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LỜI CAM ĐOAN 

 

 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông 

tin và kết quả nghiên cứu trong luận án là do tôi tự tìm hiểu, đúc kết và phân 

tích một cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế. 

                                                                            

                                                                                  Nghiên cứu sinh 

 

 

Lê Thị Phương Thảo 
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ASEAN                                     : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

ASK                                          : Thái độ - Kỹ năng – Kiến thức 

BKD                                          : Tố chất - Kiến thức – Hành động 

BSC         : Thẻ điểm cân bằng 

BT                                             : Nhân tố thuộc bản thân  giám đốc  

DDTC                                       : Nhân tố thuộc đặc điểm tổ chức 

DNNVV                                    : Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

DTPT                                        : Yếu tố phương diện đào tạo và phát triển 

GDP                                          : Tổng sản phẩm quốc nội 

KH                                            : Yếu tố phương diện khách hàng 

KN                                            : Kỹ năng  

KT                                             : Kiến thức 

MTVM                                      : Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 

NĐ - CP                                    : Nghị định – Chính phủ 

NQ/TW                                     : Nghị quyết/ Trung Ương 

PC                                             : Phẩm chất 

QTNB                                       : Yếu tố qui trình nội bộ 

TC                                             : Yếu tố tài chính 

UBND                                       : Ủy ban nhân dân 

VCCI                                         : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

WTO                                         : Tổ chức thương mại Thế giới 
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PHẦN I:  MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lãnh đạo nói chung và năng lực lãnh đạo nói riêng từ lâu đã trở thành những 

đề tài nóng hổi, thu hút sự quan tâm không chỉ của các học giả, các nhà nghiên cứu, 

mà còn thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các doanh nghiệp. Thực tiễn đã chỉ ra rằng 

lãnh đạo mà cụ thể là năng lực lãnh đạo của người đứng đầu là nhân tố quyết định 

thành công của doanh nghiệp. Theo học giả Bennis (2009), lãnh đạo là quá trình gây 

ảnh hưởng mang tính xã hội nhằm tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới 

trong việc thực thi mục tiêu, sứ mệnh. Năng lực lãnh đạo chính là tổng hợp các kiến 

thức, kỹ năng, kinh nghiệm và hành vi, thái độ nhằm biến tổ chức, doanh nghiệp 

thành một khối kết dính, thống nhất, đảm bảo cạnh tranh thành công trên thương 

trường. Ở Việt Nam, vấn đề phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo trong các doanh 

nghiệp cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm và được sử dụng trong những  nỗ lực 

phát triển nguồn nhân lực trong xu thế mở cửa hội nhập đất nước.  

Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 96% số doanh nghiệp ở Việt Nam 

nhưng quy mô, năng lực cạnh tranh vẫn còn yếu. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho 

thấy năm 2015 có 39.056 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, 

tăng 2% so với năm 2014 [67]. Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa được các chuyên gia kinh tế đánh giá là do 

hoạt động manh mún, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, khó tiếp cận thị trường, nguồn 

vốn; và còn hạn chế trong năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị. Điều đáng chú ý là đa 

số các chủ doanh nghiệp, ngay cả những người có trình độ học vấn từ cao đẳng và đại 

học trở lên thì cũng ít người được đào tạo chuyên sâu về kiến thức kinh tế và quản trị 

doanh nghiệp, các lớp về pháp luật trong kinh doanh..., điều này có ảnh hưởng lớn đến 

việc lập chiến lược phát triển, định hướng kinh doanh và quản lý, phòng tránh các rủi 

ro pháp lý của các doanh nghiệp Việt Nam. Nằm trong bối cảnh chung đó, việc nâng 

cao năng lực lãnh đạo đối với giám đốc các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung là vấn đề cấp thiết. Khu vực Bắc miền 

Trung gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa 
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Thiên Huế, trong những năm qua có bước tăng trưởng khá, tốc độ đạt tương đối cao đã 

thu hút được vốn đầu tư trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

từng bước cải thiện, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp 

huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói, giảm nghèo ở địa 

phương, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của các Tỉnh. Song với đặc thù nhỏ gọn, đối 

tượng này dễ bị tổn thương khi môi trường kinh doanh bất lợi. Cũng nằm trong bối 

cảnh chung của cả nước, trong vài năm trở lại đây, số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu 

vực giải thể, ngừng hoạt động, phá sản tăng nhiều. Một trong những nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng trên là do công tác quản trị nhân sự còn yếu kém, đặc biệt là việc phát 

triển năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc nói riêng và đội ngũ 

nhà quản trị trong doanh nghiệp nói chung chưa được chú trọng cũng là nguyên nhân 

khiến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp tục phát triển. Với vai trò là người 

điều hành doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tiến hành hoạt động 

lãnh đạo vừa mang tính bao quát vừa mang tính tác nghiệp, vừa trực tiếp điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện các hoạt động lãnh đạo con người trong 

doanh nghiệp. Để thực hiện tốt vai trò của mình, giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

cần có năng lực lãnh đạo thực sự, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ và phẩm chất 

nhằm lãnh đạo hiệu quả bản thân, lãnh đạo hiệu quả đội ngũ, lãnh đạo hiệu quả cả tổ 

chức; duy trì và phát triển doanh nghiệp trên thị  trường, đem lại thu nhập chính đáng 

cho bản thân và các thành viên khác trong doanh nghiệp. 

Như vậy, chúng ta nhận thấy năng lực lãnh đạo và việc phát triển năng lực 

lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa là yếu tố quan trọng góp phần 

quyết định đến vị thế và sự thành công của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

xu thế mở cửa hội nhập đất nước như hiện nay. Do đó đề tài “Nghiên cứu về năng 

lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực Bắc 

miền Trung” có ý nghĩa thiết thực nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận, tìm hiểu 

thực trạng, phát hiện những “khoảng trống” trong năng lực lãnh đạo, từ đó đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ này trong thời gian tới. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

 Mục tiêu chung của luận án là nhằm đánh giá thực trạng về năng lực lãnh 

đạo của giám đốc doanh nghiệp  nhỏ và vừa, trên cơ sở đó sẽ đề xuất các nhóm giải 

pháp mang tính khả thi nhằm phát triển, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của 

đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung. 

 Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đó, luận án hướng đến các mục tiêu cụ thể sau: 

 - Nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về lãnh đạo và năng lực 

lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó tập trung làm rõ các quan 

điểm và trường phái nghiên cứu về lãnh đạo; phân biệt giữa “lãnh đạo” và “quản lý”; 

làm rõ khái niệm, vai trò, các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

 - Đánh giá thực trạng và mức độ đáp ứng về năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám 

đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung thông qua các yếu tố cấu thành 

như kiến thức lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo và phẩm chất lãnh đạo với đánh giá từ phía 

bản thân giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ cấp dưới. 

 - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhóm nhân tố thuộc về bản thân giám 

đốc, nhóm nhân tố liên quan đến đặc điểm của tổ chức và nhóm nhân tố vĩ mô đến 

năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 - Đánh giá tác động của các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo đội ngũ giám 

đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa (kiến thức lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo và phẩm chất lãnh 

đạo) đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung dựa trên các góc độ: kiến nghị về phía 

Nhà nước và các Ban ngành liên quan; kiến nghị về phía chính quyền, Hiệp hội và các 

cơ quan hữu quan của các tỉnh trong khu vực; và giải pháp về phía bản thân giám đốc 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

 Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám 

đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung, tác giả đặt ra các câu hỏi 

nghiên cứu sau: 



4 

 - Năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền 

Trung bao gồm những yếu tố cấu thành nào? 

 - Mức độ đáp ứng hiện nay về năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung như thế nào? 

 - Những nhóm nhân tố nào có ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của giám đốc 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung? 

 - Năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền 

Trung ảnh hưởng như thế nào đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp? 

 - Làm thế nào để có thể nâng cao năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung trong thời gian tới? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1 Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án là năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung. Và năng lực lãnh đạo của 

giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trong luận án được hiểu đó là sự tổng hợp các 

kiến thức, kỹ năng và phẩm chất mà một giám đốc doanh nghiệp cần có trong hoạt 

động lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ cấp dưới, lãnh đạo tổ chức nhằm đạt được 

mục tiêu của doanh nghiệp đã định ra từ đầu. 

4.2 Phạm vi nghiên cứu 

 Về mặt nội dung:  

- Luận án nghiên cứu về năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc doanh nghiệp 

nhỏ và vừa bao gồm kiến thức lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo và phẩm chất lãnh đạo. 

- Đề tài cũng giới hạn phạm vi nghiên cứu năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám 

đốc, người trực tiếp điều hành, lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được đề cập trong nghiên cứu của luận án được phân 

theo tiêu thức về quy mô lao động theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính Phủ. 

Về mặt không gian: Đề tài giới hạn điều tra, thu thập dữ liệu về giám đốc các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc 6 Tỉnh Bắc miền Trung: Thừa Thiên Huế, Quảng 

Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. 
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Về mặt thời gian: các dữ liệu thứ cấp thu thập từ năm 2009 đến năm 2014; 

dữ liệu sơ cấp thu thập trong năm 2014-2015; các định hướng, giải pháp đưa ra đến 

năm 2020. 

5. Đóng góp của luận án 

Về mặt lý luận  

 - Luận án đã mạnh dạn đưa ra quan điểm cá nhân về năng lực lãnh đạo của 

giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm làm cơ sở xác định một cách đầy đủ các 

yếu tố cấu thành nên năng lực lãnh đạo. 

 - Luận án đã áp dụng và xây dựng ma trận GAP nhằm đánh giá năng lực lãnh 

đạo dành cho đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung. 

 - Đã áp dụng và chuyển đổi thành công thang đo về năng lực lãnh đạo đã 

được sử dụng ở Việt Nam và trên thế giới vào nghiên cứu tại khu vực Bắc miền 

Trung. Trong đó, luận án cũng đã đề xuất được một số biến nghiên cứu mới như: 

kiến thức về lãnh đạo bản thân; kiến thức quản trị sự thay đổi; kiến thức về văn hóa 

doanh nghiệp – kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; kiến thức về 

trách nhiệm xã hội. 

 - Luận án đã đề xuất và xây dựng mô hình đo lường mức độ ảnh hưởng của 

các nhóm nhân tố đến năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong khi ở Việt Nam có rất ít các nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. 

Về mặt thực tiễn 

 - Từ việc xây dựng được ma trận GAP về năng lực lãnh đạo dành cho đội 

ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung, từ đó luận án 

nhận diện được các điểm mạnh, điểm yếu, các “khoảng trống” còn thiếu hụt trong 

năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực. 

 - Luận án đã đo lường mức độ ảnh hưởng của ba nhóm nhân tố thuộc về bản 

thân giám đốc, đặc điểm của tổ chức và môi trường vĩ mô đến năng lực lãnh đạo 

của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung. 

 - Luận án đã lượng hóa được mối quan hệ tác động của các yếu tố cấu thành 

năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa đến kết quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp; từ đó một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng 
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của giám đốc doanh nghiệp và sự cần thiết phải nâng cao năng lực lãnh đạo của đội 

ngũ này nhằm giúp doanh nghiệp có thể thành công và phát triển bền vững. 

 - Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa có 

thể tham khảo đối chiếu và hoàn thiện hơn về kiến thức - kĩ năng - phẩm chất 

lãnh đạo của mình. Ngoài ra còn là cơ sở để các ban ngành liên quan của khu 

vực có thể đưa ra các chính sách nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo của đội 

ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.  

6. Kết cấu của luận án 

Nội dung chính của luận án được kết cấu như sau: 

 Phần I: Mở đầu 

Phần II: Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về năng lực lãnh đạo của 

giám đốc các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Phần III: Nội dung nghiên cứu 

 Chương 1:Cơ sở lý luận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của giám đốc 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Chương 2: Đặc điểm các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

và phương pháp nghiên cứu. 

 Chương 3: Kết quả xử lý số liệu nghiên cứu về năng lực lãnh đạo của giám 

đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung. 

 Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung. 

Phần IV: Kết luận 
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PHẦN II 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC VỀ NĂNG 

LỰC LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP  

NHỎ VÀ VỪA 

 

Trong quá trình tổng hợp các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả 

kì vọng chỉ tập trung nghiên cứu các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan đến 

năng lực lãnh đạo của giám đốc các DNNVV nhằm làm sơ sở, nền tảng cho luận án 

của mình. Như trong nghiên cứu của More và Rudd (2004) đã cho rằng sẽ không có 

một danh sách năng lực lãnh đạo nào có thể sử dụng cho mọi tình huống và mọi tổ 

chức bởi các tổ chức có thể khác nhau về qui mô, cấu trúc, định hướng và các yếu 

tố tác động của môi trường kinh doanh [61]. Tuy nhiên qua việc tìm hiểu các 

nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy điều đó không có nghĩa rằng sẽ không có một mô 

hình năng lực lãnh đạo khái quát chung dành cho tất cả các tổ chức. Trong nghiên 

cứu của Elizabeth Thach và Karen J. Thompson (2007) đã đưa ra quan điểm cho 

rằng có khả năng sẽ có một số các năng lực lãnh đạo chung dành cho các giám đốc 

và nó phù hợp với mọi loại hình của tổ chức. Và tác giả George Hollenbeck (2006) 

cũng tán thành và ủng hộ quan điểm này. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng dựa trên 

tập hợp năng lực lãnh đạo chung đó mà có thể chỉ có sự khác nhau về yêu cầu của 

các yếu tố như kỹ năng, kiến thức, tố chất trong từng năng lực sẽ phụ thuộc vào 

từng tình huống đặc biệt của từng tổ chức. Trong nghiên cứu của John E Thompson, 

Roger Stuart và Philip R. Lindsay (1997) đã khẳng định là có những năng lực lãnh 

đạo đặc biệt dành cho các DNNVV [61]. Vấn đề quan trọng đặt ra là thông thường 

giám đốc của DNNVV cũng chính là người chủ sở hữu. Vậy liệu năng lực lãnh đạo 

dành cho giám đốc doanh nghiệp đồng thời là chủ sở hữu và năng lực lãnh đạo của 

giám đốc doanh nghiệp (được thuê) có khác nhau không? Rất nhiều nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng hai phạm trù này là giống nhau. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng 

nhấn mạnh sẽ không có một danh sách về năng lực lãnh đạo nào được xem như là 

một công thức chuẩn cho sự thành công của mọi tổ chức mà chúng ta phải có sự 

điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của tổ chức nghiên cứu. 
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Chính vì vậy, trong phần tổng quan tài liệu nghiên cứu này, bên cạnh việc tìm 

hiểu một số nghiên cứu về năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV, tác giả vẫn chọn 

lọc các nghiên cứu tiêu biểu về năng lực lãnh đạo của cả đội ngũ lãnh đạo nói chung 

và trong các doanh nghiệp nói chung. Điều này sẽ giúp nhận diện được khung năng 

lực lãnh đạo chung, và từ đó điều chỉnh các yếu tố sao cho phù hợp với mục tiêu 

nghiên cứu của luận án sau này. Ngoài ra, qua quá trình tổng hợp và nghiên cứu kĩ 

các mô hình về năng lực lãnh đạo của các nghiên cứu trong và ngoài nước, dựa trên 

phương pháp và cách tiếp cận để đánh giá về năng lực lãnh đạo, nghiên cứu chia ra 

hai xu hướng tiếp cận chính. Xu hướng thứ nhất nghiên cứu về năng lực lãnh đạo 

theo hướng tiếp cận về kiến thức - kỹ năng - phẩm chất/ hành vi/ thái độ của nhà lãnh 

đạo. Và xu hướng thứ hai là các nghiên cứu về năng lực lãnh đạo theo hướng tiếp 

cận các bộ phận cấu thành - các “năng lực con”. Chúng ta sẽ tổng quan các tài liệu 

trong và ngoài nước theo hai xu hướng nghiên cứu cốt lõi này. 

1. Tổng quan nghiên cứu nƣớc ngoài về năng lực lãnh đạo của giám đốc các 

doanh nghiệp nói chung và giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng 

1.1 Các nghiên cứu về năng lực lãnh đạo tiếp cận theo khía cạnh các yếu tố kiến 

thức - kỹ năng - phẩm chất/hành vi/thái độ/tố chất/hành động của nhà lãnh đạo 

Năng lực lãnh đạo được mô tả trong các nghiên cứu đều không chỉ là từng yếu 

tố riêng lẻ như kỹ năng, kinh nghiệm, hành vi hoặc đặc điểm. Trên thực tế, nó là một 

hỗn hợp của những gì các nghiên cứu hiện tại định nghĩa như năng lực lãnh đạo, bao 

gồm: hành vi (ví dụ như quyết đoán, nhạy cảm với môi trường), kỹ năng (ví dụ như 

thông minh, kỹ năng tư duy), khả năng (ví dụ như làm cho các kế hoạch, kiểm soát 

chất lượng), và trình độ kiến thức (ví dụ như kiến thức về nhiệm vụ nhóm), năng lực 

(ví dụ như thông thạo tiếng nói, kiểm tra hiệu suất so với kế hoạch), đặc điểm (ví dụ 

như khả năng thích ứng với các tình huống, đáng tin cậy, đầy tham vọng), thái độ (ví 

dụ thuyết phục, tự tin), thuộc tính (ví dụ như duy trì kỷ luật, khả năng thích ứng với 

các tình huống), giá trị (ví dụ như lý tưởng sống của một người) và các nguyên tắc (ví 

dụ như nhạy cảm với môi trường, tôn trọng, tin tưởng)… Trong tác phẩm  tập hợp 

các bài viết của các chuyên gia nghiên cứu về doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Pháp và Canada [25] đã nghiên cứu lý luận về đặc trưng của DNNVV, từ đó 
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đưa ra cách phân loại các giám đốc, chủ DNNVV và các năng lực cần thiết của giám 

đốc doanh nghiệp. Tác phẩm này đóng góp rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của 

người đọc về các đặc trưng riêng biệt trong loại hình DNNVV. Tuy nhiên trong đó 

các bài viết chưa tách biệt được giữa các phạm trù về năng lực, năng lực lãnh đạo, 

năng lực quản lý của giám đốc các DNNVV. 

Trong nghiên cứu của Susan R.Madsen và Anita L.Musto [60] đã chỉ ra 

những đặc tính, kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với một nhà lãnh đạo thành công. 

Trong nghiên cứu, những người được hỏi đã đưa ra 15 phát biểu hoặc ý kiến liên 

quan đến đặc điểm cá nhân hoặc  tính cách mà họ cảm thấy là quan trọng cho lãnh 

đạo thành công. Chúng bao gồm các đặc điểm như là quan tâm cấp dưới; có ý thức 

chung; dũng cảm; sở hữu sự đồng cảm; luôn tràn đầy năng lượng; có một cá tính 

hấp dẫn; luôn công bằng, hữu ích, và trung thực; không phán xét; có một thái độ 

tích cực; luôn cố gắng hết sức. Tuy nhiên nghiên cứu này vẫn còn một số hạn chế. 

Đầu tiên, các dữ liệu định tính không được thu thập từ nhiều tổ chức khác nhau. 

Thứ hai, vào thời điểm những kết quả nghiên cứu này được công bố, dữ liệu mới 

phải được thu thập cho các tổ chức vẫn đang thuộc các  chương trình phát triển của 

họ và cần thiết kế lại. Cần có thêm những  nghiên cứu về đặc điểm, tính cách hoặc 

những đặc tính cần thiết mà một nhà lãnh đạo thành công cần có.  

Trong bài báo của tác giả Anand Bhardwaj và B.K. Punia [31] đã xác định 

năng lực được sở hữu bởi các nhà lãnh đạo có hiệu quả và thành công trên toàn thế 

giới. Nghiên cứu cố gắng để hiểu được mối quan hệ giữa năng lực lãnh đạo và kết 

quả hoạt động của họ. Kết quả chỉ ra rằng kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, 

chủ động, tầm nhìn, tự quản lý, định hướng dựa trên kết quả, định hướng dựa trên 

chiến lược, tham vọng, sự kiên trì, việc ra quyết định , chấp nhận rủi ro và sáng tạo, 

là năng lực thường sở hữu bởi các nhà lãnh đạo thành công và có hiệu quả và hiệu 

suất lãnh đạo phần lớn phụ thuộc vào các thiết lập năng lực mà lãnh đạo đó sở hữu. 

