûa giám đốc 

doanh nghiệp nhó và vÿa là yếu tố thuộc về bân 

thån giám đốc doanh nghiệp nhó và vÿa; yếu tố 

liên quan đến đðc điểm cûa tổ chức và cçp dþới; 

và nhóm yếu tố vï mô.  

3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quâ năng lực 

lãnh đäo 

Nghiên cứu cûa nhiều tác giâ nhþ Maani & 

Putterill (1994), Huang & Tung-Chun (1997), 

Dean (1998), Heffernan & Flood (2000), Truss 

(2001), Nguyễn Minh Tâm (2009), Træn Thð 

Phþơng Hiền (2014), Lþơng Thu Hà (2015), Lê 

Thð Phþơng Thâo (2016) đánh giá nëng lực lãnh 

đäo thông qua các chî tiêu nhþ tëng doanh thu, 

tëng lợi nhuên, tëng thð phæn, lợi nhuên tái đæu 

tþ, nëng suçt, chi phí trên mỗi đơn vð sân phèm, 

chi phí so với các khoân chi phí trong kế hoäch 

ngån sách. Đåy là những chî tiêu đánh giá trên 

khía cänh tài chính. Theo Piero & cs. (2005) đo 

lþờng hiệu quâ lãnh đäo trên các tiêu chí: sự 

đánh giá cûa nhân viên về hiệu quâ lãnh đäo; sự 

thóa mãn trong công việc; tự đánh giá kết quâ 

cá nhân và mong muốn thay đổi công việc. 

Lþơng Thu Hà (2015), đo lþờng nëng lực lãnh 

đäo thông qua kết quâ làm việc cûa nhân viên 

dþới quyền và kết quâ lãnh đäo chung trong 

doanh nghiệp. Đồng tình với quan điểm đò, Ao 
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Hoài Thu (2019) bổ sung thêm hai tiêu chí là 

đánh giá thông qua thái độ cûa cçp dþới đối với 

ngþời lãnh đäo và đánh giá thông qua sự cống 

hiến cûa ngþời lãnh đäo cho chçt lþợng các hoät 

động nhóm. 

3.5. Khung phân tích nghiên cứu năng lực 

lãnh đäo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Trong nghiên cứu này, tác giâ sử dýng mô 

hình ASK với cách tiếp cên tổng hợp. Nghïa là 

tác giâ sẽ xem xét yếu tố cçu thành nëng lực 

lãnh đäo cûa giám đốc doanh nghiệp nhó và vÿa 

gồm kiến thức, kỹ nëng, thái độ. Nëng lực lãnh 

đäo cûa đội ngü này sẽ bð ânh hþởng bởi 4 nhóm 

yếu tố là đðc điểm cûa bân thån; đðc điểm cûa 

cçp dþới; đðc điểm cûa doanh nghiệp; đðc điểm 

cûa môi trþờng kinh doanh. Hiệu quâ nëng lực 

lãnh đäo cüng đþợc đánh giá trên phþơng diện 

tài chính và kết quâ làm việc; thái độ làm việc 

cûa cçp dþới. 

3.6. Thực träng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 

Việt Nam 

Theo số liệu điều tra và cêp nhêt cûa ngành 

thống kê täi thời điểm 31/12/2018, bình quân 

giai đoän 2016-2018, khu vực doanh nghiệp quy 

mô siêu nhó và nhó chiếm 93,5% trong tổng số 

doanh nghiệp cûa câ nþớc, trong đò doanh 

nghiệp quy mô siêu nhó tëng 54,8% so với bình 

quân giai đoän 2011-2015, doanh nghiệp quy 

mô nhó tëng 36,9%; doanh nghiệp quy mô vÿa 

tëng 43,3%; doanh nghiệp quy mô lớn tëng 

34,4% so với bình quån giai đoän 2011-2015 

(Sách tríng doanh nghiệp, 2020). 

Lực lþợng lao động làm việc trong doanh 

nghiệp siêu nhó nëm 2018 tëng so với nëm 

2017. Lao động làm việc trong doanh nghiệp 

nhó và vÿa chiếm gæn 40%. 