Ý nghĩa của bài báo là rất quan trọng cho các tổ chức để đánh giá năng lực của các 

nhà lãnh đạo của mình để xác định các lỗ hổng kỹ năng và có kết quả hoạt động cần 

thiết để giúp các tổ chức trong việc phát triển chương trình đào tạo và phát triển một 

cách hiệu quả để nâng cao hiệu quả và hiệu suất hoạt động.  
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Trong nghiên cứu của Lori L. Moore và  Rick D. Rudd [52] đã xác định các 

lĩnh vực kỹ năng lãnh đạo quan trọng và năng lực lãnh đạo cụ thể trong từng lĩnh 

vực kỹ năng cần thiết cho các nhà lãnh đạo. Nghiên cứu đã  xác định sáu lĩnh vực 

kỹ năng cần thiết cho các nhà lãnh đạo: kỹ năng nhân sự , kỹ năng tư duy, kỹ năng 

kỹ thuật, kỹ năng truyền thông, kỹ năng trí tuệ cảm xúc, và kỹ năng  am hiểu ngành 

công nghiệp. Tổng cộng có 80 năng lực lãnh đạo cụ thể được phát triển và nhóm 

theo một trong sáu lĩnh vực kỹ năng lãnh đạo này. Tuy nhiên nghiên cứu này do quá 

chú trọng vào yếu tố kỹ năng nên các yếu tố khác như kiến thức, tố chất, hành vi 

cũng ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo chưa được đề cập. 

Như vậy các nghiên cứu có thể đề cập đến đầy đủ các khía cạnh kiến thức, 

kỹ năng, phẩm chất…trong năng lực lãnh đạo, nhưng cũng rất nhiều nghiên cứu chỉ 

tập trung làm rõ một trong các khía cạnh này. Cụ thể như sau: 

Về tố chất lãnh đạo, lý thuyết tố chất cá nhân đã chỉ ra một số đặc tính nhất 

định đảm bảo cho sự thành công của người lãnh đạo; trường phái này cho rằng nếu 

người lãnh đạo có những tố chất ấy thì thường có năng lực lãnh đạo cao. Stogdill 

(1974) đã phát hiện một số phẩm chất thường xuất hiện ở các nhà lãnh đạo đó là sự 

thông minh, có trách nhiệm, sự tự tin, kỹ năng về  xã hội, nhanh nhẹn, minh mẫn, 

sáng tạo, và tính kiên định. Trong nghiên cứu của Peter G. Northouse [57] đã tổng 

hợp các tố chất được đề cập đến trong rất nhiều các nghiên cứu của các học gia khác. 

Ví dụ theo Lord và cộng sự (1986) thì sự thông minh, đặc điểm nam tính và  khả 

năng gây ảnh hưởng là phẩm chất của người lãnh đạo. Marlove (1986) lại cho rằng 

chỉ số thông minh cảm xúc sẽ giúp người lãnh đạo có thể hiểu được suy nghĩ, hành 

vi, cảm xúc của người khác. Kirpatrick và Locke (1991) chỉ ra đặc tính của lãnh đạo 

là sự tự tin, khả năng nhận thức, sự liêm chính, năng lực thúc đẩy và tạo động lực, 

lòng nhiệt huyết. Smith và Foti (1998) đã phát hiện các tố chất lãnh đạo như trí thông 

minh kiệt xuất, sư tự tin. Mumford và cộng sự (2000) đã cho rằng đặc tính dám đối 

mặt với thử thách, có khả năng gây ảnh hưởng, và có mức độ cam kết xã hội…  

Về kiến thức lãnh đạo, rất nhiều nghiên cứu đã đề cập và nhấn mạnh đến tầm 

quan trọng của kiến thức ảnh hưởng và góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo. Trong 

nghiên cứu của Peter G. Northouse [57] cũng đã tổng hợp các kiến thức được đề 
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cập đến trong các nghiên cứu khác. Trong các nghiên cứu về năng lực lãnh đạo của 

các tác giả Mahoney Jerdee, & Carroll (1965), Mintzberg (1973), Katz Kahn 

(1978), Lau, Newman, & Broedling (1980), Kanungo & Misra (1992), Connelly và 

cộng sự (2000), Mumford, Marks, Connelly, Zaccaro, & Reiter Palmon (2000), 

Zaccaro  (2001) tập trung vào công việc của người lãnh đạo và các kiến thức cần 

thiết  thay vì xoay quanh các tố chất lãnh đạo [9].  

Về kỹ năng lãnh đạo, các nghiên cứu đã nhấn mạnh vào tầm quan trọng của 

kỹ năng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo. Katz đã xác định ba loại kỹ năng 

cần thiết của lãnh đạo: kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng nhân sự và kỹ năng tư duy [47]. 

Mỗi kỹ năng cần thiết cho các nhà lãnh đạo thành công để sở hữu, nhưng yêu cầu 

của mỗi kỹ năng có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí trong hệ thống phân cấp tổ 

chức. Goleman (1998) nêu ba lĩnh vực kỹ năng lãnh đạo: kỹ năng hoàn toàn kỹ 

thuật, khả năng nhận thức, và năng lực đã chứng minh trí tuệ cảm xúc [42]. Có 

năm thành phần trí tuệ cảm xúc đó là tự nhận thức, tự điều chỉnh, động lực, sự đồng 

cảm, và kỹ năng xã hội.  

Nhìn chung từ tổng quan các tài liệu nghiên cứu về lãnh đạo có thể thấy các 

nghiên cứu về năng lực lãnh đạo có thể quan tâm tới bối cảnh, các yếu tố thuộc môi 

trường ngoài tổ chức cũng như các đối tượng hữu quan khác nhưng đều cho thấy 

rằng các tố chất, kiến thức và kỹ năng lãnh đạo là cần thiết đối với vị trí một nhà 

lãnh đạo điều hành doanh nghiệp. 

1.2 Các nghiên cứu của nước ngoài về năng lực lãnh đạo tiếp cận theo khía cạnh 

các bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo 

Theo hướng nghiên cứu này, các tác giả sẽ dựa theo vai trò, chức năng nhiệm 

vụ, sự tác động, ảnh hưởng…của nhà lãnh đạo để hình thành các “năng lực con”. 

Trong quá trình thực hiện, các nghiên cứu sẽ phát triển các yếu tố liên quan đến kỹ 

năng, hành vi, thái độ, tố chất…của nhà lãnh đạo cho từng nhóm năng lực lãnh đạo 

này. Theo xu hướng này, đa số các nhà nghiên cứu đã phân chia theo ba nhóm: năng 

lực lãnh đạo bản thân, năng lực lãnh đạo đội ngũ (cấp dưới, người lao động) và 

năng lực lãnh đạo tổ chức. Đây là xu hướng phân chia phổ biến và được rất nhiều 

các học gia phát triển. Trong đó, các nhóm năng lực này sẽ bao gồm tập hợp các 

yếu tố năng lực cấu thành.  
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Như vậy nhìn chung đã có khá nhiều nghiên cứu ở nước ngoài đưa ra mô 

hình đánh giá về năng lực lãnh đạo. Những mô hình tốt ở các nước phát triển cũng 

đã được nghiên cứu và kiểm định ở các nước khác, đặc biệt là các nước đang phát 

triển, và cho thấy là hầu hết các năng lực là phù hợp. Tuy nhiên, năng lực là sự kết 

hợp giữa tiềm năng của cá nhân với đòi hỏi của nhiệm vụ - khía cạnh văn hóa và 

những đặc điểm cụ thể của bối cảnh có ảnh hưởng mạnh mẽ tới danh mục, tầm quan 

trọng, và mức độ của các năng lực cần thiết. Vì thế, những nghiên cứu về nâng cao 

năng lực lãnh đạo phải được thực hiện và được cập nhật thường xuyên trong điều 

kiện nền kinh tế toàn cầu hóa và thay đổi nhanh hiện nay. 

Bảng 1: Năng lực lãnh đạo theo bộ phận cấu thành đƣợc đề cập đến trong các 

nghiên cứu ở nƣớc ngoài 

Tác giả 

 

Năng lực lãnh đạo 

tổ chức 

Năng lực lãnh đạo 

đội ngũ  

Năng lực lãnh đạo 

bản thân 

Boyatzis [36] Định hướng hiệu 

quả, lường trước rủi 

ro, luôn tư duy hóa, 

nhận thức các yếu tố 

khách quan 

Quan tâm đến những 

mối quan hệ, đề cao 

hình thức phản hồi, 

áp dụng năng lực xã 

hội hóa, năng lực 

lãnh đạo nhóm 

Chủ động, tự tin, 

kiềm chế/ tự kiểm 

soát, sức chịu đựng, 

khả năng thích ứng 

Mumford,M. [55] Kỹ năng nhận thức 

các vấn đề liên quan 

về xã hội 

Kỹ năng xã hội Kỹ năng giải quyết 

vấn đề 

Các nhà nghiên 

cứu về trí tuệ cảm 

xúc 

Nâng cao nhận thức 

xã hội: sự đồng cảm, 

nâng cao nhận thức 

về tổ chức, định 

hướng dịch vụ 

Lãnh đạo các mối 

quan hệ: phát triển 

đội ngũ, lãnh đạo 

truyền cảm hứng, 

tầm ảnh hưởng, 

quản trị xung đột, 

tác phong làm việc 

nhóm. 

Tự nhận thức: tự 

nâng cao nhận thức 

trí tuệ cảm xúc, tự 

đánh giá chính xác, 

tự tin. 

Tự lãnh đạo bản 

thân:kiểm soát cảm 

xúc, minh bạch, khả 

năng thích ứng cao, 

định hướng thành 

tích, sáng kiến 
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Tác giả 

 

Năng lực lãnh đạo 

tổ chức 

Năng lực lãnh đạo 

đội ngũ  

Năng lực lãnh đạo 

bản thân 

Cardona,P. [37] Tầm nhìn kinh 

doanh, tầm nhìn tổ 

chức, định hướng 

khách hàng, quản trị 

nguồn lực, kỹ năng 

đàm phán, kết nối 

mạng lưới 

Kỹ năng truyền 

thông, quản lý xung 

đột, uy tín, làm việc 

theo nhóm, dẫn dắt, 

đoàn kết 

Sáng kiến, lạc quan, 

tham vọng, quản lý 

thời gian, quản lý 

thông tin, quản lý 

căng thẳng, tự phê 

bình, tự nhận thức, 

luôn học tập, kỹ 

năng ra quyết định, 

tự kiểm soát, cân 

bằng cảm xúc, liêm 

chính. 

Maria Jose Bosch 

[53] 

Tầm nhìn kinh 

doanh, quản trị 

nguồn lực, kỹ năng 

đàm phán, kết nối 

mạng lưới. 

Kỹ năng truyền 

thông, đoàn kết, sự 

tử tế, liêm chính, 

Nguồn cảm hứng, 

sáng kiến, khiêm 

tốn, kỷ luật 

Piotr Dzikowski 

[58] 

 

Tư duy toàn cầu, duy 

trì một lợi thế cạnh 

tranh, nâng cao hiểu 

biết công nghệ, đảm 

bảo sự thỏa mãn cho 

khách hàng, dự đoán 

cơ hội. 

Xây dựng quan hệ 

đối tác và liên minh, 

chia sẻ vai trò lãnh 

đạo, tạo ra tầm nhìn 

chung, phát triển 

con người, trao 

quyền cho cấp dưới. 

Khả năng để dẫn dắt 

sự thay đổi, khuyến 

khích sự phản hồi của 

cấp dưới, đánh giá 

cao sự đa dạng toàn 

cầu, đạt được mục 

đích cá nhân, thể hiện 

tính toàn vẹn  

Ashwini B. et al. 

[32] 

Thấu hiểu bản thân; 

Tự kiểm soát; Điều 

chỉnh thói quen;Điều 

chỉnh thái độ làm 

việc; Học hỏi 

Giao tiếp lãnh đạo; 

Am hiểu về tâm lý 

đối tượng; Thúc đẩy 

nhân viên; Phát 

triển đội ngũ; Gây 

ảnh hưởng và xây 

dựng hình ảnh 

Tổ chức công việc; 

Giải quyết vấn đề; 

Quản lý thông tin và 

nguồn lực; Nâng cao 

hiệu quả hoạt động 

tác nghiệp;Chính trị 

và trách nhiệm xã 

hội;Khởi xướng sự 

thay đổi 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 
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Đặc biệt trong xu hướng nghiên cứu năng lực lãnh đạo theo các bộ phận cấu 

thành này, nghiên cứu của Ashwini Bapat [32] đã thể hiện được các “năng lực con” 

trong từng nhóm khá rõ nét. Ngoài ra, trong từng năng lực cấu thành này, tác giả còn 

đề cập đến các kiến thức, kỹ năng, tố chất cần thiết cho từng năng lực. Đây là nghiên 

cứu rất hữu ích để giúp luận án nhận diện các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo trong 

mô hình nghiên cứu của mình sau này. 

2 Tổng quan nghiên cứu trong nƣớc về năng lực lãnh đạo của giám đốc các 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng  

Nếu như ở nước ngoài các nghiên cứu về năng lực lãnh đạo vô cùng đa dạng thì 

ở Việt Nam hiện không có nhiều nghiên cứu về năng lực lãnh đạo, đặc biệt là năng lực 

lãnh đạo của giám đốc các DNNVV. Chúng tôi đã tổng hợp được một số công trình 

nghiên cứu tiêu biểu có liên quan đến hướng nghiên cứu của luận án như sau. 

2.1 Các nghiên cứu về năng lực lãnh đạo tiếp cận theo khía cạnh các yếu tố kiến 

thức - kỹ năng - phẩm chất/hành vi/thái độ/tố chất/hành động của nhà lãnh đạo 

Nghiên cứu của Lê Quân và cộng sự [20] đã tổng hợp kết quả khảo sát 230 

giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ Việt Nam. Kết quả cho thấy giám đốc doanh 

nghiệp nhỏ Việt Nam yếu về các kiến thức quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự và 

quản trị tài chính cũng như hạn chế về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản trị nhân sự, 

kỹ năng quản lý thời gian…Điểm nổi bật của giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ 

là phẩm chất thích nghi, kiên nhẫn, sáng tạo và quyết đoán. Tóm lại, nghiên cứu này 

đã ứng dụng mô hình ASK nêu rõ được các đặc điểm  về kiến thức, kỹ năng, phẩm 

chất cần có của đội ngũ giám đốc các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam. Tuy nhiên qui 

mô mẫu của nghiên cứu chưa mang tính đại diện cao. Ngoài ra cũng tương tự như 

một số nghiên cứu khác, nghiên cứu này phần nào đã đánh giá năng lực quản lý 

điều hành chung của giám đốc các doanh nghiệp mà chưa tách bạch và đi sâu 

nghiên cứu về năng lực lãnh đạo của đội ngũ này. 

Nghiên cứu của Nguyễn Mạnh Hùng [12] đã  rút ra năng lực lãnh đạo điều 

hành cần có của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp gồm những nền tảng sau. Thứ nhất là 

có tố chất, thái độ lãnh đạo điều hành; thứ hai là có kiến thức, hiểu biết về lãnh 

đạo; thứ ba là có kỹ năng lãnh đạo. Tuy nhiên theo tác giả bài viết thì hiện nay các 

CEO của Việt Nam còn có những điểm hạn chế như: có tố chất lãnh đạo điều hành 
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song thiếu tính đoàn kết và kỷ luật cao; kiến thức, trình độ lãnh đạo điều hành còn 

thấp và mang số đông; kỹ năng lãnh đạo điều hành vừa thiếu lại vừa yếu. Như vậy 

thông qua nghiên cứu này đã giúp chúng ta xác định được các kiến thức – kỹ năng – 

tố chất cần có của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên bài viết này còn mang tính khái 

quát, chung chung. Chưa đề cập sâu sắc đến năng lực lãnh đạo của các giám đốc 

doanh nghiệp thông qua nền tảng lý thuyết và các nguồn số liệu kiểm chứng. 

Báo cáo của nhóm tác giả Phùng Xuân Nhạ, Lê Quân, Hồ Như Hải [18] 

nhằm thu thập các thông tin xoay quanh về trình độ, kiến thức, kỹ năng, phẩm chất  

liên quan đến năng lực lãnh đạo của giám đốc các doanh nghiệp. Kết quả khảo sát 

cho thấy trình độ học vấn của  lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, 

ngày càng có nhiều lãnh đạo có trình độ đào tạo sau đại học. Các lãnh đạo doanh 

nghiệp cũng đã có những kiến thức và nhìn nhận thực tiễn hơn về bối cảnh kinh tế 

Việt Nam và thế giới. Kết quả nghiên cứu này đáng tin cậy và có thể làm cơ sở 

tham khảo cho các nhà nghiên cứu khác với nguồn số liệu sơ cấp được thu thập từ 

hai phía cả bản thân nhà lãnh đạo và cấp dưới của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong 

nghiên cứu này chỉ cho ta thấy chất lượng của lãnh đạo doanh nghiệp chung chung 

mà chưa tách bạch được đây là nghiên cứu về năng lực lãnh đạo hay năng lực quản 

lý điều hành của lãnh đạo các doanh nghiệp.  

Luận án Tiến sĩ kinh tế của Trần Thị Phương Hiền [9]  là một công trình 

nghiên cứu có chất lượng và nhiều điểm mới hơn so với các nghiên cứu về năng lực 

lãnh đạo khác ở Việt Nam. Luận án nhận diện yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo 

của đội ngũ CEO Việt Nam là tổng hợp tố chất lãnh đạo (BE), kiến thức lãnh đạo 

(KNOW) và hành động lãnh đạo (DO). Một điểm mới của luận án đó là đã chỉ ra 

được ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Theo đó cả ba yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam đều 

ảnh hưởng thuận chiều đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trong đó hành 

động lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất, tiếp đó đến tố chất lãnh đạo và cuối cùng là 

kiến thức lãnh đạo. Tuy đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng theo quan điểm của 

tác giả, nghiên cứu cũng có hạn chế là chưa thu hẹp giới hạn phạm vi nghiên cứu 

cho một ngành cụ thể ở Việt Nam. Bên cạnh đó đối với khía cạnh kiến thức lãnh 

đạo, nghiên cứu cũng mới tìm ra được rất ít bằng chứng về mối liên hệ giữa kiến 
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thức lãnh đạo với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều này cũng mở ra một 

hướng mới cho các nghiên cứu tiếp sau ở Việt Nam. 

Ngoài ra cũng có một số công trình nghiên cứu, bài báo của các nhà nghiên 

cứu đề cập đến các khía cạnh về kiến thức - kỹ năng - tố chất của năng lực lãnh đạo. 

Nhận diện các yếu tố này sẽ giúp tác giả lựa chọn và tổng hợp từng khía cạnh trong 

nghiên cứu sau này. 

2.2 Các nghiên cứu trong nước về năng lực lãnh đạo tiếp cận theo khía cạnh các 

bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo 

Luận án tiến sĩ của  Đặng Ngọc Sự [22] nhấn mạnh vào việc đánh giá năng 

lực lãnh đạo thông qua sử dụng mô hình năng lực lãnh đạo theo bộ phận cấu thành 

gồm 7 năng lực con (tầm nhìn chiến lược, động viên khuyến khích, phân quyền uỷ 

quyền, gây ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh, ra quyết định, hiểu mình hiểu người, 

giao tiếp lãnh đạo) và đối tượng nghiên cứu là lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việt Nam. Tuy nhiên luận án chưa có phần tổng quan rõ ràng và chặt chẽ về các 

công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu để chỉ ra khoảng trống 

nghiên cứu một cách thuyết phục hơn. Ngoài ra nghiên cứu cũng đã mặc nhiên vận 

dụng mô hình các nước phát triển mà không cần tính đến sự kiểm nghiệm trong 

điều kiện, đặc thù Việt Nam, đặc biệt là văn hóa lãnh đạo của người Á Đông. 