3.7. Thực träng năng lực lãnh đäo của giám 

đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 

Trên 92% giám đốc doanh nghiệp nhó và vÿa 

đồng thời thời chû sở hữu doanh nghiệp với trên 

10% vốn điều lệ cûa công ty (Lê Quân & cs., 

2012). Điều tra chî số nëng lực cänh tranh cçp 

tînh (PCI) do phñng Thþơng mäi và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (USAID) tổ chức nëm 2015 tiến hành với 

8.335 doanh nghiệp dân doanh trong nþớc cho 

thçy khoâng 60-70% giám đốc doanh nghiệp nhó 

và vÿa cò trình độ đäi học trở lên. Trþớc khi quân 

lý doanh nghiệp nhó và vÿa, khoâng 3-5% chû 

doanh nghiệp nhó và vÿa tÿng là lãnh đäo trong 

các cơ quan nhà nþớc, khoâng 8-11% làm công 

tác quân lý täi các doanh nghiệp nhà nþớc và 

khoâng 15% là nhân viên täi các doanh nghiệp 

nhà nþớc. Chi tiết thể hiện trong bâng 2. 

 

Hình 2. Khung phân tích nghiên cứu 
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Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020). 

 Hình 3. Lao động trong các loäi hình doanh nghiệp 

Bâng 2. Thực träng công việc trước khi trở thành giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa (%) 

Giám đốc doanh nghiệp từng 
Doanh nghiệp  

siêu nhỏ 
Doanh nghiệp 

nhỏ 
Doanh nghiệp  

vừa 
Doanh nghiệp 

lớn 
Tổng 

Tốt nghiệp đại học 56 61 62 65 59 

Tốt nghiệp thạc sỹ 2 4 9 10 4 

Lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước 3 4 5 5 3 

Là sỹ quan quân đội 3 5 5 9 4 

Làm công tác quản lý tại DNNN 8 11 11 22 10 

Là nhân viên tại DNNN 15 14 14 9 14 

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2015). 

Sử dýng mô hình ASK, nhiều tác giâ nhþ 

Træn Kiều Trang (2012), Lê Quån (2012,) Đỗ 

Anh Đức (2014) và Lê Thð Phþơng Thâo (2016) 

đã sử dýng các tiêu chí đánh giá kiến thức, kỹ 

nëng và phèm chçt cûa giám đốc doanh nghiệp 

nhó và vÿa. Các kiến thức đþợc đánh giá tốt 

nhþ: kiến thức về pháp luêt, chính trð, vën hòa 

xã hội, ngành nghề kinh doanh, công nghệ môi 

trþờng, lãnh đäo bân thân, quân trð nhân lực, 

marketing, tài chính kế toán. Kỹ nëng lãnh đäo 

cûa giám đốc doanh nghiệp nhó đþợc đánh giá 

chþa tốt nhþ kỹ nëng quân lý thời gian; hội họp; 

lêp kế hoäch; xây dựng đội nhóm; täo dựng 

quan hệ. Các phèm chçt cûa giám đốc doanh 

nghiệp nhó và vÿa gồm đáp ứng đþợc các yêu 

cæu gồm chi tiết/ tî mî; thích nghi; mäo hiểm, 

quyết đoán; sáng täo; kiên nhén; bao quát. Tæm 

nhìn xa trông rộng là phèm chçt đþợc đánh giá 

còn thiếu. 

3.8. Những vấn đề đặt ra đối với năng lực 

lãnh đäo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ 

và vừa ở Việt Nam trong tình hình mới  

Cuộc cách mäng công nghiệp 4.0 đang diễn 

ra trên qui mô toàn cæu và tác động trực tiếp tới 

các doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ 

tëng trþởng nhanh nếu cêp nhêt kðp thời xu 

hþớng công nghệ. Ngþợc läi, nếu “läc nhðp” về 

công nghệ, doanh nghiệp sẽ phâi thu hẹp qui 

mô, thêm chí sẽ bð đào thâi khói thð trþờng 

(Đðng Vën Thanh, 2020). Theo bộ Khoa học và 

Công nghệ (2015), câ nþớc có gæn 600 nghìn 
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doanh nghiệp, với hơn 90% là doanh nghiệp nhó 

và vÿa. Các doanh nghiệp phæn lớn đều đang sử 

dýng công nghệ týt hêu so với mức trung bình 

cûa thế giới tÿ 2-3 thế hệ. Trong đò, cò đến 76% 

máy móc, dây chuyền công nghệ thçp thuộc thế 

hệ những nëm 60-70 cûa thế kỷ trþớc, 75% số 

thiết bð đã hết khçu hao, 50% thiết bð là đồ tân 

trang, chî có 20% là nhóm ngành sử dýng công 

nghệ cao.  