Luận án Tiến sĩ của Trương Minh Đức [61]  đã đề cập đến một số vấn đề cơ 

bản về năng lực lãnh đạo. Các năng lực của CEO được đề cập dựa trên bốn nhóm 

“năng lực con”. Thứ nhất là nhóm năng lực tư duy: bao gồm khả năng nhận thức, 

tính sáng tạo. Thứ hai là nhóm năng lực lãnh đạo: bao gồm lãnh đạo nhóm, năng 

lực trao quyền và phân công cấp dưới, năng lực đàm phán, quản lý xung đột, giải 

quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Thứ ba là nhóm năng lực về quan hệ, bao gồm 

thông tin và truyền thông, xây dựng niềm tin và các mối quan hệ. Thứ tư là nhóm 

năng lực cá nhân, bao gồm tính linh hoạt, tự tin, tự lãnh đạo bản thân, khả năng ảnh 

hưởng và khuyến khích động viên cấp dưới, định hướng thành tích, khả năng thích 

ứng với sự thay đổi của môi trường và các tình huống, đạo đức kinh doanh và năng 

lực chính trị, khả năng phòng tránh rủi ro. Tuy nhiên trong luận án chưa tách bạch 

được năng lực lãnh đạo và năng lực quản lý nên khía cạnh năng lực của đội ngũ 

CEO DNNVV Việt Nam được đề cập chung chung. 
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Luận án Tiến sĩ kinh tế của Trần Văn Đẩu [7] chủ yếu nghiên cứu vai trò 

người giám đốc trong phạm vi khối doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam 

Định dựa trên bốn nhóm: phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực tổ 

chức, đạo đức và ý thức pháp luật trong kinh doanh. Nhìn chung luận án góp phần 

làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò, nhiệm vụ, chức năng, yêu cầu 

cần có của người giám đốc doanh nghiệp nhà nước ở nước ta trong nền kinh tế thị 

trường với sự hội nhập, cạnh tranh khốc liệt mang tính toàn cầu và khu vực. Tuy 

nhiên nhìn chung luận án chưa đề cập một cách chi tiết và cụ thể đến năng lực, hệ 

thống chỉ tiêu đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp. 

Đề tài cấp Bộ của Trần Thị Vân Hoa [10] đã có đóng góp trong việc nhận 

diện khung năng lực, xác định khoảng cách “có” và “cần” về năng lực lãnh đạo của 

CEO Việt Nam. Đây là nghiên cứu đã có sự kết hợp dựa trên cơ sở lý thuyết của mô 

hình ASK và mô hình tập hợp các “năng lực con” để xây dựng khung năng lực lãnh 

đạo của giám đốc các doanh nghiệp. Đề tài đã phác thảo những tố chất, kiến thức và 

kỹ năng lãnh đạo cần có của CEO Việt Nam cho từng nhóm năng lực dựa trên vai 

trò lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp: năng lực định hướng mục tiêu, xây dựng 

viễn cảnh phát triển cho doanh nghiệp; năng lực động viên khuyến khích và truyền 

cảm hứng cho nhân viên; năng lực tập hợp các nguồn lực làm việc vì mục tiêu 

chung của doanh nghiệp; năng lực khởi xướng sự thay đổi. Theo tác giả đóng góp 

lớn nhất của đề tài là đã cung cấp cho những nhà nghiên cứu về lãnh đạo một 

phương pháp, cách tiếp cận đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp 

một cách đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, do lựa chọn các tiêu chí đánh giá năng lực 

lãnh đạo bao hàm cả kiến thức, kỹ năng và tố chất lãnh đạo nên đề tài không tránh 

khỏi dàn trải. Các kỹ năng lãnh đạo trong nghiên cứu có đôi chỗ không tách bạch 

được với kỹ năng quản trị.  

3. Nhận dạng cơ hội nghiên cứu của luận án từ phần tổng quan tài liệu 

3.1 Mô hình nghiên cứu năng lực lãnh đạo  

Qua việc tìm hiểu các nghiên cứu về năng lực lãnh đạo trong và ngoài nước, 

tác giả đã rút ra được các mô hình thường sử dụng để đo lường về năng lực lãnh đạo 

của đội ngũ lãnh đạo nói chung và giám đốc các doanh nghiệp nói riêng. Với xu 
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hướng thứ nhất là  tiếp cận về năng lực lãnh đạo dựa trên các yếu tố kiến thức, kỹ 

năng, hành vi, thái độ, tố chất…của nhà lãnh đạo thì có các mô hình được sử dụng 

đó là BKD, ASK và mô hình các đặc trưng của năng lực lãnh đạo của Jeffrey D. 

Horey. Mô hình BKD là mô hình trong đó BE liên quan đến các đặc tính, tố chất cá 

nhân lãnh đạo là những tố chất liên quan đến khả năng lãnh đạo của cá nhân. 

KNOW liên quan đến kiến thức và kỹ năng cần có để có thể lãnh đạo tổ chức. DO 

liên quan đến hành động, những việc mà người lãnh đạo làm để lãnh đạo tổ chức. 

Mô hình ASK là mô hình đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các chức danh công 

việc trong tổ chức dựa trên ba nhóm tiêu chuẩn chính: Phẩm chất hay thái độ 

(Attitude), Kỹ năng (Skills) và Kiến thức (Knowledges). Mô hình của Jeffrey D. 

Horey đã đưa ra một số nhân tố của năng lực lãnh đạo điển hình như về đặc tính 

chung; về tư tưởng, thái độ với rủi ro, các nguyên tắc... Tuy nhiên trong quá trình 

tìm hiểu về khung lý thuyết này, tác giả nhận thấy có rất nhiều thành phần đo lường 

của từng nhóm Be – Know – Do nghiêng về chính trị, quân sự và có nhiều yếu tố sẽ 

rất khó hiệu chỉnh để phù hợp với đặc điểm của các DNNVV ở Việt Nam nói chung 

và Khu vực Bắc miền Trung nói riêng. Mô hình của Jeffrey D. Horey thì có sự phân 

chia của các yếu tố nhưng thực chất cũng chỉ là sự phát triển, cụ thể hóa và chi tiết 

hóa của mô hình ASK. Mô hình tiếp cận theo bộ phận cấu thành năng lực lãnh đạo 

được đo lường tập trung, chi tiết cụ thể hơn bởi các “năng lực con”, tuy nhiên bản 

thân các năng lực con này thực chất cũng chính là tổng hợp các kiến thức, kỹ năng 

và hành vi, thái độ, tố chất của người lãnh đạo.  

Chính vì vậy, tác giả lựa chọn xu hướng tiếp cận theo mô hình ASK đánh giá 

năng lực lãnh đạo. Theo đó năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV sẽ bao gồm ba 

yếu tố cấu thành: 

- Kiến thức lãnh đạo 

- Kỹ năng lãnh đạo 

- Phẩm chất lãnh đạo.  

Theo cách tiếp cận này chúng ta có thể có được khung năng lực toàn diện, rõ 

ràng, có thể liệt kê một cách đầy đủ các năng lực cần thiết của một nhà lãnh đạo. 
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3.2 Phương pháp đánh giá năng lực lãnh đạo  

Trong quá trình tổng hợp các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước về 

năng lực lãnh đạo, tác giả nhận thấy rằng khả năng lãnh đạo được đo bằng nhiều 

phương pháp khác nhau và dựa trên khung lý thuyết khác nhau tùy thuộc vào cách 

nó được nhận thức như thế nào. Qua việc nghiên cứu tài liệu, kết hợp với mục tiêu 

nghiên cứu của luận án, tác giả đã nhận diện các thành phần trong phương phaps 

tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của luận án. Các thành phần trong phương 

pháp đo lường, đánh giá năng lực lãnh đạo trong các nghiên cứu trước được tác giả 

tổng hợp theo bảng 2. 

Bảng 2: Nhận diện phƣơng pháp đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong luận án 

Yếu tố Các thành phần của phƣơng pháp 

trong các nghiên cứu trƣớc 

Nhận diện cơ hội nghiên cứu 

trong luận án 

Phương pháp Định tính, định lượng Định tính, định lượng 

 

 

Hình thức 

 Phỏng vấn; phân tích nội dung; dựa 

trên kết quả cuối cùng; quan sát; nhật 

ký; câu hỏi điều tra bằng hình thức 

văn bản; mô phỏng; điều tra thông 

qua web.  

Phỏng vấn; phân tích nội dung; 

câu hỏi điều tra bằng hình thức 

văn bản; điều tra thông qua web. 

Cách thức 

đánh giá 

Tự bản thân, cấp trên, đồng cấp, cấp 

dưới, khách hàng, các đối tượng khác 

Tự bản thân giám đốc, cấp dưới 

Qui mô Chỉ số hành vi, dựa trên đặc điểm 

tính cách, đánh giá năng lực 

Đánh giá năng lực 

Cơ sở lý thuyết LMX, lý thuyết chuyển đổi, lý thuyết 

tình huống, lý thuyết con đường mục 

tiêu, lý thuyết dự phòng, một số lý 

thuyết khác 

LMX, lý thuyết chuyển đổi, lý 

thuyết tình huống, lý thuyết con 

đường mục tiêu, lý thuyết dự 

phòng, một số lý thuyết khác 

 

Hướng đánh 

giá 

 

Lãnh đạo tích cực, lãnh đạo tiêu cực 

Lãnh đạo hiệu quả, lãnh đạo không 

hiệu quả 

Lãnh đạo thành công, lãnh đạo 

không thành công 

Lãnh đạo hiệu quả (Năng lực 

lãnh đạo ảnh hưởng đến kết quả 

hoạt động của doanh nghiệp) 

 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 
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3.3 Đối tượng, nội dung nghiên cứu  

Qua phần tổng quan tài liệu nghiên cứu về năng lực lãnh đạo trong và ngoài 

nước, theo nhìn nhận của tác giả với những khác biệt về văn hoá, phong tục, tập 

quán cũng như sự biến đổi thường xuyên của môi trường kinh doanh thì chủ đề này 

đã và vẫn sẽ còn nhiều “khoảng trống” để nghiên cứu ở Việt Nam. Vì vậy tác giả đã 

nhận diện các cơ hội nghiên cứu trong luận án của mình như sau; 

Đối tượng nghiên cứu: Trong rất nhiều nghiên cứu như đã phân tích, các tác 

giả không làm rõ nội hàm sự khác biệt giữa “hoạt động lãnh đạo” và “hoạt động 

quản lý”, giữa “năng lực lãnh đạo” và “năng lực quản lý”. Điều này không tách 

bạch nên gây khó khăn trong việc xây dựng khung năng lực, bởi mỗi hoạt động, 

mỗi vị trí lãnh đạo sẽ có những chức năng, nhiệm vụ, vai trò khác nhau. Bởi vậy 

trong luận án của tác giả sẽ chỉ đi sâu vào nội hàm năng lực lãnh đạo của giám đốc 

điều hành DNNVV mà không đề cập đến vấn đề về quản lý, về năng lực quản lý. 

Về nội dung nghiên cứu: Rất ít nghiên cứu trong nước đo lường được mức độ 

ảnh hưởng của các nhóm nhân tố đến năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV và 

mối quan hệ giữa năng lực lãnh đạo và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Luận 

án sẽ vận dụng lý thuyết lãnh đạo và kinh nghiệm thế giới, thông qua thu thập tài 

liệu, số liệu thứ cấp và sơ cấp để tìm hiểu sự ảnh hưởng của các nhóm nhân tố khác 

nhau đến năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp và mối liên hệ của các yếu 

tố cấu thành năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV tới kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ 

giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung.  

 

KẾT LUẬN PHẦN TỔNG QUAN 

Phần tổng quan là sự tổng hợp, phân tích, đánh giá các nghiên cứu như bài 

báo khoa học, kỷ yếu của Hội thảo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, luận án 

tiến sĩ,…liên quan đến năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV đã được nghiên 

cứu và công bố trong nước cũng như ở nước ngoài. Qua đó, luận án đã rút ra được 

hai xu hướng cơ bản khi tiếp cận nghiên cứu về năng lực lãnh đạo đó là nghiên cứu 

về năng lực lãnh đạo theo hướng tiếp cận về kiến thức – kỹ năng – phẩm chất/ hành 
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vi/ thái độ của nhà lãnh đạo. Và xu hướng thứ hai là các nghiên cứu về năng lực 

lãnh đạo theo hướng tiếp cận các bộ phận cấu thành –các “năng lực con”. Qua phần 

tổng quan tài liệu nghiên cứu về năng lực lãnh đạo trong và ngoài nước, theo nhìn 

nhận của tác giả thì chủ đề này đã và vẫn sẽ còn nhiều “khoảng trống” để nghiên 

cứu ở Việt Nam. Vì vậy tác giả đã nhận diện các cơ hội nghiên cứu trong luận án 

của mình như về khung lý thuyết, phương pháp, nội dung nghiên cứu nhằm làm cơ 

sở cho các phần nghiên cứu tiếp theo. 
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PHẦN III: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÃNH ĐẠO VÀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 

CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

 

1.1 Cơ sở lý thuyết về lãnh đạo 

1.1.1 Các quan niệm về lãnh đạo 

Lãnh đạo từ lâu đã là chủ đề quan tâm của các nhà triết học, và lịch sử học, 

nhưng các nghiên cứu khoa học thực sự về lãnh đạo chỉ mới bắt đầu từ thế kỷ XX. Các 

học giả và các nhà nghiên cứu trên thế giới đã đưa rất nhiều định nghĩa khác nhau cho 

thuật ngữ lãnh đạo và những định nghĩa này cũng thay đổi theo thời gian. Khái niệm 

này có thể được tiếp cận dưới góc độ tố chất, góc độ hành vi, cũng có thể được tiếp cận 

dưới góc độ gây ảnh hưởng hay góc độ sự tương tác qua lại. Chúng ta cùng xem xét và 

nghiên cứu một số quan điểm nổi bật của các nhà nghiên cứu như sau: 

Bảng 1.1: Các quan niệm về lãnh đạo 

STT Các quan niệm về lãnh đạo Tác Giả 

1 Quá trình gây ảnh hưởng đối với các hoạt động của tổ chức 

nhằm đạt tới mục tiêu đã định. 

Stogdill (1950) 

2 Là mối liên hệ giữa các cá nhân trong đó những người khác 

đồng ý làm theo vì họ tự nguyện chứ không phải bị bắt buộc. 

Merton (1957) 

3 Là một quá trình trong đó một đối tượng thuyết phục cấp 

dưới hành động theo như mong muốn 

Bennis (1959) 

4 Lãnh đạo là dạng đặc biệt của quan hệ được đặc trưng bởi 

nhận thức của các thành viên nhóm rằng: một thành viên 

khác của nhóm có quyền đòi hỏi những dạng hành vi đối với 

các thành viên khác trong hoạt động của họ như là một thành 

viên nhóm 

Janda (1960) 

5 Lãnh đạo là ảnh hưởng (tác động) mang tính tương tác, được 

thực hiện trong một tình huống, được chỉ đạo thông qua quá 

trình thông tin để đạt tới những mục tiêu cụ thể 

Tannenbaum, 

Weschler & 

Masarik (1961) 
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STT Các quan niệm về lãnh đạo Tác Giả 

6 Là việc hướng dẫn và điều phối công việc của các thành 

viên trong nhóm 

Fiedler (1967) 

7 Lãnh  đạo là sự tương tác giữa những con người trong  đó 

một người trình bày những thông tin để những người khác 

trở nên bị thuyết phục với những kết cục của anh ta...và kết 

cục này sẽ được hoàn thiện khi đối tượng cư xử theo những 

điều được đề nghị hoặc được đòi hỏi.  

Jacobs (1970) 

8 Lãnh đạo là sự tác động nhằm gây ảnh hưởng đối với cấp 

dưới thông qua các chỉ đạo, chỉ thị của tổ chức đưa ra. 

D.Katz & Kahn 

(1978) 

9 Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của 

nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu. 

Rauch & 

Behling (1984) 

10 Là việc biến đổi những người thuộc quyền, tạo ra những 

viễn cảnh của mục tiêu một cách khả thi và chỉ dẫn, giúp đỡ 

họ đạt được mục tiêu ấy. 

Bass (1985) 

11 Lãnh đạo là quá trình đưa ra mục tiêu để đạt tới thông qua 

nỗ lực của tập thể 

Jacobs & Jaques 

(1990) 

12 Là các hành động tập trung nguồn lực tạo ra các cơ hội như 

mong muốn 

Campbell 

(1991) 

13 Lãnh đạo là khả năng bứt phá khỏi văn hóa nhằm thực hiện 

một quá trình  thay đổi tiến hóa mang tính thích ứng cao.  

E.H.Schein 

(1992) 

14 Lãnh đạo là quá trình làm cho mọi người trong tổ chức cảm 

nhận được những gì họ đang làm, từ đó mọi người sẽ thấu 

hiểu và cam kết thực hiện những gì họ sẽ làm. 

Drath & Palus 

(1994) 

15 Mục đích của việc lãnh đạo là đạt được kết quả nhờ vào 

những người khác và phương tiện của việc lãnh đạo là khả 

năng xây dựng được các nhóm có tính cố kết và định hướng 

rõ ràng. Người lãnh đạo giỏi là người xây dựng được các 

nhóm làm việc có kết quả qua các hoàn cảnh khác nhau. 

Hogan (1994) 

16 Là công việc của người lãnh đạo nhằm tạo ra các điều kiện Ginneett (1996) 
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STT Các quan niệm về lãnh đạo Tác Giả 

cho nhóm làm việc có hiệu quả 

17 Lãnh đạo là khả năng của một cá nhân nhằm gây ảnh hưởng, 

thúc đẩy, làm cho mọi người góp phần vào hiệu quả và 

thành công của tổ chức họ đang làm thành viên.  

House và các 

cộng sự (1999) 

18 Việc lãnh đạo đại diện cho một dạng phức tạp về việc giải 

quyết vấn đề xã hội. 

Mumford 

(2000) 

19 Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến người khác để họ 

hiểu và đồng ý về những công việc cần thực hiện và thực 

hiện nó như thế nào một cách hiệu quả, là quá trình tạo điều 

kiện thuận lợi cho các cá nhân và tập thể nỗ lực đạt được 

mục tiêu của tổ chức đề ra.   

Yukl (2002) 

20 Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng mang tính xã hội nhằm 

tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới để thực hiện 

một cách tốt nhất các mục tiêu của tổ chức. 

Warren Bennis 

(2002) 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Như vậy có nhiều khái niệm khác nhau về lãnh đạo, nhưng điều quan trọng 

chúng ta phải hiểu được rằng không có một định nghĩa nào là hoàn toàn đầy đủ. 

Theo tác giả, các quan niệm này tuy nhấn mạnh những sắc thái khác nhau của lãnh 

đạo nhưng đều nói lên hai nhân tố chung của nó là hiện tượng nhóm và quá trình 

ảnh hưởng của nhóm. Theo quan điểm của tác giả dù nhìn nhận theo cách nào, thì 

một nhà lãnh đạo phải đảm bảo được 3 yếu tố: khả năng tạo tầm nhìn, khả năng 

truyền cảm hứng và khả năng gây ảnh hưởng. Như vậy, theo cách hiểu đơn giản 

nhất, lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng, tác động (bằng cách tạo điều kiện, môi 

trường, truyền cảm hứng ) đến con người để tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của họ 

nhằm đạt mục tiêu, nhiệm vụ, sứ mạng của nhóm, của tổ chức.  

1.1.2 Lãnh đạo và Quản lý 

1.1.2.1 Phân biệt “Lãnh đạo” và “Quản lý” 

Những nhà nghiên cứu lý thuyết về “lãnh đạo học” và “quản lý học” cũng 

chưa thống nhất được về một định nghĩa cho hai từ trên, song đều khẳng định, lãnh 

đạo và quản lý là hai công việc khác nhau, thậm chí khác nhau rất cơ bản. Nói đến 
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vai trò quản lý người ta thường nói đến việc duy trì những sự ổn định và trật tự 

trong tổ chức thông qua giám sát. Hay nói cách khác, để đạt được mục tiêu đề ra, 

quản lý dựa vào việc sử dụng một hệ thống các qui định, các chính sách, các thủ tục 

đã được ban hành, còn lãnh đạo lại đạt được mục tiêu dựa trên sự động viên, lôi kéo 

và thuyết phục, gây ảnh hưởng, khuyến khích người khác làm việc một cách tự 

nguyện. Và như vậy, lãnh đạo là chỉ đường, vạch lối, nhìn xa trông rộng, hướng tới 

mục tiêu cuối cùng, còn quản lý là tổ chức và điều khiển các hoạt động theo các yêu 

cầu đó. Lãnh đạo là đề ra chủ trương, đường lối, nguyên lý, sách lược, những mục 

tiêu lâu dài, còn quản lý chú trọng những yêu cầu có tính chiến thuật, mục tiêu cụ 

thể và thường là ngắn hạn. Quản lý sẽ duy trì sự ổn định trong tổ chức trong khi 

lãnh đạo lại luôn hướng tới sự phát  triển và tạo ra những đổi mới trong tổ chức. Nội 

dung chức năng của công việc lãnh đạo và quản lý cũng có sự khác nhau. Lãnh đạo 

đạt được mục tiêu thông qua người khác nhờ các hoạt động như: xác định phương 

hướng, mục tiêu lâu dài, lựa chọn chủ trương chiến lược, điều hòa phối hợp các mối 

quan hệ và truyền cảm hứng làm việc cho cấp dưới, luôn tạo được nhu cầu thay đổi, 

động viên, thuyết phục con người. Còn khi thể hiện vai trò quản lý, các nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp thường đạt được kết quả thông qua người khác nhờ các hoạt động sắp 

xếp tổ chức, chỉ đạo, điều hành, theo dõi giám sát việc thực hiện công việc. Như 

vậy, lãnh đạo quan tâm đến hiệu quả toàn cục, còn quản lý thường chú ý đến hiệu 

suất của mỗi công việc được giao. 

Ngoài ra còn có nhiều khía cạnh, ngoài chức năng và tính chất, có thể tiếp 

tục so sánh những chỗ khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý như về phạm vi và mức 

độ tác động, trọng tâm trọng điểm, yếu tố cấu thành, đức tính cần có của nhà lãnh 

đạo và nhà quản lý… 

1.1.2.2 Mối quan hệ giữa “Lãnh đạo” và “Quản Lý” 

Lãnh đạo và quản lý khác nhau như vậy nhưng đều là hai vai trò của nhà quản 

lý, nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp. Các nhiệm vụ kế hoạch có đạt thì các chủ 

trương chiến lược mới có cơ sở thực hiện, chỉ đạo thường xuyên chặt chẽ, đúng qui 

phạm pháp luật thì công việc cuối cùng mới hoàn thành. Như vậy, lãnh đạo và quản 

lý chẳng qua chỉ là hai góc độ của một công việc, một nhiệm vụ. Đương nhiên, lãnh 

đạo phải đi trước một bước, biết nhìn xa trông rộng, vạch đường lối, phải biết theo 
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dõi tiến trình quản lý bằng tầm nhìn chiến lược và cuối cùng đánh giá kết quả chung 

không chỉ của quá trình quản lý. Trong tiến trình thực hiện một đường lối hay một 

chủ trương quan trọng, hai quá trình lãnh đạo và quản lý thường bổ sung cho nhau, 

đan xen nhau mà không cản trở nhau. Trong một tổ chức cần có sự kết hợp hài hoà 

giữa lãnh đạo và quản lý nhằm đảm bảo các vai trò trong quá trình phát triển vì mục 

tiêu chung của tổ chức như công tác triển khai thực hiện, hoạt động đổi mới…Người 

quản lý giỏi trong giải quyết các vấn đề nảy sinh và xây dựng công việc cụ thể và 

người lãnh đạo tìm kiếm các cơ hội cho phát triển tổ chức. Người quản lý thường 

kiểm soát công việc của nhân viên trong khi người lãnh đạo giúp cho nhân viên có sự 

nhiệt tình say mê công việc. Người lãnh đạo tạo ra được tầm nhìn của tổ chức trong 

khi người quản lý tập hợp sử dụng nhân tài và các nguồn lực khác để biến tầm nhìn 

thành hiện thực. Và người ta cho rằng trong tổ chức cần có sự cân đối giữa lãnh đạo 

và quản lý, nếu yếu tố lãnh đạo trở nên áp đảo thì sẽ có quá nhiều thay đổi trong tổ 

chức trong khi nếu yếu tố quản lý áp đảo thì tổ chức sẽ cứng nhắc, ít có sự thay đổi 

phát triển. 

Tóm lại, lãnh đạo và quản lý thực chất là hai hệ thống riêng biệt khác nhau 

và bổ sung cho nhau. Mỗi một hệ thống có chức năng và cách hoạt động riêng của 

nó và cả hai đều cần cho tổ chức, trước hết là phương hướng đúng tức lãnh đạo 

đúng, và sau đó là thực hiện đúng tức quản lý đúng. Sự kết hợp giữa sự lãnh đạo và 

quản lý hiệu quả là không thể thiếu đối với một doanh nghiệp muốn đi đến thành 

công. Các nhà lãnh đạo nên tìm cho tổ chức những người quản lý giỏi, phù hợp với 

văn hóa, tình hình hoạt động của công ty, tổ chức để giúp thực hiện các chiến lược, 

mục tiêu mà mình đưa ra một cách hiệu quả.  

1.1.3. Trường phái nghiên cứu về lãnh đạo 

 Trong khoảng 80 năm trở lại đây, trong các quan niệm kinh điển về vai trò 

lãnh đạo, có các khuynh hướng trường phái như sau: các thuyết về lãnh đạo dựa trên 

đặc tính cá nhân; các thuyết về lãnh đạo dựa trên hành vi; các thuyết về lãnh đạo 

theo tình huống; các thuyết ảnh hưởng; các thuyết về lãnh đạo dựa trên mối quan hệ 

giữa lãnh đạo và thuộc cấp; và một số lý thuyết về lãnh đạo mới. Cho dù tiếp cận 

trên những xu hướng khác nhau nhưng điểm quan trọng là các trường phái, các lý 
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thuyết  này không hoàn toàn tách biệt lẫn nhau và không giới hạn vào thời gian. Nội 

dung của các lý thuyết đó được liệt kê trong bảng dưới đây. 

Bảng 1.2: Nội dung các lý thuyết nghiên cứu về lãnh đạo 

Lý thuyết  Nội dung Tác giả 

 

 

Thuyết vĩ 

nhân 

 

Dựa trên niềm tin cho rằng nhà lãnh đạo là những người đặc 

biệt, được sinh ra với những phẩm chất bẩm sinh và chỉ để 

làm lãnh đạo. Việc sử dụng thuật ngữ “người đàn ông” (man) 

là có chủ đích bởi vì có giai đoạn, lãnh đạo được xem là một 

khái niệm dành cho nam giới,  và trong quân sự. Điều này đã 

dẫn đến sự ra đời của trường phái lãnh đạo tiếp theo. 

Galton, 

1869 

James, 

1880 

 

Thuyết tính 

cách 

 

Một số đặc điểm về nhân cách có thể làm cho một người nào 

đó lên nắm giữ vai trò lãnh đạo một cách rất tự nhiên. Đó là 

sự kết hợp của những đặc tính, phẩm chất phù hợp tạo nên 

một nhà lãnh đạo 

Stodgill, 

1974 

 

 

 

Thuyết hành 

vi 

 

Thuyết này nhấn mạnh và chú trọng vào những gì mà các 

nhà lãnh đạo đã thực sự làm được chứ không phải là những 

phẩm chất của họ. Công tác lãnh đạo được xác định dựa trên 

các hành vi có thể học tập, nâng cao và phát triển. Nhiều mô 

hình khác nhau của hành vi đã được quan sát và phân loại 

thành các “phong cách lãnh đạo”. Xu hướng này đã thu hút 

được sự quan tâm từ các nhà quản trị thực hành. 

Skinner, 

1967 

Bandura, 

1982 

 

Thuyết lãnh 

đạo theo tình 

huống 

 

Cách tiếp cận này này cho thấy nhà lãnh đạo phải thay đổi 

phong cách lãnh đạo của họ tùy theo bối cảnh tình huống và 

cấp độ của cấp dưới. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có sự 

khác biệt trong phong cách lãnh đạo ở các mức độ khác nhau 

trong cùng một tổ chức. 

Fiedler, 

1964 

House, 

1974 

Thuyết lãnh 

đạo ứng phó 

với các tình 

huống bất 

ngờ 

 

Lý thuyết này đề xuất rằng các yếu tố tình huống cùng với 

các phong cách lãnh đạo sẽ xác định sự thành công của một 

nhà lãnh đạo. Trong học thuyết này, tình huống liên quan 

đến mức độ sẵn sàng của cấp dưới. Tính sẵn sàng ở đây được 

định nghĩa là mức độ mà cấp dưới có khả năng hoàn thành 

nhiệm vụ và sẵn lòng hoàn thành nhiệm vụ. 

Hersey, 

Blanchard 

1972 
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Lý thuyết  Nội dung Tác giả 

 

 

Thuyết lãnh 

đạo theo 

đường dẫn – 

mục tiêu 

 

Đây là thuyết lãnh đạo theo tình huống được coi là phù hợp 

hơn cả. Lý thuyết này dựa trên lý thuyết kỳ vọng trong động 

viên vì nó liên quan nhiều phong cách lãnh đạo đối với từng 

nhân viên và từng tình huống cụ thể. Ý nghĩa của cụm từ 

đường dẫn-mục tiêu thể hiện niềm tin cho rằng người lãnh 

đạo hiệu quả phải chỉ rõ hướng làm việc cho cấp dưới nhằm 

đạt được các mục tiêu công việc đề ra mà không phải gặp 

nhiều khó khăn, cản trở. 

Robert 

House, 

1971 

 

Thuyết lãnh 

đạo thuyết 

phục 

Người lãnh đạo thuyết phục là người thu hút được những 

người đi theo bởi những đặc điểm, uy tín và sự thu hút của cá 

nhân người đó chứ không dựa vào các dạng quyền lực bên 

ngoài. Uy tín cá nhân của nhà lãnh đạo sẽ tạo ra tình cảm, sự 

gắn bó sâu sắc đối với cấp dưới của họ 

House, 

1977 

Conger& 

Kanungo, 

1994 

 

 

Thuyết lãnh 

đạo tận tụy 

Vai trò lãnh đạo được xem là  thành công nhất nếu họ phục 

vụ cho chính những người mà họ đang lãnh đạo. Là người 

làm việc vì nhu cầu và mục đích của nhân viên đồng thời với 

viễn cảnh, tầm nhìn của tổ chức thông qua khuyến khích 

động viên nhân viên làm việc và liên kết họ với mục đích và 

sứ mệnh của tổ chức.  

Greenleaf, 

1977 

 

Thuyết lãnh 

đạo giao 

dịch 

 

Cách tiếp cận này nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan 

hệ giữa lãnh đạo và thuộc cấp của họ, tập trung vào những 

lợi ích lẫn nhau xuất phát từ một hình thức "hợp đồng" mà 

qua đó các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra các hình thức thưởng, phạt 

nhằm tạo ra động lực thúc đẩy cấp dưới thực hiện công việc. 

Burns, 

1978 

Bass, 

1985 

 

 

Thuyết lãnh 

đạo biến đổi 

Đây là cách tiếp cận lãnh đạo tạo nên sự thay đổi trong các 

cá nhân, các tổ chức và các hệ thống xã hội.  Trong hình thức 

lý tưởng của nó, mục tiêu cuối cùng của những người lãnh 

đạo là tạo ra sự thay đổi có giá trị và tích cực trong những 

người mà mình đang lãnh đạo. Lãnh đạo được dựa trên việc 

chia sẻ tầm nhìn từ đó sẽ tạo ra động lực và hướng dẫn cho 

những người theo sau. 

Burns, 

1978 

Bass, 

1985 & 

1990 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 
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Qua quá trình tìm hiểu sơ lược về sự phát triển của các trường phái nghiên 

cứu về lãnh đạo, chúng ta đã tìm hiểu một vài yếu tố mang tính chất "kinh điển" về 

thuật lãnh đạo. Nhiều nhà phê bình đã tìm kiếm những cá tính và hành vi đặc biệt và 

nhìn vào những môi trường khác nhau nơi mà những người lãnh đạo hoạt động và 

nổi bật lên. Nhìn chung các khái niệm này hướng đến các cách tiếp cận về lãnh đạo 

như sau: 

-  Lãnh đạo công việc: thường tập trung vào giải thích cho nhân viên về vai 

trò và nhiệm vụ của họ, thay đổi cơ cấu tổ chức, khen thưởng và thể hiện mối quan 

tâm với nhân viên. Họ thường tập trung vào những vấn đề không liên quan đến con 

người như kế hoạch, lịch làm việc, kế hoạch tài chính.  

-  Lãnh đạo thuyết phục: là người có khả năng khuyến khích động viên người 

khác làm được nhiều việc hơn mong muốn. Người lãnh đạo thuyết phục giúp cho 

nhân viên nghĩ về những thành quả mới, khuyến khích họ vượt qua những mối quan 

tâm cá nhân để vì lợi ích của cả tổ chức. 

-  Lãnh đạo chuyển đổi: tương tự như lãnh đạo thuyết phục nhưng có điểm 

khác biệt là họ có khả năng đem đến sự sáng tạo và thay đổi. Họ có thể dẫn dắt sự 

thay đổi trong sứ mệnh của tổ chức, cấu trúc tổ chức và nhân sự thông qua các giá 

trị phi vật chất như viễn cảnh/tầm nhìn, giá trị chung, ý tưởng, mối quan hệ để đạt 

được mục đích chung.  

-  Lãnh đạo tương tác: là người quan tâm đến xây dựng sự đồng thuận, cởi 

mở và khuyến khích sự tham gia với quan điểm là nếu cố gắng đạt được mục tiêu 

chung thì có thể thoả mãn mục tiêu của các cá nhân.   

-  Lãnh đạo tận tụy: là người làm việc vì nhu cầu và mục đích của nhân viên 

đồng thời với viễn cảnh/tầm nhìn của tổ chức thông qua khuyến khích động viên 

nhân viên làm việc và liên kết họ với mục đích và sứ mệnh của tổ chức. 

1.2 Hoạt động lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.1 Khái niệm về giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Quan niệm về giám đốc doanh nghiệp trong các thời kỳ cũng có sự thay đổi. 

Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, giám đốc được quan niệm như là một 

chức vụ vì nó được nhà nước bổ nhiệm. Do đó, tiêu chuẩn lựa chọn giám đốc doanh 
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nghiệp chủ yếu là phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức. Ở các nước có nền kinh 

tế thị trường phát triển, giám đốc được quan niệm là một nghề vì nó đòi hỏi phải 

được đào tạo qua trường lớp và trước khi được tuyển chọn làm giám đốc thì phải 

thông qua thi tuyển và kiểm tra tay nghề. Đối với Việt Nam trong những năm qua, 

giám đốc được quan niệm vừa là một chức vụ, vừa là một nghề. Chính vì vậy đã có 

một số doanh nghiệp thực hiện chế độ bầu cử giám đốc hoặc bỏ phiếu tín nhiệm, 

hoặc bỏ phiếu thăm dò. Trong thực tế có những trường hợp như người chủ sở hữu 

làm giám đốc, hội đồng quản trị thuê giám đốc. Như vậy có nhiều chủ sở hữu về tài 

sản của doanh nghiệp đồng thời là giám đốc doanh nghiệp. Tuy nhiên với đặc thù 

của các DNNVV, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì sự tách bạch giữa 

quyền sở hữu và quyền quản lý điều hành trong các doanh nghiệp này không rõ 

ràng.Và trong luận án  sẽ chỉ đề cập đến năng lực của giám đốc đang điều hành, 

lãnh đạo trực tiếp các DNNVV, họ có thể là người chủ sở hữu tài sản doanh nghiệp 

cũng có thể không, theo định nghĩa sau: “Giám đốc DNNVV là người được chủ sở 

hữu các DNNVV giao cho quyền quản lý điều hành doanh nghiệp theo chế độ một 

thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước người chủ sở hữu về mọi hoạt động của doanh 

nghiệp cũng như kết quả của các hoạt động đó, đồng thời được hưởng thù lao 

tương xứng với kết quả mang lại” [24]. 

Theo đó giám đốc DNNVV sẽ  là cá nhân chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu 

để lãnh đạo, quản lý và điều hành tổ chức, tập trung những vấn đề như tầm nhìn, 

chiến lược, định hướng, lãnh đạo, điều hành và các yếu tố thuộc về môi trường tổ 

chức. Giám đốc doanh nghiệp là một vị trí, một nghề đòi hỏi phải có những kỹ năng 

và tố chất nhất định. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược 

nhằm đạt mục tiêu của tổ chức, am hiểu những vấn đề tài chính, giải quyết các vấn 

đề của tổ chức, nhạy bén về thông tin có liên quan đến tổ chức và nhanh chóng nắm 

bắt những cơ hội, phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực của tổ chức, đảm bảo có 

quyết định đúng đắn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với vị trí và quyền hạn rất cao 

như thế, công việc của một giám đốc là lập chiến lược hoạt động cho công ty (hoạch 

định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá chiến lược), thiết lập bộ máy quản lý, xây dựng 

văn hóa công ty, thực hiện các hoạt động tài chính (huy động, sử dụng, kiểm soát 
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vốn) và một nhiệm vụ rất quan trọng nữa của giám đốc là dụng nhân, xây dựng và 

vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả. Tóm lại người ta ví doanh nghiệp là một con 

thuyền mà giám đốc là người cầm lái. Trên cương vị đó, giám đốc giữ vị trí số một 

quan trọng đối với sự hình thành và phát triển đối với thành công hay thất bại của 

doanh nghiệp. Vai trò này càng quan trọng đối với giám đốc các DNNVV khi môi 

trường kinh doanh của các DNNVV ngày càng khó khăn, rủi ro ngày càng nhiều, 

cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. 

1.2.2 Đặc điểm hoạt động lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Hoạt động lãnh đạo là một hoạt động đặc biệt, lao động của giám đốc doanh 

nghiệp cũng là một lao động đặc biệt. Đặc điểm hoạt động lãnh đạo nói chung bao 

gồm những điểm như lao động của nhà lãnh đạo là lao động trí óc; hoạt động lãnh 

đạo là hoạt động mang tính tâm lý xã hội; hoạt động lãnh đạo mang tính sư phạm; 

hoạt động lãnh đạo của nhà lãnh đạo mang tính chuyên môn cao; sản phẩm của hoạt 

động lãnh đạo là các quyết định. Như vậy, trên cương vị giám đốc- nhà lãnh đạo và 

điều hành doanh nghiệp, giám đốc DNNVV cũng mang những đặc điểm của hoạt 

động lãnh đạo nói chung. Tuy nhiên, xuất phát từ các đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ 

như đã phân tích ở trên có thể nhận ra những đặc điểm nổi bật trong hoạt động lãnh đạo 

của giám đốc DNNVV như sau: 

Thứ nhất, khi môi trường kinh doanh của các DNNVV ngày càng khó khăn, 

rủi ro ngày càng nhiều, cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt thì đòi hỏi giám đốc 

DNNVV phải đối mặt với thử thách, họ phải có năng lực, ý chí vững vàng hơn 

nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Thứ hai, trong DNNVV, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì cơ chế 

giao tiếp thường là cơ chế thoáng, đơn giản, dựa trên quan hệ giữa cá nhân và cá 

nhân là chủ yếu. giám đốc thích được gặp gỡ trao đổi trực tiếp với nhân viên. Trong 

doanh nghiệp nhỏ, sự trao đổi thông tin thường dựa trên quan hệ cá nhân không 

chính thức và không theo một khuôn mẫu nhất định, ở đó người ta thích giao tiếp 

bằng lời nói hơn là bằng văn bản, do vậy luôn tạo ra không khí làm việc thân mật và 

gần gũi. Điều này sẽ giúp năng lực lãnh đạo cấp dưới của giám đốc DNNVV như: 

năng lực khuyến khích, động viên, phân quyền, ủy quyền, truyền thông…sẽ dễ dàng 

và mang lại hiệu quả cao. 
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Thứ ba, trong DNNVV, đặc biệt là khi giám đốc doanh nghiệp cũng chính là 

chủ sở hữu thì tính tập trung quyền lực vào giám đốc - chủ doanh nghiệp khá rõ nét 

bởi họ chính là người ra quyết định về mọi hoạt động đối nội cũng như đối ngoại 

của doanh nghiệp. Do vậy, để điều hành và quản lý doanh nghiệp, giám đốc đòi hỏi 

phải có tố chất, kiến thức và kinh nghiệm lãnh đạo khá tổng hợp và toàn diện. 