Không chî có vêy, hội nhêp kinh tế với nền 

kinh tế toàn cæu và khu vực gæn đåy đã là xu 

hþớng rõ rệt ở Việt Nam. Việt Nam trở thành 

thành viên cûa ASEAN nëm 1995 và tham gia 

Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dþơng 

(APEC) nëm 1998, đồng thời đàm phán tþ cách 

thành viên cûa Tổ chức Thþơng mäi Thế giới 

(WTO), tiếp týc đàm phán các hiệp đðnh đối tác 

toàn diện trong khu vực nhþ Thóa thuên toàn 

diện và tiến bộ về quan hệ đối tác xuyên Thái 

Bình Dþơng (CPTPP). Cho đến nay, khoâng 60 

nền kinh tế trên thế giới đã đàm phán FTA với 

Việt Nam, bao gồm các đối tác thþơng mäi quan 

trọng ním giữ khoâng 90% thþơng mäi cûa Việt 

Nam (Tien, 2019a). Tuy nhiên, theo khâo sát 

cûa Phñng Thþơng mäi và Công nghiệp Việt 

Nam (2019), tỷ lệ doanh nghiêp Việt Nam hiểu 

và sïn sàng tham gia vào các “sån chơi lớn” nhþ 

Hiệp đðnh CPTPP, AEC là chî khoâng 20-30%. 

Hæu hết các doanh gæn nhþ “mù tðt” về những 

tác động cûa các Hiệp đðnh thþơng mäi tự do 

(FTA) Việt Nam tham gia. Thêm chí, có tới 60-

70% doanh nghiệp đþợc khâo sát cho rìng, các 

hiệp đðnh này không mçy ânh hþởng đến họ. 

Trong bối cânh hội nhêp sâu rộng hiện nay, cæn 

có những chính sách đðc thù để nuôi dþỡng, hỗ 

trợ doanh nghiệp nhó và vÿa Việt Nam tÿng 

bþớc nång cao nëng lực cänh tranh trên thþơng 

trþờng quốc tế, hình thành đþợc các sân phèm, 

thþơng hiệu Việt mang tæm khu vực và thế giới, 

tëng cþờng hợp tác liên kết khu vực doanh 

nghiệp trong nþớc và khu vực có vốn đæu tþ trực 

tiếp nþớc ngoài, thúc đèy các doanh nghiệp nhó 

và vÿa tham gia chuỗi giá trð và mäng phân 

phối toàn cæu, kinh doanh hiệu quâ gín liền với 

bâo vệ môi trþờng. Quan trọng nhçt, giám đốc 

doanh nghiệp phâi lãnh đäo hoät động sân xuçt 

kinh doanh bài bân, chuyên nghiệp, đúng pháp 

luêt, bít nhðp đþợc những chuèn mực cûa khu 

vực và quốc tế, phâi nëng động sáng täo, có kiến 

thức, có bân lïnh kinh doanh, dám “đþơng đæu” 

với hội nhêp để vþơn ra “biển lớn” (Dþơng Phúc, 

2019). Các nhà lãnh đäo là những ngþời chçp 

nhên một bộ tþ duy mới. Giám đốc doanh 

nghiệp cæn xác lêp 4 kỹ nëng mới nhìm nâng 

tæm lãnh đäo cho bân thån để dén dít doanh 

nghiệp thành công bao gồm: khơi dêy niềm tin, 

làm rõ mýc đích, gín kết hệ thống, phát huy tài 

nëng (Brian Bacon (2015). Họ cüng là những 

chuyên gia, vững về kiến thức chuyên môn, có 

nëng lực tþ duy sáng täo, đổi mới, có kỹ nëng 

phân tích và tổng hợp thông tin, có khâ nëng 

làm việc và ra quyết đðnh trên cơ sở phân tích 

các chứng cứ và dữ liệu. Để kiến täo nên sự vþợt 

trội nhà lãnh đäo cæn đổi mới và có phong cách 

lãnh đäo chuyên biệt để täo tiền đề đþa doanh 

nghiệp đi đến thành công (Lþu Ngọc Liêm, 

2018). 

3.9. Đề xuất nhằm nång cao năng lực của 

lãnh đäo doanh nghiệp nhỏ và vừa ở  

Việt Nam 

Nâng cao lực lãnh đäo cûa giám đốc doanh 

nghiệp nhó và vÿa là nhiệm vý cûa bân thân 

giám đốc các doanh nghiệp và cüng mýc tiêu 

quan trọng để thúc đèy loäi hình doanh nghiệp 

này hoät động hiệu quâ hơn. Vì vêy, nghiên cứu 

đþa ra một số khuyến nghð sau: 

 (i) Bân thån giám đốc doanh nghiệp cæn 

xác đðnh rõ những þu điểm và hän chế cûa mình 

về kiến thức, kỹ nëng và phèm chçt lãnh đäo để 

có các biện pháp hoàn thiện, nång cao nëng lực 

lãnh đäo; phâi xác đðnh luôn học hói mọi lúc mọi 

nơi những thứ cæn thiết để luôn theo kðp sự thay 

đổi nhanh chóng cûa môi trþờng; chú trọng 

trang bð kiến thức về hội nhêp quốc tế: ním 

đþợc bân chçt, nội hàm, các hình thức và tính 

chçt cûa hội nhêp quốc tế; chû động trong các 

hoät động đổi mới cûa doanh nghiệp để tên 

dýng những lợi thế cûa cách mäng 4.0 và hội 

nhêp kinh tế quốc tế. 