Thứ tư, do cơ cấu tổ chức không cồng kềnh và phức tạp nên tính chuyên môn 

hoá trong hoạt động lãnh đạo và quản lý trong DNNVV tương đối thấp. Nếu như 

đối với doanh nghiệp lớn, những hoạt động khác nhau như: marketing, mua bán, dự 

trữ, tài chính, nhân sự, quan hệ khách hàng,…do các chuyên gia quản lý điều hành 

chuyên biệt nhưng đối với một số DNNVV thì tính chuyên môn hoá bị hạn chế rất 

nhiều. Thậm chí trong một số trường hợp giám đốc doanh nghiệp vừa là thủ quĩ, 

vừa là chuyên gia marketing, nhân sự…Điều này càng nhấn mạnh đến tầm quan 

trọng phải nâng cao năng lực lãnh đạo đối với giám đốc các DNNVV trong xu thế 

hội nhập như hiện nay. 

Nhìn chung với vai trò là người điều hành doanh nghiệp, giám đốc DNNVV 

phải tiến hành hoạt động lãnh đạo vừa mang tính bao quát vừa mang tính tác 

nghiệp, vừa trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện các 

hoạt động lãnh đạo con người trong doanh nghiệp. Để thức hiện tốt vai trò của 

mình, giám đốc DNNVV cần có năng lực lãnh đạo thực sự, có đầy đủ kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và phẩm chất nghề nghiệp nhằm duy trì và phát triển doanh nghiệp 

trên thị  trường, đem lại thu nhập chính đáng cho bản thân và các thành viên khác 

trong doanh nghiệp. 

1.3 Năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.3.1 Khái niệm năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

Trong bất cứ hoạt động nào của con người, để thực hiện có hiệu quả, con 

người cần phải có một số phẩm chất tâm lý cần thiết và tổ hợp những phẩm chất này 

được gọi là năng lực. Như vậy, khi nói đến năng lực cần phải hiểu năng lực không 

phải là một thuộc tính tâm lý duy nhất nào đó mà là sự tổng hợp các thuộc tính tâm 

lý cá nhân đáp ứng được những yêu cầu hoạt động và đảm bảo hoạt động đó đạt 

được kết quả mong muốn. Năng lực là yếu tố tiềm ẩn trong mỗi con người, nó có 



33 

thể do bẩm sinh và cũng có thể do quá trình học tập, tích lũy và rèn luyện mà có 

được. Có thể chia năng lực thành nhiều dạng như: năng lực quản lý, năng lực 

chuyên môn, năng lực tư duy…Trong các quan điểm đó, mô hình năng lực ASK là 

một mô hình phổ biến để thể hiện năng lực cá nhân của một con người. ASK là mô 

hình được sử dụng trong quản trị nhân sự nhằm đào tạo và phát triển năng lực cá 

nhân. Mô hình này đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các chức danh công việc 

trong tổ chức dựa trên ba nhóm tiêu chuẩn chính: Phẩm chất hay thái độ (Attitude), 

Kỹ năng (Skills) và Kiến thức (Knowledges). Theo mô hình này, năng lực là tổng 

hợp các kiến thức, kỹ năng, tố chất mà một cá nhân cần có.  

Khi đề cập đến năng lực lãnh đạo là cả một quá trình mà tại đó một cá nhân 

có ảnh hưởng lên những người khác để họ hoàn thành một mục tiêu và một hướng 

dẫn nào đó theo phương cách nối kết với nhau sao cho có hiệu quả nhất. Theo Doh 

J.P [39], có nhiều quan niệm khác nhau về năng lực lãnh đạo: 

- Năng lực lãnh đạo là khả năng tạo ra động lực và hứng khởi cho bản thân 

và sau nữa là truyền sự hứng khởi cho người khác.  

- Năng lực lãnh đạo là khả năng giành được sự ủng hộ và nỗ lực tối đa từ các 

thành viên trong tổ chức.  

- Năng lực lãnh đạo là tổng hợp các tố chất, kiến thức, hành vi thái độ, kỹ 

năng mà nhà lãnh đạo cần có để hoàn thành nhiệm vụ của mình.  

- Năng lực lãnh đạo là khả năng của cá nhân nhằm gây ảnh hưởng, thúc đẩy 

và khiến người khác cống hiến vì hiệu quả và thành công của tổ chức.  

Như vậy có thể nhận thấy có nhiều cách tiếp cận khác nhau về năng lực lãnh 

đạo. Để thực hiện công việc chính của nhà lãnh đạo là tạo ra tầm nhìn cho tổ chức, 

truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng để mọi người thực hiện tầm nhìn đó, nhà lãnh 

đạo phải có những kiến thức, kỹ năng, tố chất, hành vi  đặc biệt. Nhưng dựa trên mô 

hình ASK về năng lực mà chúng ta đã phân tích ở phần trước, năng lực lãnh đạo 

của giám đốc các DNNVV trong luận án được hiểu đó là sự tổng hợp các kiến thức, 

kỹ năng và phẩm chất, thái độ mà một giám đốc doanh nghiệp cần có trong hoạt 

động lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ cấp dưới, lãnh đạo tổ chức nhằm đạt 

được mục tiêu của doanh nghiệp đã định ra từ đầu.  
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1.3.2 Các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

 Như vậy có thể nhận thấy có nhiều cách tiếp cận khác nhau về năng lực lãnh 

đạo. Nhưng dựa trên mô hình ASK về năng lực mà chúng ta đã phân tích ở phần 

trước, có thể hiểu năng lực lãnh đạo là tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và phẩm 

chất, thái độ mà một nhà lãnh đạo cần có. Để thực hiện công việc chính của nhà 

lãnh đạo là tạo ra tầm nhìn cho tổ chức, truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng để mọi 

người thực hiện tầm nhìn đó, nhà lãnh đạo phải có những kiến thức, kỹ năng, tố 

chất, hành vi  lãnh đạo. 

1.3.2.1 Kiến thức lãnh đạo 

Kiến thức lãnh đạo là tổng thể tri thức, hiểu biết mà một người lĩnh hội, tích 

lũy qua trải nghiệm hoặc học hỏi và có khả năng vận dụng vào công việc lãnh đạo 

của mình. Đó là những hiểu biết chung của giám đốc doanh nghiệp về các vấn đề tự 

nhiên, xã hội, về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, về lãnh 

đạo điều hành doanh nghiệp… Kiến thức được xem là cơ sở, là nền tảng của năng 

lực, là những điều kiện cơ bản mà một cá nhân cần hội tụ khi tiếp nhận một công 

việc. Công việc càng phức tạp thì cấp độ yêu cầu về các năng lực này càng cao. Các 

năng lực này sẽ được cụ thể hóa theo đặc thù của từng doanh nghiệp. Như vậy, 

người lãnh đạo cần phải có các kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu để chỉ đạo, 

điều hành một tổ chức hay doanh nghiệp. Kiến thức mà một nhà lãnh đạo cần có có 

thể trải dài từ kiến thức có bản (toán, lý hóa...), kiến thức cơ sở (kinh tế học, luật, 

quản trị học…) cho đến các kiến thức chuyên sâu như giải quyết vấn đề và ra quyết 

định, hoạch định chiến lược, công tác động viên, nghệ thuật lãnh đạo… Bên cạnh 

đó, các nhà lãnh đạo cũng cần trang bị cho mình các kiến thức thuộc về các lĩnh vực 

khác như văn hóa xã hội, lịch sử, địa lý tự nhiên… nhằm làm giàu vốn sống của 

mình. Cụ thể, các kiến thức mà giám đốc một doanh nghiệp cần có bao gồm: 

- Các kiến thức kinh doanh chung bao gồm các kiến thức về doanh nghiệp và 

ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, các kiến thức về văn hóa - xã 

hội, …giúp chủ doanh nghiệp am hiểu về môi trường hoạt động và đặc thù của 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp cần nắm bắt các kiến thức về chính 

trị - pháp luật, kế toán tài chính, thuế khóa, công nghệ,… những kiến thức này rất 
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cần thiết trong quá trình điều hành doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp thực hiện 

đúng các nghĩa vụ, quy định của nhà nước, kiểm soát được mọi hoạt động kế toán 

tài chính doanh nghiệp, chủ động lựa chọn công nghệ phù hợp với tình hình doanh 

nghiệp làm tăng năng suất lao động tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu 

thị trường [25]. 

- Các kiến thức về lãnh đạo bao gồm các kiến thức về lãnh đạo bản thân, kiến 

thức về chiến lược kinh doanh, kiến thức để điều hành các hoạt động chính của 

doanh nghiệp như kiến thức về quản trị nhân sự, marketing, tài chính, sản xuất - 

dịch vụ. Các kiến thức này sẽ giúp giám đốc doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện 

hiệu quả công tác lãnh đạo doanh nghiệp của mình.  

- Các kiến thức bổ trợ khác cũng cần thiết cho giám đốc DNNVV như kiến 

thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, kiến thức về văn hóa doanh nghiệp, 

kiến thức về quản trị sự thay đổi, về hội nhập kinh tế quốc tế, và kiến thức ngoại 

ngữ, tin học…Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, xu hướng toàn cầu hóa như hiện 

nay, những kiến thức bổ trợ này thực sự rất hữu ích đối với giám đốc DNNVV. Các 

kiến thức này sẽ giúp giám đốc các doanh nghiệp chủ động trong việc tìm ra chiến 

lược, cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh 

nghiệp ngày càng phát triển và đứng vững trên thị trường. 

1.3.2.2 Kỹ năng lãnh đạo  

Về kỹ năng của nhà lãnh đạo, đây chính là năng lực thực hiện các công việc, 

biến kiến thức thành hành động. Kỹ năng lãnh đạo thể hiện sự thành thạo của mỗi 

người khi vận dụng sự hiểu biết về lãnh đạo trong thực tế điều hành nhằm đạt được 

mục tiêu đã đề ra. Giám đốc DNNVV phải thực hiện nhiều công việc, vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ khác nhau nên cần có nhiều kỹ năng khác nhau. Kỹ năng là bộ phận 

rất quan trọng của năng lực, vì năng lực được biểu hiện qua kết quả đạt được trong 

thực tế mà các kết quả đạt được là sản phẩm của các kỹ năng. Một nhà lãnh đạo đòi 

hỏi phải có được các kỹ năng liên quan đến lãnh đạo bản thân, kỹ năng liên quan 

đến lãnh đạo đội ngũ và kỹ năng để lãnh đạo tổ chức. Trong các kỹ năng chung này 

sẽ được biểu hiện thành những kỹ năng cụ thể. 
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- Các kỹ năng lãnh đạo bản thân: theo Manz (1986), Neck & Houghton 

(2006) và Neck & Manz (2010) [45], lãnh đạo bản thân (tự lãnh đạo) là một quá 

trình nhận thức và hành vi nhằm tự đánh giá và tự ảnh hưởng đến bản thân, theo đó 

con người đạt được sự tự định hướng và tự tạo ra động lực cần thiết để hình thành 

hành vi của họ theo những cách tích cực nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể của họ. 

Kỹ năng liên quan đến lãnh đạo bản thân bao gồm: kỹ năng thấu hiểu bản thân, kỹ 

năng cân bằng công việc và cuộc sống, kỹ năng học hỏi. Kỹ năng thấu hiểu bản thân 

là quá trình tự vấn để thấu hiểu được niềm đam mê cuả bản thân là gì;  kỹ năng, 

kiến thức, điểm mạnh, sở trường của bản thân ở đâu; liệu bản thân có đủ ý chí, sự 

quyết tâm, lòng dũng cảm để vượt qua khó khăn, thử thách hay không...Kỹ năng tự 

cân bằng công việc và cuộc sống là khả năng kiểm soát cảm xúc, hành vi của một 

người, và mong muốn đối mặt với thách thức bên ngoài để tự cân bằng lại các hoạt 

động của bản thân; nó có thể bao gồm khả năng quản trị sự căng thẳng; kiểm soát 

bản thân; cân bằng công việc và cuộc sống; khả năng hồi phục; khả năng thích nghi; 

dám đương đầu với căng thẳng... Kỹ năng học hỏi liên quan đến chiến lược học hỏi 

toàn diện thông qua việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm; mở rộng và nâng 

cao kiến thức trong các ngành nghề chuyên môn như tài chính, quảng cáo, quản lý 

điều hành; học hỏi từ người khác; mở rộng phạm vi trách nhiệm của mình và nắm 

bắt mọi cơ hội để có thể học hỏi những điều mới trong công việc… Kỹ năng giải 

quyết vấn đề là kỹ năng cá nhân bao gồm khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề, suy 

nghĩ logic và toàn diện để cân nhắc, lựa chọn và đưa ra phương án cuối cùng. Đó là 

những cách thức, phương pháp, chiến thuật của cá nhân giúp cho cá nhân đó hoạt 

động hiệu quả hơn, bao gồm việc đặt mục tiêu, mục đích, xây dựng kế hoạch, lập 

chương trình thực hiện mục tiêu, tự tiến hành công việc và tự đánh giá kết quả. 

Càng hiểu rõ bản thân, các nhà lãnh đạo càng có thể kiểm soát và lựa chọn hành vi, 

thay đổi bản thân trong những tình huống cần thiết. Những sự lựa chọn này trở 

thành sức mạnh nội tại tạo động lực để bản thân các nhà lãnh đạo có thể hoàn thành 

tốt công việc. 

- Các kỹ năng lãnh đạo đội ngũ: Con người là nguồn lực quan trọng của 

doanh nghiệp. Yếu tố “đội ngũ” mà luận án đề cập ở đây là cấp dưới, là nhân viên, 
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là người lao động trong các doanh nghiệp. Bản chất của sự lãnh đạo chính là quá 

trình ảnh hưởng đối với cấp dưới, là quá trình làm việc với và thông qua cấp dưới 

để đạt được mục tiêu của tổ chức. Để thực hiện sự ảnh hưởng tích cực hữu hiệu này, 

người lãnh đạo phải có một số kỹ năng cơ bản, nắm vững nghệ thuật lãnh đạo, sử 

dụng phương thức lãnh đạo phù hợp, bao gồm các kỹ năng: giao tiếp lãnh đạo, động 

viên khuyến khích, phát triển đội ngũ, gây ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh và kỹ 

năng thiết lập và lãnh đạo nhóm. Kỹ năng giao tiếp lãnh đạo là khả năng hiểu cảm 

xúc, thái độ và động cơ của người khác, khả năng truyền đạt rõ ràng và thuyết phục, 

biết lắng nghe, có kỹ năng thuyết trình, tổ chức hội họp, thể hiện được sự lôi cuốn 

trong giao tiếp thuyết phục những người khác tin tưởng, nghe theo và làm theo. Kỹ 

năng động viên khuyến khích là giám đốc doanh nghiệp biết kích thích động cơ tích 

cực của nhân viên, kịp thời khen ngợi hành vi đúng đắn của nhân viên, hướng dẫn 

mục tiêu phấn đấu cho nhân viên, phải công bằng trong khen thưởng; có sự tôn 

trọng sự khác biệt cá nhân; luôn đồng cảm với nhân viên trong công việc cũng như 

trong cuộc sống. Kỹ năng phát triển đội ngũ liên quan đến các kỹ năng, các hoạt 

động nhằm cung cấp cho nhân viên những thông tin, kỹ năng và sự thấu hiểu về 

công việc trong tổ chức như kỹ năng phối hợp hoạt động đào tạo và phát triển nhân 

viên; kỹ năng đánh giá nhân viên; kỹ năng tập huấn, hướng dẫn nhân viên; định 

hướng cho nhân viên. Kỹ năng gây ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh là cách thức 

mà nhà lãnh đạo biết dùng tài năng, phẩm chất của mình để gây ảnh hưởng tới mọi 

người, lôi cuốn mọi người khiến họ làm việc tốt hơn; làm cho cấp dưới thực sự cảm 

nhận  ở lãnh đạo những giá trị đích thực, những giá trị lớn lao và làm cho cấp dưới 

tin tưởng một cách tuyệt đối vào năng lực lãnh đạo của mình. Kỹ năng thiết lập và 

lãnh đạo nhóm là giám đốc doanh nghiệp cần có khả năng chủ trì, thiết lập mục tiêu 

nhóm, thúc đẩy thảo luận nhóm, cần trân trọng sự đa dạng, biết cách giải quyết và 

dàn xếp những mâu thuẫn nội bộ để có thể tập hợp các cá nhân thành một nhóm gắn 

bó, cùng cam kết vì một nhiệm vụ chung.  

- Các kỹ năng lãnh đạo tổ chức: Chức năng, vai trò, nhiệm vụ của giám đốc 

một doanh nghiệp là một quá trình tổng hợp bao gồm nhiều giai đoạn, nhiều công 

việc, liên quan đến cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức. Căn cứ vào đối tượng cụ thể 
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khác nhau, giám đốc doanh nghiệp phải lãnh đạo các hoạt động liên quan đến kinh 

doanh, hoạt động sản xuất, công tác tài chính, công tác nhân sự, hoạt động 

marketing, công tác quản trị rủi ro…Nếu căn cứ vào góc độ qui trình hoạt động của 

doanh nghiệp, giám đốc phải thực hiện các công việc liên quan đến công tác hoạch 

định, công tác tổ chức, công tác chỉ huy và kiểm tra, đánh giá. Sau khi nghiên cứu 

kĩ về vai trò của giám đốc của một doanh nghiệp, bản chất của lãnh đạo, sự khác 

biệt giữa công tác quản lý và công tác lãnh đạo; kỹ năng lãnh đạo tổ chức trong luận 

án đề cập bao gồm: kỹ năng xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược; kỹ năng tổ chức 

và triển khai công việc; kỹ năng huy động và phối hợp các nguồn lực; kỹ năng xây 

dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; kỹ năng khởi xướng sự thay đổi. Để có 

được kỹ năng xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược giám đốc DNNVV cần phải am 

hiểu về công tác quản trị chiến lược; hoạch định chiến lược; phải có khả năng dự 

báo và tiên lượng; kỹ năng truyền đạt mục tiêu cho cấp dưới, từ đó đảm bảo cho nhà 

lãnh đạo có thể đưa ra những kế hoạch hợp lý và hướng toàn bộ nhân viên làm việc 

theo mục tiêu của kế hoạch đã định. Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc đòi hỏi 

giám đốc phải biết cách sắp xếp các lực lượng của tổ chức, thiết lập mạng lưới trao 

quyền, phân quyền, ủy quyền hữu hiệu, xử lý tốt mối quan hệ quyền hạn và trách 

nhiệm trong công việc giữa các cấp, các khâu, giữa các thành viên khác nhau trong 

doanh nghiệp nhằm qui về cùng một hướng, cùng một mục tiêu. Kỹ năng huy động 

và phối hợp các nguồn lực đòi hỏi giám đốc các doanh nghiệp cần phải có kiến thức 

về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng phối hợp các nguồn lực, kỹ năng điều phối công 

việc, kỹ năng nâng cao hiệu suất hoạt động, kỹ năng định hướng và mở rộng hợp 

tác, kỹ năng thương lượng… Để thực hiện vai trò là người xây dựng và phát triển 

văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức, giám đốc cần phải có các kỹ năng tạo dựng 

nền tảng văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng hình thành, nuôi dưỡng môi trường và 

những chuẩn mực văn hóa, kỹ năng tuyển chọn nhân sự phù hợp với hệ giá trị văn 

hóa, kỹ năng truyền bá văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng thay đổi văn hóa doanh 

nghiệp, và phải là tấm gương cho nhân viên trong doanh nghiệp của mình. Còn kỹ 

năng khởi xướng sự thay đổi đề cập đến vai trò của giám đốc được thể hiện là người 

cổ vũ, xúc tác, kích thích sự thay đổi; là người liên kết các nguồn lực cho sự thay 
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đổi; phải là người truyền bá cho các thành viên để họ biết được sự thay đổi trong tổ 

chức và chuẩn bị tinh thần cho nhân viên của mình, giúp họ phối hợp thực hiện tốt 

sự thay đổi này. 

Tất nhiên, không ai có thể hội tụ đủ tất cả các kỹ năng này, nhà lãnh đạo có 

thể có kỹ năng này nhưng không có kỹ năng kia. Vì vậy, nhà lãnh đạo cần phải có 

khả năng học tập liên tục và tự phát triển những kỹ năng mà mình còn khiếm 

khuyết, cũng như cần phải áp dụng một cách rất linh hoạt các kỹ năng trong công 

việc lãnh đạo của mình. 

1.3.2.3 Phẩm chất lãnh đạo 

Phẩm chất của người lãnh đạo thường bao gồm các nhân tố thuộc về thế giới 

quan tiếp nhận và phản ứng lại các thực tế, xác định giá trị, giá trị ưu tiên. Dưới mỗi 

khía cạnh nghiên cứu khác nhau, người ta lại đưa ra những nhóm tố chất, phẩm chất 

khác nhau của nhà lãnh đạo. Chúng ta nên dựa vào bản chất công việc lãnh đạo để 

xác định tố chất, hành vi, thái độ cần có của một nhà lãnh đạo. Các phẩm chất cần có 

để đảm bảo tính hiệu quả trong công tác lãnh đạo của giám đốc DNNVV bao gồm: 

- Tầm nhìn xa trông rộng: nhìn xa trông rộng có thể được xem là một trong 

những phẩm chất quan trọng nhất của giám đốc doanh nghiệp. Khi có một tầm nhìn 

tốt, giám đốc mới có thể đề ra được những chiến lược khả thi, triển khai được 

những kế hoạch đúng đắn và mang đến lợi nhuận lâu dài cho doanh nghiệp. Nhà 

lãnh đạo phải biết kết hợp giữa nhận thức chủ quan và những yếu tố khách quan bên 

ngoài để có cái nhìn bao quát mọi vấn đề mà doanh nghiệp sắp phải đối mặt. 

- Tính mạo hiểm và quyết đoán: tính quyết đoán mạo hiểm, không sợ khó 

khăn nguy hiểm, dám đương đầu với thất bại là phẩm chất quan trọng và có ý nghĩa 

quyết định tới đến thành bại trong hoạt động kinh doanh.  

- Ham học hỏi: giám đốc doanh nghiệp chỉ có thể điều hành, lãnh đạo tổ 

chức hiệu quả nếu họ thực sự hiểu biết về lĩnh vực hoạt động của họ. Ngoài những 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực hoạt động của mình, giám đốc còn phải luôn có tinh 

thần học hỏi để không ngừng nâng cao kiến thức, nhận biết và cập nhật những 

thông tin và tri thức mới. 
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- Tư duy đổi mới và sáng tạo: Sáng tạo là khả năng tư duy tạo ra cái mới, cái 

khác lạ có giá trị đối với bản thân và xã hội, cải tạo cái cũ cái lạc hậu để gia tăng giá 

trị. Sáng tạo có thể xuất phát chính từ niềm đam mê muốn khám phá, chinh phục cái 

mới. Đây là phẩm chất thể hiện sự chủ động khởi xướng và thực hiện đổi mới của 

người lãnh đạo, họ luôn suy nghĩ sáng tạo đồng hành với phòng ngừa rủi ro, khuyến 

khích thuộc cấp phát huy sáng kiến vì mục tiêu chung của tổ chức [9]. 

- Linh hoạt và nhạy bén: Phẩm chất này thể hiện khả năng thích ứng của 

giám đốc doanh nghiệp trong những hoàn cảnh, tình huống, môi trường khác nhau. 

Khả năng thích nghi, nhạy bén và linh hoạt cho phép giám đốc nắm bắt được sự 

thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, phán đoán được những xu hướng 

phát triển thị trường, sản phẩm trong tương lai cho doanh nghiệp. 

- Trách nhiệm: là phẩm chất thể hiện khả năng chịu trách nhiệm trước hành 

vi, kết quả hoạt động của cá nhân, có ý thức trách nhiệm trong từng công việc được 

giao, có ý thức nhận lỗi và không đổ lỗi cho người khác. Người lãnh đạo có tố chất 

này sẽ là một hình mẫu, một tấm gương phản chiếu để thuộc cấp noi theo [9]. 

- Tính bao quát: với vai trò là người đứng đầu điều hành doanh nghiệp, giám 

đốc cần có cái nhìn bao quát và lãnh đạo tất cả các phương diện của doanh nghiệp 

một cách hệ thống, có tính quy luật, có tính toàn diện. Phẩm chất này sẽ giúp giám 

đốc nắm bắt được tổng thể toàn bộ tình hình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, từ công tác kế hoạch, tổ chức, chỉ huy cho đến công tác kiểm tra điều chỉnh; 

từ hoạt động tài chính, nhân sự, marketing cho đến hoạt động sản xuất, dịch vụ… 

- Đạo đức nghề nghiệp: đó có thể là sự trung thực, sự liêm chính, sự công 

tâm…của giám đốc trong công tác điều hành doanh nghiệp cũng như đối với khách 

hàng, đối với xã hội. Một lãnh đạo có đạo đức nghề nghiệp có thể dành được lòng 

tin của mọi người và sẽ được ngưỡng mộ vì sự đồng nhất của những giá trị cốt lõi 

bên trong. Những phẩm chất này có thể coi như một hình mẫu tiêu biểu để mọi 

người noi theo, cũng như giúp cho toàn bộ tổ chức, doanh  nghiệp xây dựng những 

giá trị văn hoá hữu hiệu. 

- Tính kiên nhẫn: Đây là phẩm chất giúp giám đốc doanh nghiệp không bao 

giờ đầu hàng với khó khăn khi chưa thực sự đối đầu nó. Việc nhìn ra lợi ích lâu dài 
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trong các cơ hội kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp luôn đón đầu và đi trước các 

đối thủ cạnh tranh. Chỉ có tin tưởng vào mục tiêu lâu dài và kiên nhẫn mới có thể 

thực hiện được các mục tiêu [25]. 

- Sự tự tin: tự tin cũng là một trong những tố chất quan trọng của người lãnh 

đạo, nó chính là chất xúc tác, là động lực tạo nên mọi sức mạnh, mọi năng lực, trở 

thành ý chí mãnh liệt. Giám đốc doanh nghiệp tự tin thường cố gắng gánh vác 

những công việc khó khăn và đề ra các mục tiêu mang nhiều thách thức. Điều đó sẽ 

làm tăng quyết tâm và cam kết của cấp dưới, của người lao động để hoàn thành mục 

tiêu đề ra từ đầu. 

1.3.3 Vai trò của năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa  

Với cương vị là người điều hành cấp cao trong doanh nghiệp, giám đốc 

DNNVV nhất thiết phải là người có năng lực lãnh đạo để dẫn dắt cả tổ chức hướng 

đến sự thành công. Khi môi trường kinh doanh năng động và thay đổi như hiện nay, 

năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV lại càng quan trọng bởi nó sẽ giúp giám 

đốc hướng tới tầm nhìn và dự đoán tương lai. Chúng ta có thể đúc kết vai trò của  

năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV như sau:  

Thứ nhất, giám đốc DNNVV có năng lực lãnh đạo sẽ có tầm nhìn chiến lược, 

nhìn xa trông rộng, khả năng này giúp doanh nghiệp lựa chọn và thay đổi ngành 

nghề kinh doanh cho phù hợp với xu thế, đưa ra những quyết định chính xác nhằm 

mang lại những cơ hội tốt cho doanh nghiệp.  

Thứ hai, giám đốc DNNVV có năng lực lãnh đạo sẽ có khả năng tập hợp 

được đông đảo những người tin yêu xung quanh mình nhằm tạo thành một “khối kết 

dính” cùng nhau thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu của tổ chức. Với cương vị giám 

đốc, những việc đúng ở đây là việc điều hành quản lý doanh nghiệp phù hợp với các 

yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thông qua các công việc chỉ dẫn, xây 

dựng môi trường làm việc và phối hợp. Với hoạt động chỉ dẫn, giám đốc không chỉ 

là người ra mệnh lệnh mà còn đóng vai trò là người chỉ dẫn cho người đi theo, điều 

này hàm ý chỉ dẫn cho người đi theo cách thức thực hiện nhằm đạt được hiệu quả 

công việc. Giám đốc cần xây dựng mối liên hệ với người lao động, lắng nghe tâm tư 

nguyện vọng của họ và đối xử với họ một cách bình đẳng. Với vai trò phối hợp 
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được thể hiện thông qua việc hài hòa lợi  ích và mong muốn của cá nhân với mục 

tiêu của tổ chức. Nhờ phối hợp hiệu quả, sự đồng bộ hóa có thể đạt được và nó trở 

thành động cơ tích cực của giám đốc. 

Thứ ba, giám đốc DNNVV có năng lực lãnh đạo sẽ có khả năng khởi xướng 

sự thay đổi, khả năng truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho nhân viên, lôi cuốn toàn 

thể nhân viên phấn đấu hết mình vì mục tiêu của tổ chức. Giám đốc khởi xướng 

công việc bằng việc kết nối các chính sách và kế hoạch cho người đi theo thực hiện 

ngay từ lúc bắt đầu một công việc nào đó.  

Như vậy nếu các DNNVV có đội ngũ giám đốc là những nhà lãnh đạo tài ba, 

luôn dẫn dắt tổ chức đổi mới hiệu quả thì đó là nguồn tài sản lớn và quí giá với 

doanh nghiệp. Với vai trò lãnh đạo và điều hành hoạt động của doanh nghiệp, để có 

thể “chèo lái” doanh nghiệp tốt hơn, giám đốc cần phải nhận thức và quan tâm hơn 

nữa tới việc nâng cao năng lực lãnh đạo của mình.  

1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

Hiện nay có khá nhiều quan điểm khác nhau bàn về các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc hình thành và phát triển năng lực lãnh đạo của nhà lãnh đạo nói chung và 

giám đốc điều hành doanh nghiệp nói riêng. Một số quan điểm cho rằng các yếu tố 

hình thành nên năng lực lãnh đạo chủ yếu là từ tư chất năng khiếu bẩm sinh của bản 

thân các giám đốc doanh nghiệp. Một số khác thì lại cho năng lực lãnh đạo có thể 

được hình thành và phát triển trong những hoàn cảnh, môi trường nhất định thông 

qua gia đình, nhà trường, xã hội nơi mà các giám đốc được đào tạo, giao lưu rèn 

luyện. Tuy nhiên qua việc nghiên cứu về bản chất của lãnh đạo và năng lực lãnh 

đạo, chúng ta có thể nhận thấy rằng lãnh đạo còn liên quan đến đặc điểm cấp dưới, 

liên quan đến các tình huống, hoàn cảnh, môi trường bên ngoài tác động. Chính vì 

vậy khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển năng lực 

lãnh đạo của giám đốc DNNVV, luận án đã thống nhất đi theo quan điểm của Fred 

Fiedler [41]. Fiedler đã nhận ra tầm quan trọng của nhà lãnh đạo, cấp dưới và tình 

huống trong quy trình năng lực lãnh đạo và ông đã sử dụng ba thành phần này để 

phát triển mô hình ngẫu nhiên của năng lực lãnh đạo. Dựa trên cơ sở đó, kết hợp với 

đối tượng nghiên cứu của luận án là DNNVV và cơ chế quản lý của Nhà nước đối 
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với DNNVV ở Việt Nam, luận án đã phát triển các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 

lãnh đạo của giám đốc DNNVV bao gồm: yếu tố thuộc về bản thân giám đốc 

DNNVV; yếu tố liên quan đến đặc điểm của tổ chức và cấp dưới;  và nhóm yếu tố 

vĩ mô. 

1.3.4.1 Nhóm nhân tố thuộc về bản thân giám đốc DNNVV 

Trình độ: trình độ của giám đốc DNNVV muồn nói đến ở đây bao gồm trình 

độ học vấn và trình độ chuyên môn. Việc giám đốc doanh nghiệp có được nền tảng 

trình độ kiến thức cơ bản, kiến thức tốt về ngành, lĩnh vực, về hoạt động lãnh đạo, 

quản lý mình kinh doanh sẽ giúp họ có thể vận dụng trong quá trình lãnh đạo hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, có nền tảng 

trình độ tốt giúp họ có thể nhanh chóng tiếp thu hiệu quả các kiến thức, kỹ năng  

trong các khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo. 

Kinh nghiệm: kinh nghiệm của giám đốc doanh nghiệp có thể được đúc kết 

từ thực tiễn và học hỏi kinh nghiệm từ những nhà lãnh đạo thành công ở trong nước 

hoặc quốc tế. Đây là nhân tố rất quan trọng góp phần nâng cao kỹ năng, năng lực 

cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Những trải nghiệm từ thực tiễn kinh doanh sẽ 

giúp giám đốc DNNVV ngày càng tự tin, vững vằng trên thương trường. 

Các tố chất thiên bẩm: nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khả năng nhận thức 

và đặc điểm tính cách phần nào là do bẩm sinh. Vì thế tài năng hoặc đặc điểm bẩm 

sinh có thể đem đến sự thuận lợi hoặc bất lợi nhất định cho một nhà lãnh đạo. Các 

tố chất thiên bẩm để đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp như chỉ 

số thông minh (IQ); chỉ số thông minh cảm xúc (EQ); chỉ số thông minh xã hội 

(SQ); chỉ số thông minh sáng tạo (CQ); chỉ số say mê (PC); chỉ số vượt khó (AQ); 

trình độ biểu đạt ngôn ngữ  (SQ); chỉ số đạo đức (MQ)…Các chỉ số này trong 

những tình huống khác nhau đều có quan trọng trọng việc hình thành và phát triển 

năng lực lãnh đạo cho giám đốc các doanh nghiệp.  

Độ tuổi: đây cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc hình thành và phát triển 

năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV. Các giám đốc doanh nghiệp trẻ thì 

thường yêu thích sự mạo hiểm, có nhiều ý tưởng táo bạo, thích thay đổi hơn, linh 

hoạt, dễ thích nghi với những biến động của môi trường… Riêng với giám đốc lớn 
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tuổi hơn thì họ lại có yếu tố kinh nghiệm, sự từng trải nên trong nhiều tình huống dù 

khó khăn, họ đều có thể bản lĩnh vững vàng trên thương trường. 

Hoàn cảnh và truyền thống gia đình: Theo lý thuyết con người vĩ đại, các yếu 

tố hình thành nên tố chất lãnh đạo của các nhà lãnh đạo chủ yếu là gia đìnhvà dòng 

tộc. Nếu ai đó không sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm lãnh đạo 

doanh nghiệp thì khó có thể có các tố chất lãnh đạo và vì thế khó có thể trở thành 

nhà lãnh đạo giỏi trong một doanh nghiệp. Rất nhiều người làm giám đốc doanh 

nghiệp theo con đường “cha truyền con nối”, bố mẹ gây dựng cơ đồ và con cái sẽ 

trở thành giám đốc doanh nghiệp mà không phải trải qua một trường lớp đào tạo 

nào. Chính những yếu tố này cũng ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của giám đốc 

DNNVV theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. 

1.3.4.2 Đặc điểm của tổ chức và cấp dưới 

Đặc điểm của tổ chức: Việc hình thành và phát triển năng lực lãnh đạo của 

đội ngũ giám đốc DNNVV còn phụ thuộc nhiều yếu tố liên quan đến đặc điểm của 

tổ chức, qui mô, loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực doanh nghiệp này hoạt động. 

DNNVV có bộ máy tổ chức càng gọn nhẹ, linh hoạt, thì việc ra quyết định, quản lý 

và lãnh đạo càng dễ dàng hơn. Giám đốc DNNVV có thể dễ dàng phát hiện thay đổi 

nhu cầu của thị trường, nhanh chóng chuyển đổi hướng kinh doanh. Ngoài ra với cơ 

cấu tổ chức gọn nhẹ, số lượng nhân viên tương đối ít sẽ đảm bảo sự thống nhất 

trong các quyết sách từ lãnh đạo đến nhân viên. Từ đó năng lực về tổ chức và triển 

khai công việc đến cấp dưới của giám đốc DNNVV sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên do 

qui mô càng nhỏ, các DNNVV thường lâm vào tình trạng thiếu vốn mỗi khi muốn 

mở rộng thị trường hay tiến hành đổi mới, nâng cấp thiết bị, đầu tư công nghệ mới. 

Từ đó ảnh hưởng đến năng lực lập kế hoạch, chiến lược, huy động và phối hợp các 

nguồn lực trong tổ chức của giám đốc doanh nghiệp. Ngoài ra, do những đặc điểm 

về qui mô, lĩnh vực, loại hình doanh nghiệp khác nhau nên cũng ảnh hưởng đến 

việc đầu tư, phát triển năng lực lãnh đạo của mỗi bản thân giám đốc doanh nghiệp 

cũng sẽ khác nhau. 

Đặc điểm cấp dưới: Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến đội ngũ cấp 

dưới để họ có thể tự giác và nhiệt tình làm việc. Chính vì vậy, mức độ thể hiện của 
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các tố chất, năng lực của giám đốc điều hành cũng khác nhau tùy thuộc vào đặc 

điểm và tính chất, trình độ học vấn và sự nhạy cảm của các loại nhân viên dưới 

quyền. Đối với DNNVV, đa số đội ngũ lao động còn hạn chế về trình độ văn hóa, 

mức độ sáng tạo, tự chủ trong công việc không cao. Điều này làm ảnh hưởng đến 

năng lực lãnh đạo cấp dưới của giám đốc trong các hoạt động như động viên 

khuyến khích, phát triển đào tạo, lãnh đạo nhóm… 

1.3.4.3 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô của DNNVV 

Hệ thống các chính sách quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương: cụ 

thể liên quan đến các chính sách vĩ mô của nhà nước về hỗ trợ DNNVV, các chính 

sách về phát triển doanh nghiệp và doanh nhân. Qua các chính sách đó, giám đốc 

DNNVV có cơ hội, điều kiện để phát triển năng lực lãnh đạo doanh nghiệp. mức độ 

cạnh tranh trên thị trường, mức độ ổn định của môi trường vĩ mô, mức độ rõ ràng, 

ổn định, minh bạch của pháp luật và cơ chế chính sách, 

 Hệ thống các Hội, Hiệp hội DNNVV: vai trò của các tổ chức này là thúc đẩy 

phát triển DNNVV, tạo sự liện kết hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau. Hiệp 

hội DNNVV từ trung ương đến địa phương đã Hoạt động của các Hiệp hội ngày 

càng phong phú hướng tới chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thông qua tổ chức hội 

thảo, đào tạo tư vấn, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp thành viên. Từ đó 

góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cho giám đốc DNNVV. 

Các yếu tố về kinh tế - văn hóa - xã hội: lý thuyết lãnh đạo theo hoàn cảnh 

cho rằng những tính cách và giá trị cá nhân của con người có thể được hình thành 

trong những hoàn cảnh nhất định thông qua gia đình, nhà trường, xã hội nơi mà các 

lãnh đạo doanh nghiệp được đào tạo, giao lưu rèn luyện. Chính vì vậy hệ thống giáo 

dục, môi trường kinh tế, xã hội... cũng ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển 

năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNNVV. Ngoài ra yếu tố văn hóa của vùng miền 

cũng ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển các năng lực lãnh đạo của giám đốc 

DNNVV. 

Mức độ cạnh tranh trên thị trường: cũng là một trong những yếu tố ảnh 

hưởng đến năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập 

như hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt đòi hỏi giám đốc DNNVV phải 
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không ngừng phát triển năng lực lãnh đạo, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, phẩm chất 

của nhà lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của thời cuộc. 