 (ii) Các cơ sở đào täo xác đðnh rõ cçp độ và 

mô tâ tÿng nëng lực cûa giám đốc doanh nghiệp 

nhó và vÿa để xây dựng đþợc chþơng trình đào 
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täo và phát triển chi tiết cho đội ngü này; xåy 

dựng những chþơng trình bồi dþỡng kiến thức, 

kỹ nëng cæn thiết cho giám đốc doanh nghiệp 

nhó và vÿa trong tình hình mới. 

(iii) Đối với các hội, hiệp hội nghề nghiệp: 

cæn nâng cao hoät động cûa các hội, hiệp hội 

theo hþớng thực chçt, thiết thực và hiệu quâ 

nhìm täo nên khí thế, tinh thæn doanh nhân 

cänh tranh lành mänh, hợp tác phát triển, chia 

sẻ và đoàn kết giữa các doanh nhân với nhau và 

đðc biệt khi đæu tþ ra nþớc ngoài. Hội doanh 

nghiệp nhó và vÿa cæn xây dựng và hoàn thiện 

các chþơng trình trợ giúp đào täo và phát triển 

nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhó và vÿa. 

(iv) Đối với Nhà nþớc: Có chính sách gín 

việc nâng cao chçt lþợng giáo đào täo với phát 

triển đội ngü giám đốc DNNVV; tiếp týc và 

hoàn thiện các chính sách, chþơng trình trợ giúp 

đào täo và phát triển nguồn nhân lực cho 

DNNVV; có chính sách phát huy vai trò các tổ 

chức cung ứng dðch vý tþ vçn và đào täo cho đội 

ngü giám đốc DNNVV; có chính sách phát huy 

vai trò cûa các hiệp hội, các tổ chức xã hội nghề 

nghiệp trong việc tþ vçn hỗ trợ các DNNVV về 

nâng cao chçt lþợng nhân lực; các cçp lãnh đäo 

cûa tînh, thành phố cæn triển khai các chính 

sách nhìm quan tåm đến nång cao nëng lực 

lãnh đäo cho đội ngü giám đốc DNNVV. Ủy ban 

nhân dân các tînh cæn bố trí nguồn lực, têp 

trung chî đäo sát sao các cơ quan ban ngành 

thực hiện tốt các hoät động trợ giúp, phát triển 

DNNVV. Đồng thời, nâng cao hiệu quâ hoät 

động các hiệp hội täi các đða phþơng, đðc biệt là 

các hoät động hỗ trợ công tác đào täo, bồi dþỡng 

cho đội ngü giám đốc DNNVV. 

4. KẾT LUẬN  

Nëng lực lãnh đäo cûa giám đốc doanh 

nghiệp nhó và vÿa đþợc đo lþờng thông qua kiến 

thức, kỹ nëng và phèm chçt cûa họ. Bên cänh 

những tiêu chí đþợc đánh giá cao nhþ kiến thức 

về pháp luêt/ chính trð, vën hòa, xã hội, ngành 

nghề kinh doanh, công nghệ môi trþờng, lãnh 

đäo bân thân, quân trð nhân lực, marketing, tài 

chính kế toán, vén những tiêu chí đþợc đanh giá 

thçp, chþa đáp ứng đþợc nhu cæu. Còn nhiều kỹ 

nëng cûa giám đốc doanh nghiêp nhó và vÿa cæn 

đþợc câi thiện nhþ kỹ nëng về quân lý thời gian; 

hội họp; lêp kế hoäch; xây dựng đội nhóm; täo 

dựng quan hệ; phát triển đội ngü, gåy ânh 

hþởng và xây dựng hình ânh, xây dựng tæm 

nhìn và lêp chiến lþợc, huy động và phối hợp các 

nguồn lực, khởi xþớng sự thay đổi, xây dựng và 

phát triển vën hòa doanh nghiệp. Về phèm chçt 

“tæm nhìn xa trông rộng” đþợc đánh giá chþa 

cao. Bối cânh hoät động mới nhþ CMCN 4.0 và 

hội nhêp quốc tế đðt ra cho giám đốc doanh 

nghiệp nhó và vÿa những thách thức. 
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