1.3.5 Đánh giá và đo lường sự ảnh hưởng năng lực lãnh đạo của giám đốc đối với 

doanh nghiệp 

 Có nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá sự ảnh hưởng của năng lực 

lãnh đạo. Trong đó một số cách được sử dụng rộng rãi đó là đánh giá từ nhân viên 

cấp dưới về sự hài lòng, tinh thần, động cơ  làm việc, …và đánh giá thông qua các 

chỉ số hoạt động của doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng… 

1.3.5.1 Đánh giá thông qua sự hài lòng về môi trường làm việc của cấp dưới, tinh thần 

– động cơ làm việc của cấp dưới, sự thấu hiểu văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức… 

 Một trong những cách đánh giá hiệu quả của năng lực lãnh đạo của giám đốc 

doanh nghiệp đó là đánh giá từ cấp dưới của giám đốc doanh nghiệp, thông thường 

là đội ngũ nhà quản lý cấp trung, những người thường xuyên trực tiếp làm việc với 

giám đốc. Theo phương pháp này cấp dưới sẽ được yêu cầu đánh giá về mức độ hài 

lòng của họ về các hoạt động lãnh đạo của giám đốc thông qua mức độ thỏa mãn 

của họ về môi trường làm việc của mình, mức độ tạo động lực làm việc của doanh 

nghiệp, mức độ thấu hiểu về văn hóa doanh nghiệp, hoặc đánh giá về hiệu quả hoạt 

động của giám đốc doanh nghiệp. Cấp dưới có thể hài lòng hoặc không hài lòng với 

phong cách làm việc của giám đốc, cảm thấy thỏa mãn hoặc không thỏa mãn với 

môi trường làm việc, thấu hiểu hoặc không thấu hiểu về văn hóa doanh nghiệp, có 

thể được động viên hoặc không được động viên, có thể tạo ra sự nỗ lực, tận tâm 

trong công việc cho họ hoặc có thể không. Với phương pháp này có thể phản ánh 

khá chính xác về ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo, bởi vì cấp dưới là những người 

chịu tác động trực tiếp từ những hoạt động lãnh đạo của giám đốc. Tuy nhiên khi sử 

dụng phương pháp đánh giá này cũng gặp một số bất lợi. Đó là trong quá trình điều 

tra gặp phải thái độ thờ ơ, có định kiến của cấp dưới. Bên cạnh đó, mối tương quan 

giữa các đánh giá liên quan đến sự hài lòng về lãnh đạo, về môi trường làm việc, về 

văn hóa doanh nghiệp…của cấp dưới và hiệu quả hoạt động của giám đố DNNVV 

có thể sẽ không rõ ràng và có thể bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nằm ngoài sự 

kiểm soát của các vị lãnh đạo. 
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1.3.5.2 Đánh giá thông qua các kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

 Chúng ta có thể sử dụng các chỉ số về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp để đánh giá về hiệu quả, sự ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo giám đốc 

DNNVV. Các tiêu chí đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có 

thể bao gồm: doanh thu, lợi nhuận, thị phần, tốc độ tăng trưởng… Sau những năm 

1980, các tác giả không còn  đo lường kết quả chỉ bằng những  tiêu chí tài chính đơn 

thuần mà còn chú trọng  đến các tiêu chí phi tài chính khác. Và một phương pháp rất 

hiệu quả để đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp được rất nhiều doanh 

nghiệp trên thế giới chọn lựa hiện nay đó là thẻ điểm cân bằng Balanced Score Card 

(BSC). Thẻ điểm cân bằng BSC được xây dựng bởi Robert Kaplan – giáo sư chuyên 

ngành kế toán thuộc Đại học Harvard và tiến sĩ David Norton – chuyên gia tư vấn 

quản trị, nhà nghiên cứu, diễn giả quản lý kết quả chiến lược. Đây là công cụ liên kết 

được giữa các chiến lược và hành động, ngoài ra, nó còn là sự hợp nhất của 2 công cụ 

đo lường truyền thống, đó là công cụ đo lường về các chi tiêu về tài chính và phi tài 

chính. Thẻ điểm cân bằng BSC bao gồm 4 thành phần: 

- Phương diện Tài chính: Một số các chỉ số đo lường phương diện tài chính 

thường được sử dụng là: Chỉ tiêu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI), Tỷ suất sinh lợi trên 

tổng tài sản (ROA), Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu (ROS), Tỷ suất sinh lời trên vốn 

chủ sở hữu (ROE), Lợi nhuận còn lại (thặng dư) RI, Giá trị kinh tế tăng thêm (EVA 

–Economic Value Added) …….    

- Phương diện Khách hàng: Các chỉ số đo lường sẽ được thể hiện trong các 

tuyên bố giá trị như: sự xuất sắc trong hoạt động, dẫn đầu về sản phẩm, sự thân thiết 

với khách hàng. Một số các chỉ số đo lường phương diện khách hàng thường được 

sử  dụng: sự hài lòng của khách hàng; lòng trung thành của khách hàng; thị phần; tỷ 

lệ khách hàng tăng thêm;  doanh thu trên từng kênh…  

- Phương diện Quy trình nội bộ: Chỉ số đo lường phương diện quy trình nội 

bộ tập trung ở bốn hoạt động chính, đó là: quá trình quản lý điều hành, quá trình 

quản lý khách hàng, quá trình đổi mới, quá trình điều chỉnh và xã hội. Một số các 

chỉ số đo lường phương diện quy trình nội bộ thường được sử dụng: Các chỉ tiêu chi 

phí cho nghiên cứu, thời gian giải quyết đơn hàng, công suất máy móc thiết bị, thời 

gian bảo trì, phục vụ hay khắc phục sản phẩm lỗi...  
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- Phương diện Đào tạo - Phát triển: Các chỉ số đo lường phương diện đào tạo 

và phát triển nói về nguồn lực con người, nguồn lực thông tin và nguồn lực tổ chức. 

Các kỹ năng của nhân viên, sự thỏa mãn của nhân viên, sự sẵn có của thông tin đều 

được đề cập trong phương diện này. Một số các chỉ số đo lường phương diện đào tạo 

và phát triển thường được sử dụng: số nhân viên đã qua huấn luyện, đào tạo; tỷ lệ 

thay thế nhân viên; sự hài lòng của nhân viên; tỷ lệ % nhân viên có bằng cấp cao…  

 Như vậy mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế của nó. Và 

trong luận án, tác giả đã lựa chọn sẽ đánh giá sự ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo 

của giám đốc DNNVV thông qua các chỉ số kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp theo Thẻ điểm cân bằng BSC. Đây là phương pháp được khá nhiều 

nghiên cứu ở nước ngoài đã thực hiện, tuy nhiên ở Việt Nam vẫn còn khá ít các 

nghiên cứu về mối quan hệ này. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Trong chương 1, tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về giám đốc 

DNNVV, vai trò và đặc điểm riêng của giám đốc DNNVV. Các vấn đề về lãnh đạo, 

năng lực lãnh đạo, các yếu tố kiến thức – kỹ năng – phẩm chất lãnh đạo của giám 

đốc DNNVV cũng đã được luận án đề cập và làm rõ. Đặc biệt là tác giả đã đưa ra 

đề xuất khái niệm về năng lực lãnh đạo “được hiểu đó là sự tổng hợp các kiến thức, 

kỹ năng và phẩm chất, thái độ mà một giám đốc doanh nghiệp cần có trong hoạt 

động lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ cấp dưới, lãnh đạo tổ chức nhằm đạt 

được mục tiêu của doanh nghiệp đã định ra từ đầu” nhằm làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu các nội dung tiếp theo.  Ngoài ra, trong chương này luận án cũng chỉ rõ 

các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và cách đánh giá về kết quả hoạt 

động của doanh nghiệp theo Thẻ điểm cân bằng BSC 
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CHƢƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC BẮC 

MIỀN TRUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1 Khái quát về đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa và đội ngũ giám đốc 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

2.1.1 Số lượng các DNNVV khu vực Bắc miền Trung  

DNNVV là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ về vốn, lao động theo Nghị 

định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ [16] về tiêu chí phân loại 

DNNVV. DNNVV hiện đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, tạo ra 

nhiều việc làm và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách quốc gia. Những năm 

gần đây, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện 

thuận lợi cho DNNVV phát triển. 

Bảng 2.1: Số lƣợng doanh nghiệp nhỏ và vừa phân theo qui mô lao động của 

khu vực Bắc miền Trung 

ĐV: Doanh nghiệp 

Tiêu chí 
Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

2013/2009 

   +/-    % 

Toàn khu vực 13.974 15.670 18.206 19.271 20.572 6.598 47,22 

Thanh Hóa 3.317 3.797 4.419 4.666 5.119 1.802 54,33 

Nghệ An 3.799 4.125 5.008 5.400 5.676 1.877 49,41 

Hà Tĩnh 1.332 1.653 2.091 2.249 2.433 1.101 82,66 

Quảng Bình 1.713 2.010 2.111 2.224 2.272 559 32,63 

Quảng Trị 1.221 1.327 1.557 1.765 1.986 765 62,65 

Thừa Thiên Huế 2.592 2.758 3.020 2.967 3.086 494 19,06 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ [28] và [29] 

DNNVV đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế của 

khu vực Bắc miền Trung nói riêng và của Việt Nam nói chung. Vùng Bắc miền 

Trung bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và 
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Thừa Thiên Huế với diện tích tự nhiên hơn 50 nghìn km2, dân số hơn10 triệu người, 

trong đó gần 6,5 triệu người trong độ tuổi lao động[29]. Vùng được đánh giá là địa 

bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 

ninh; có ý nghĩa chiến lược và lợi thế quan trọng trong việc mở rộng giao lưu kinh 

tế với các quốc gia trên thế giới. 

Kết quả thống kê năm 2013 cho thấy, số lượng DNNVV khu vực Bắc miền 

Trung (20.572 doanh nghiệp) chiếm đến 98,86% tổng số doanh nghiệp trong khu 

vực (20.809 doanh nghiệp).  Ngoài ra theo số liệu của bảng, ta có thể nhận thấy nếu 

phân theo tiêu chí về quy mô lao động, DNNVV tại các tỉnh trong khu vực phát 

triển nhanh về số lượng. Số lượng DNNVV tăng nhanh từ năm 2009 đến năm 2013. 

Cụ thể số DNNVV năm 2013 của toàn khu vực tăng 47,22% so với năm 2009. Đặc 

biệt là tỉnh Hà Tĩnh có tốc độ tăng cao nhất so với các tỉnh khác, số DNNVV năm 

2013 của tỉnh tăng 82,66% so với năm 2009; tiếp đến là tỉnh Quảng Trị có tốc độ 

tăng 62,65%; và thấp nhất là tỉnh Thừa Thiên Huế có tốc độ tăng năm 2013 so với 

năm 2009 chỉ đạt 19,06%. Trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ và lĩnh vực dich vụ 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số DNNVV tại các tỉnh. Tuy nhiên theo báo cáo của 

Tổng cục thống kê thì  khối doanh nghiệp siêu nhỏ lại đóng góp không nhiều về số 

lao động việc làm và đặc biệt trong  giai đoạn từ 2006 đến 2011 doanh nghiệp siêu 

nhỏ hầu như kinh doanh không có lãi. Cụ thể năm 2011 doanh nghiệp siêu nhỏ của 

cả nước chỉ tạo được 21% lao động việc làm, tổng thu nhập của người  lao động chỉ 

chiếm 17,1%, doanh thu chiếm 24,5% và đóng góp cho ngân sách nhà nước chỉ 

chiếm 14,5% tổng đóng góp của khối DNNVV [28]. 

2.1.2 Một số chỉ tiêu cơ bản của DNNVV khu vực Bắc miền Trung  

DNNVV đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế Việt 

Nam.Với số lượng đông đảo, các DNNVV đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập 

quốc dân, tạo công ăn việc làm, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội. Cụ thể theo số liệu các 

DNNVV khu vực Bắc miền Trung đã giải quyết việc làm cho 330.591 lao động, 

tương ứng góp phần giải quyết được 44,47% lao động cho toàn khu vực Bắc Trung 

Bộ và duyên hải miền Trung. Như vậy các DNNVV đã tạo nhiều việc làm, giảm bớt 
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áp lực về việc làm và thất nghiệp, đảm bảo cơ hội việc làm cho nhiều vùng địa lý và 

nhiều đối tượng lao động ở vùng sâu vùng xa, đối tượng lao động có trình độ tay 

nghề thấp. 

Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực  

Bắc miền Trung 

Khu vực Số lao 

động  

(Ngƣời) 

Nguồn 

vốn  

(Tỷ  

đồng) 

Vốn 

chủ sở 

hữu  

(Tỷ  

đồng) 

TSCĐ và 

đầu tƣ dài 

hạn  

(Tỷ  

đồng) 

Doanh 

thu 

thuần 

(Tỷ  

đồng) 

Lợi 

nhuận 

trƣớc 

thuế 

(Tỷ 

đồng) 

Thuế và 

các 

khoản 

đã nộp 

(Tỷ 

đồng) 

Thanh Hóa 91.593 34.420 15.120 12.457 37.941 300 777 

Nghệ An 99.339 48.584 20.488 18.636 45.462 -212 2.334 

Hà Tĩnh 43.042 23.182 11.386 8.735 16.924 22 656 

Quảng Bình 30.606 18.821 8.051  7 7.953 18.720 -82 487 

Quảng Trị 23.867 13.579 5.902 4.391 20.613 195 682 

Thừa Thiên 

Huế 
42.144 20.962 9.053 8.819 23.785 510 796 

Khu vực Bắc 

miền Trung 

330.591 

 

159.548 

 

61.949 

 

60.991 

 

163.445 

 

733 

 

5.732 

 

Khu vực Bắc 

Trung Bộ & 

duyên hải 

miền Trung 

 743.331 387.389   160.408   159.608 404.059 2.184   12.451 

Tỷ trọng 44,47 41,19 38,62 38,21 40,45 33,56 46,04 

Nguồn: Tổng cục thống kê [28]  

Về nguồn vốn sản xuất kinh doanh của các DNNVV khu vực Bắc miền 

Trung chiếm 41,19% tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của toàn khu vực. Hiện 

nay, các DNNVV vẫn thiếu vốn sản xuất, chủ yếu dựa vào vốn tự có, khó khăn và 

hạn chế trong tiếp cận vốn vay ngân hàng. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của 

khối DNNVV còn hạn chế. Tuy vậy trong thời gian qua khối DNNVV khu vực Bắc 

miền Trung đã đóng thuế cho các Tỉnh, cho Nhà nước với tổng số 5.732 tỷ đồng, 

chiếm 46,04% tổng số đóng thuế của toàn khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 

Trung. Kể từ năm 2009 đến nay, kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái, đã 

gây ảnh hưởng và khó khăn không nhỏ đối với toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam nói 



52 

chung và khu vực DNNVV nói  riêng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, 

các Bộ ngành, các địa phương cũng như sự nỗ lực không nhỏ của bản thân từng 

doanh nghiệp đã góp phần giảm thiểu tác động của cuộc suy thoái này. Với số 

lượng chiếm ưu thế, các DNNVV luôn khẳng định là một thành phần kinh tế năng 

động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng cũng như của 

cả nước. Việc nhiều DNNVV được thành lập tại các vùng nông thôn, vùng núi, 

vùng sâu vùng xa đã góp phần cho việc chuyển dịch cơ cấu của toàn bộ nền kinh tế 

theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và 

dịch vụ. Các DNNVV cũng đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân, tạo công 

ăn việc làm, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội. Trong quá trình vận hành, các DNNVV đã 

tạo ra một đội ngũ doanh nhân và công nhân với kiến thức và tay nghề ngày càng 

được nâng cao và hoàn thiện tại các đại phương. Ngoài ra, các DNNVV của các tỉnh 

trong khu vực đã tham gia vào các ngành nghề có khả năng xuất khẩu cao như dệt 

may, thủy sản, thủ công mỹ nghệ…; từ đó góp phần quan trọng trong việc tăng 

cường việc mở rộng thị trường, mở rộng các mối quan hệ với các nước trên thế giới. 

Tuy nhiên, DNNVV của khu vực Bắc miền Trung nói riêng và DNNVV ở 

Việt Nam nói chung vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Nhìn chung trình độ công nghệ 

trong các DNNVV lạc hậu so với mức trung bình của thế giới, hơn nữa tốc độ đổi 

mới lại quá chậm. Ngoài ra do hạn chế về vốn nên hầu hết các DNNVV không có 

khả năng tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, hiện  đại. Các DNNVV cũng gần như 

chưa có hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Khả năng quản lý của 

chủ DNNVV và trình độ tay nghề của người lao động còn hạn chế. Sức cạnh tranh 

của DNNVV và sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp còn thấp. Nguyên nhân là do 

trình độ công nghệ thấp dẫn đến chất lượng sản phẩm không cao, mẫu mã không đa 

dạng khiến giá trị gia tăng của sản phẩm thấp. Chính những điều này đã làm cho 

khả năng tiếp cận thị trường của DNNVV trong khu vực còn kém. Các DNNVV 

gần như chưa nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường nhằm nắm 

bắt nhu cầu thị trường, nhu cầu khách hàng, tìm kiếm các thị trường tiềm năng cho 

sản phẩm của doanh nghiệp. 
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Như vậy nhìn chung, các DNNVV đã tham gia ở nhiều phương diện khác 

nhau từ đóng góp vào ngân sách nhà nước, cung cấp hàng tiêu dùng, đến tạo công 

ăn việc làm, giảm các tệ nạn xã hội, góp phần to lớn vào sự phát triển. Sự ổn định, 

phát triển của các DNNVV sẽ ảnh hưởng và quyết định đến sự ổn định và phát triển 

chung của khu vực và của cả đất nước. Do đó, khi đất nước hội nhập ngày càng sâu 

rộng, toàn diện vào khu vực và quốc tế thì các doanh nghiệp nói chung và DNNVV 

nói riêng cần phải chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ cho quá trình này. 

2.1.3 Khái quát số lượng và cơ cấu của đội ngũ giám đốc DNNVV khu vực Bắc 

miền Trung  

Về cơ cấu theo giới tính, theo kết quả điều tra doanh nghiệp của Tổng cục 

thống kê [28], số lượng của DNNVV của khu vực Bắc miền Trung là 18.206 doanh 

nghiệp, trong đó có 3.469 giám đốc là nữ giới, chiếm khoảng 19,05%. Tỷ lệ doanh 

nhân nữ của vùng nhìn chung khá thấp so với tỷ lệ doanh nhân nữ chung của toàn 

khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (23,53%) và tỷ lệ doanh nhân nữ 

chung của cả nước (25,63%). Điều này cho thấy tỷ lệ nữ tham gia vào điều hành sản 

xuất, kinh doanh vẫn còn rất hạn chế so với nam giới.     

 

                                                                  

                                        

 

 

 

 
 

Hình 3.1: Tỷ trọng về giới tính của chủ DNNVV khu vực Bắc miền Trung  

             Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng Cục Thống kê [28] 

Về trình độ, nhìn chung cơ cấu theo trình độ chuyên môn của người đứng đầu 

các cơ sở nói chung và giám đốc DNNVV nói riêng trong khu vực Bắc miềnTrung 

còn thấp. Điều này được thể hiện rõ ở kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành 

chính, sự nghiệp năm 2012 về trình độ chuyên môn được đào tạo của người đứng 

đầu cơ sở của các tỉnh trong khu vực.  
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Bảng 2.3: Cơ cấu theo trình độ chuyên môn của chủ cơ sở khu vực  

Bắc miền Trung 

ĐVT: % 

 

Chỉ tiêu 

Thanh 

Hóa 

Nghệ 

An 

Hà 

Tĩnh 

Quảng 

Bình 

Quảng 

Trị 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Tổng số 100 100 100 100 100 100 

Chưa đào tạo 62,7 61,7 62,2 61,4 59,9 65,1 

Đã qua đào tạo nhưng 

không có chứng chỉ 
14,7 12,8 14,2 17,9 19,4 18,5 

Sơ cấp nghề 7,6 8,7 8,8 7,9 5,8 4,0 

Trung cấp, trung cấp nghề 9,1 9,3 7,9 7,1 7,1 4,0 

Cao đẳng, cao đẳng nghề 1,5 1,7 1,3 1,0 1,4 1,5 

Đại học 4,0 5,4 4,9 4,2 5,8 6,0 

Trên đại học 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 

Trình độ khác 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 

Nguồn: Tổng cục thống kê [27] 

Trong những năm gần đây, đội ngũ lãnh đạo các tổ chức đã có những nỗ lực 

trong việc nâng cao trình độ, kiến thức của mình; tuy nhiên vẫn chưa có những 

chuyển biến rõ rệt. Theo kết quả ta có thể nhận thấy phần lớn các chủ cơ sở các tổ 

chức ở cả 6 tỉnh trong khu vực đều chưa qua đào tạo, chiếm từ 59,9 đến 65,1% tổng 

số lượng. Trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất thấp ở các tỉnh, trong đó 

Thừa Thiên Huế là tỉnh có tỷ trọng trình độ đại học và trên đại học so với tổng số 

chung cao hơn so với các tỉnh khác (6,7%).  

Tuy nhiên những bất cập về trình độ quản lý và chất lượng nguồn lao động 

trong các DNNVV của Việt Nam là vấn đề không mới. Theo số liệu thống kê, năm 

2012, có tới 55,63% số chủ DNNVV ở nước ta có trình độ học vấn từ trung cấp trở 

xuống, trong đó 43,3% chủ DN có trình độ học vấn từ sơ cấp và phổ thông các cấp. 

Cụ thể, tiến sĩ chỉ chiếm 0,66%; thạc sĩ 2,33%; tốt nghiệp đại học 37,82%; tốt 

nghiệp cao đẳng chiếm 3,56%; tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp chiếm 12,33% 

và 43,3% có trình độ thấp hơn [26]. 
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Hoặc theo kết quả điều tra gần đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 

Cơ quan hợp tác Nhật Bản JICA thực hiện khảo sát hơn 63.760 doanh nghiệp tại 30 

tỉnh thành phía bắc cho thấy số chủ doanh nghiệp chỉ có 54,5% có trình độ từ cao 

đẳng, đại học trở lên.  Còn lại là 45,5% số chủ nghiệp có trình độ bậc trung học phổ 

thông và chưa qua đào tạo đại học, số chủ doanh nghiệp có nghiệp có trình độ thạc 

sĩ, tiến sĩ càng quá hiếm với 3,7 % số chủ doanh nghiệp. Số trình độ cao đẳng trở 

lên, cũng chỉ khoảng 30% là được đào tạo về quản trị kinh doanh và có kiến thức 

kinh tế và khoảng 70% số chủ doanh nghiệp còn lại chưa được đào tạo[62]. Điều 

này cũng được thể hiện rõ ở kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự 

nghiệp năm 2012 về trình độ chuyên môn được đào tạo của người đứng đầu cơ sở 

của các tỉnh khu vực Bắc miền Trung ở phần trên. Điều đáng chú ý là đa số các chủ 

doanh nghiệp, ngay cả những người có trình độ học vấn từ cao đẳng và đại học trở 

lên thì cũng ít người được đào tạo về kiến thức kinh tế và quản trị doanh nghiệp, về 

pháp luật trong kinh doanh... Với có cấu trình độ như vậy, trong xu thế hội nhập sâu 

với thế giới như hiện nay, điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc lập chiến lược phát 

triển, định hướng kinh doanh và quản lý, phòng tránh các rủi ro pháp lý của các 

doanh nghiệp Việt Nam. Để có thể vượt qua khó khăn và sẵn sàng cho sự phát triển 

bền vững trong tương lai, bản thân các giám đốc DNNVV cần tích cực, chủ động 

trong việc nâng cao trình độ, có chiến lược học tập rõ ràng để đủ sức đương đầu với 

xu hướng toàn cầu hóa mà Việt Nam đang từng bước áp dụng. 

Về độ tuổi của các chủ doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và khu vực Bắc 

miền Trung nói riêng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các chủ doanh nghiệp trong độ tuổi 

từ 40 đến 59 tuổi, tiếp đến là nhóm tuổi dưới 40. Theo kết quả Đề án “Xúc tiến hỗ 

trợ hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp” của Trung tâm hỗ trợ DNNVV thuộc 

VCCI, phần lớn các chủ doanh nghiệp của các doanh nghiệp “vườn ươm” đều ở độ 

tuổi dưới 40 (chiếm 82,9%); xếp thứ hai là nhóm các chủ doanh nghiệp tuổi trung 

niên 40-55 (chiếm 15,7%). Điều này nói lên xu hướng khởi sự doanh nghiệp thường 

là lứa tuổi trẻ [25].         

2.2 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu của luận án 

Thông qua mục tiêu nghiên cứu của luận án và nhận diện khung lý thuyết về 

năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV, mô hình nghiên cứu của luận án được đề 
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xuất nhằm giải quyết hai mối quan hệ cơ bản: các nhân tố nào ảnh hưởng đến năng 

lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV; và các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo tác 

động như thế nào đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì vậy, mô hình 

nghiên cứu được đề xuất như sau:        

 

Hình 2.2: Mô hình nghiên cứu về năng lực lãnh đạo  

(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 

2.2.1 Mô hình nghiên cứu 1: Các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh 

đạo của giám đốc DNNVV 

Fred Fiedler [41] đã nhận ra tầm quan trọng của yếu tố nhà lãnh đạo, yếu tố 

cấp dưới và yếu tố tình huống trong quy trình năng lực lãnh đạo và ông đã sử dụng 

ba thành phần này để phát triển mô hình ngẫu nhiên của năng lực lãnh đạo. Ngoài 

ra, Hollander (1978) đã cho rằng việc lãnh đạo là quá trình mà trong đó nhà lãnh 

đạo và cấp dưới tương tác nhau một cách mạnh mẽ trong một tình huống hoặc môi 

trường cụ thể. Chính vì vậy Hollander đã xây dựng phương pháp tương hỗ về năng 

lực lãnh đạo. Theo đó, năng lực lãnh đạo của nhà lãnh đạo phụ thuộc vào ba nhóm 

nhân tố : nhóm thuộc về bản thân nhà lãnh đạo ( tính cách, động lực cá nhân, sở 

thích, lịch sử cá nhân…); nhóm thuộc về cấp dưới (giá trị, quy tắc, sự cố kết…); và 

nhóm tình huống (môi trường vĩ mô, nhiệm vụ, sự căng thẳng…).  Điều này cũng 

được Richard L. Hughes và cộng sự (2009) đề cập và khẳng định lại trong tác phẩm 
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“ Năng lực lãnh đạo – những bài học trải nghiệm”. Trong đó các tác giả đã phân 

tích sâu sát hơn khung tương tác ba nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo 

của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Ksenia Zheltoukhova 

& Louise Suckley (2014) cũng đã chỉ ra rằng năng lực lãnh đạo của giám đốc các 

DNNVV sẽ bị ảnh hưởng bởi 3 nhóm nhân tố. Nhóm nhân tố thuộc về cá nhân nhà 

lãnh đạo như tố chất, kinh nghiệm, tính cách, đặc điểm thuộc nhân chủng

học…Nhóm thứ hai là “Kích thước và cấu trúc của tổ chức” như tác động của hệ 

thống phân cấp, các kênh thông tin, nguồn lực sẵn có trong DNNVV…Và nhóm thứ 

ba ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp là nhóm bối cảnh 

bên ngoài như yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội… Trên cơ sở kế thừa giá trị 

của những nghiên cứu đó, luận án xây dựng các giả thiết sau: 

H1: Nhóm nhân tố thuộc về bản thân giám đốc DNNVV có ảnh hưởng thuận 

chiều đến năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

H2: Nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm tổ chức có ảnh hưởng thuận chiều đến 

năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

H3: Nhóm nhân tố thuộc về môi trường, hoàn cảnh vĩ mô có ảnh hưởng 

thuận chiều đến năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

2.2.2 Mô hình nghiên cứu 2: Các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của giám 

đốc DNNVV ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

- Có khá nhiều quan điểm của các nhà nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa 

giám đốc doanh nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Peterson và 

Sorenson (2005) có nhiều lý thuyết giải thích ảnh hưởng của giám đốc doanh 

nghiệp tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Carpenter (2004) cũng chỉ ra năng 

lực của giám đốc ảnh hưởng đến kết quả của doanh nghiệp. Hoặc Malik và cộng sự 

(2011) cũng cho rằng giám đốc doanh nghiệp có mối liên hệ trực tiếp với kết quả 

hoạt động của doanh nghiệp [8]. Ngoài ra, trong các nghiên cứu của các tác giả 

Zaccaro (2001), Mumford (2000), Mintzberg (1973), Kanungo & Misra (1992), khi 

bàn về năng lực lãnh đạo đều xoay quanh về kiến thức lãnh đạo và kỹ năng lãnh 

đạo. Nghiên cứu của Bass (1997) cũng đề cập đến các kiến thức lãnh đạo như kiến 

thức hiểu biết chung, kiến thức liên quan đến nghề nghiệp…là những thành phần tất 
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yếu khi nói đến năng lực lãnh đạo. Như vậy, kiến thức lãnh đạo là một yếu tố cấu 

thành năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV nên tác giả đưa ra giả thuyết: 

H4: Kiến thức lãnh đạo của giám đốc DNNVV có quan hệ thuận chiều với 

kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

- Baum và công sự (2001) cho rằng những năng lực cụ thể của giám đốc điều 

hành bao gồm kỹ năng liên quan đến ngành nghề kinh doanh và kỹ năng kỹ thuật  

ảnh hưởng một cách trực tiếp đến kết quả hoạt động của tổ chức; trong khi đó 

những năng lực chung như là năng lực nhận thức cơ hội, năng lực tổ chức lại ảnh 

hưởng gián tiếp đến hoạt động kinh doanh. Trong một nghiên cứu của Akhmad và 

cộng sự (2010) thì kỹ năng và năng lực của chủ doanh nghiệp là nguyên liệu không 

thể thiếu để tạo nên sự thành công của các nghiệp chủ cũng như quyết định hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp. Kiggundu (2002) cho rằng năng lực doanh nhân là 

tổng của các thuộc tính như là thái độ, niềm tin, kiến thức, kỹ năng, khả năng, cá 

tính, xu hướng hành vi và đây là nhân tố quan trọng cho sự thành công và phát triển 

bên vững của doanh nghiệp. Do Viet Thanh và Nguyen Viet Anh (2015) đã nghiên 

cứu và chỉ ra rằng có mối quan hệ ảnh hưởng giữa kỹ năng lãnh đạo như kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng động viên khuyến khích, kỹ năng giải quyết vấn đề, lập chiến 

lược.. đối với yếu tố lãnh đạo hiệu quả. James Hayton (2015) cũng  đã khảo sát trên 

2.500 DNNVV ở Anh và kết quả cho thấy các kỹ năng của giám đốc DNNVV (bao 

gồm các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng kỹ thuật, và các kỹ năng tổ 

chức) có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp (doanh thu, thị phần, 

năng suất…). Theo đó, tác giả đưa ra giả thuyết: 

H5: Kỹ năng lãnh đạo của giám đốc DNNVV có quan hệ thuận chiều với kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp 

-Do Viet Thanh & Nguyen Viet Anh (2015) đã nghiên cứu và chỉ ra rằng có 

mối quan hệ ảnh hưởng giữa tố chất lãnh đạo như sự đồng cảm, tính nhất quán, 

tính trung thực, sự mềm dẻo, niềm tin…đối với yếu tố lãnh đạo hiệu quả. 

Kirkpatrick và Locke (1991) cho rằng các tố chất lãnh đạo có mối liên hệ với sự 

thành công của tổ chức nói chung và kết quả hoạt động của doanh nghiệp nói 

riêng. Hoặc Cannella và Monroe (1997), Boal (2004) cho rằng có những tố chất 
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nhất định của lãnh đạo ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp [9]. Từ 

cơ sở đó, tác giả đưa ra giả thuyết: 

H6: Phẩm chất lãnh đạo của giám đốc DNNVV có quan hệ thuận chiều với 

kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Bảng 2.4 Tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu của luận án 

Giả 

thuyết 

 

Nội dung 

Nghiên cứu các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo 

H1 Nhóm nhân tố thuộc về bản thân giám đốc DNNVV có ảnh hưởng thuận 

chiều đến năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

H2 Nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm tổ chức có ảnh hưởng thuận chiều đến 

năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

H3 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường, hoàn cảnh vĩ mô có ảnh hưởng thuận 

chiều đến năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

Nghiên cứu năng lực lãnh đạo ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của DN 

H4  Kiến thức lãnh đạo của giám đốc DNNVV có quan hệ thuận chiều với kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp 

H5 Kỹ năng lãnh đạo của giám đốc DNNVV có quan hệ thuận chiều với kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp 

H6 Phẩm chất lãnh đạo của giám đốc DNNVV có quan hệ thuận chiều với kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp. 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 

2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong luận án, tác giả đã sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu định tính 

kết hợp với định lượng. Mục tiêu của nghiên cứu định tính là để tổng hợp và nhận 

diện những yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc DNNVV khu 

vực Bắc miền Trung. Mục tiêu nghiên cứu định lượng nhằm lượng hóa mối quan hệ 

giữa các nhân tố thông qua việc áp dụng các công cụ phân tích thống kê thường 

được áp dụng dựa trên mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng được thực hiện 



60 

thông qua phương pháp điều tra chọn mẫu là giám đốc các DNNVV tại sáu tỉnh tại 

khu vực Bắc miền Trung.  

2.3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 

Để đạt mục tiêu hệ thống hóa các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của giám 

đốc DNNVV, nghiên cứu định tính được sử dụng trong luận án là phỏng vấn các 

chuyên gia. Nhóm chuyên gia có 31 người, được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất 

có 18 người gồm các chuyên gia, các giảng viên có chuyên ngành giảng dạy liên quan 

đến quản trị, quản trị nhân sự. Nhóm thứ hai gồm 14 người là là giám đốc của các 

DNNVV ở ba Tỉnh Thừa Thiên Huế (7 người), Quảng Bình (4 người) và Thanh Hóa (3 

người). Hai nhóm chuyên gia này đã cung cấp các thông tin, dữ liệu để xác định các 

yếu tố hình thành nên khái niệm và thang đo về năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh 

nghiệp, làm cơ sở phát triển cho các phần nghiên cứu tiếp theo. 

 Nhằm xác định các yếu tố cấu thành nên năng lực lãnh đạo của giám đốc, các 

cuộc phỏng vấn chuyên gia đã được thực hiện với bảng câu hỏi cấu trúc. Đây là 

phương pháp phỏng vấn tất cả các đối tượng những câu hỏi đã soạn sẵn như nhau. 

Bản hỏi sẽ bao gồm 3 phần chính gồm nhiều yếu tố được tác giả tổng hợp và liệt kê 

thuộc từng nhóm. Nhóm 1 liên quan đến các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo 

được tác giả liệt kê theo 3 yếu tố: kiến thức lãnh đạo - kỹ năng lãnh đạo - phẩm chất 

lãnh đạo. Nhóm 2 liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo được 

tác giả liệt kê theo 3 yếu tố: nhóm nhân tố thuộc bàn thân giám đốc doanh nghiệp, 

nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm tổ chức và nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. 

Nhóm 3 liên quan đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp được tổng hợp và liệt kê 

theo 4 nhóm: Phương diện tài chính, phương diện khách hàng, phương diện quy 

trình nội bộ và phương diện đào tạo và phát triển. Các chuyên gia sẽ đánh giá về sự 

cần thiết của các yếu tố này trong việc cấu thành nên các nhóm, với mức độ đánh 

giá là “không cần thiết” và “ cần thiết”. 

-Về các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo: Tất cả ý kiến của giảng viên và 

giám đốc DNNVV tham gia phỏng vấn đều đồng tình với các kiến thức,  kỹ năng, 

phẩm chất được đưa ra. Ngoài ra nhóm chuyên gia cũng nhất trí cao đối với đề xuất 

riêng của tác giả là bổ sung thêm kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa doanh 
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nghiệp vào trong các kỹ năng liên quan đến công tác lãnh đạo của giám đốc 

DNNVV. Nhóm chuyên gia cũng thống nhất việc đưa thêm kiến thức về lãnh đạo 

bản thân, kiến thức về trách nhiệm xã hội, kiến thức về văn hóa doanh nghiệp để có 

sự phù hợp với các yếu tố về kỹ năng và phẩm chất. 

 - Về các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo: Nhóm chuyên gia đều 

đồng ý các yếu tố ảnh hưởng sẽ được chia thành ba nhóm: nhóm nhân tố thuộc về 

bản thân giám đốc DNNVV; nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm của tổ chức; và nhóm 

nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô. Ngoài ra nhóm chuyên gia cũng chia sẻ nhiều ý 

kiến ủng hộ với  đề xuất bổ sung thêm yếu tố kinh nghiệm vào nhóm nhân tố thuộc 

về bản thân giám đốc DNNVV; bổ sung đặc điểm đội ngũ nhân lực trong tổ chức 

như liên quan đến trình độ, phẩm chất, năng lực…vào nhóm nhân tố thuộc về đặc 

điểm của tổ chức. 

 - Về các yếu tố phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Cả nhóm giảng 

viên và nhóm giám đốc DNNVV đều nhất trí cao việc sử dụng công cụ BSC với bốn 

phương diện: Tài chính, Khách hàng, Qui trình nội bộ, Đào tạo và phát triển để đánh 

giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Nhóm chuyên gia cũng đồng ý với việc đề 

nghị bổ sung thêm yếu tố “Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại” và “Các chương 

trình hoạt động xã hội của doanh nghiệp tăng” vào phương diện Qui trình nội bộ; tiêu 

chí “Số lượng khách hàng mới tăng” vào phương diện Khách hàng, và tiêu chí “Hoạt 

động chăm sóc khách hàng hiệu quả” vào phương diện Qui trình nội bộ. 

 Nhìn chung cả hai nhóm chuyên gia đều khá tương đồng trong việc đánh giá 

về sự cần thiết của các nhóm yếu tố mà tác giả chuẩn bị từ trước. Ngoại trừ một số 

các yếu tố thuộc về kiến thức và kỹ năng lãnh đạo bản thân thì được các giám đốc 

đánh giá cần thiết hơn so với nhóm giảng viên; kỹ năng gây ảnh hưởng và xây dựng 

hình ảnh, kiến thức về chính trị và trách nhiệm xã hội và kiến thức và kỹ năng về văn 

hóa doanh nghiệp lại được nhóm giảng viên đánh giá cần thiết hơn so với ý kiến của 

các giám đốc doanh nghiệp.  

- Riêng thang đo để đo lường về kết quả hoạt động của doanh nghiệp theo thẻ 

điểm BSC, các chuyên gia đề nghị cần được lượng hóa cụ thể hơn bằng thang điểm 

Likert theo mức độ hoàn thành so với kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra. Cụ thể:  
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Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Không hoàn 

thành so với kế 

hoạch đặt ra 

dưới mức 80% 

Không hoàn 

thành so với kế 

hoạch đặt ra ở 

mức 80% đến 

99% 

Hoàn thành 

đúng với kế 

hoạch 100% 

Hoàn thành 

vượt mức so 

với kế hoạch từ 

101% đến mức 

120% 

Hoàn thành 

vượt mức so 

với kế hoạch 

trên mức 120% 

- Ngoài ra trong phần nghiên cứu định tính này, một số tên gọi đã được các 

chuyên gia góp ý để chỉnh sửa cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện các DNNVV ở 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để tác giả phát triển thang đo nháp sử 

dụng cho giai đoạn phỏng vấn sâu. Phương pháp phỏng vấn sâu được thực hiện 

nhanh đối với 10 giám đốc DNNVV tại thành phố Huế nhằm đánh giá nội dung, hình 

thức và mức độ phù hợp về mặt từ ngữ được sử dụng trong bảng hỏi nháp. Trên cơ sở 

đó, tác giả tiến hành hiệu chỉnh, hoàn thiện thành thang đo chính thức sử dụng trong 

phần nghiên cứu định lượng tiếp theo. 

2.3.2 Nghiên cứu định lượng 

2.3.2.1 Lựa chọn và phát triển thang đo 

- Thang đo kiến thức lãnh đạo: Tác giả kế thừa thang đo của Trần Kiều 

Trang (2012) và Lê Quân, Nguyễn Quốc Khánh (2012). Trong đó tác giả điều chỉnh 

và bổ sung thêm một số kiến thức để phù hợp với công tác lãnh đạo như: “Kiến thức 

về lãnh đạo bản thân” trong phần kiến thức liên quan đến công tác lãnh đạo; “Kiến 

thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”; “Kiến thức về văn hóa doanh 

nghiệp”; “ Kiến thức về quản trị sự thay đổi, rủi ro” trong phần kiến thức bổ trợ. Để 

đánh giá thực trạng kiến thức lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền 

Trung, tác giả sử dụng thang đo Likert để tìm hiểu cả về tầm quan trọng của kiến 

thức lãnh đạo trong vòng 5 năm tới (từ 1: Rất không quan trọng đến 5: Rất quan 

trọng); và mức độ đáp ứng hiện tại của giám đốc DNNVV về kiến thức lãnh đạo (từ 

1: Rất thiếu đến 5: Đáp ứng hoàn toàn). 
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Bảng 2.5 Thang đo kiến thức lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Kiến thức lãnh đạo Nguồn 

KT1 Kiến thức về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Thang đo của Trần Kiều 

Trang (2012) và Lê Quân, 

Nguyễn Quốc Khánh (2012). 

Tác giả bổ sung thêm “Kiến 

thức về lãnh đạo bản thân” 

“Kiến thức về trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp”; 

“Kiến thức về văn hóa doanh 

nghiệp”; “ Kiến thức về 

quản trị sự thay đổi, rủi ro”. 

KT2 Kiến thức về văn hóa, xã hội 

KT3 Kiến thức chính trị, pháp luật 

KT4 Kiến thức về  lãnh đạo bản thân 

KT5 Kiến thức về chiến lược kinh doanh 

KT6 Kiến thức về quản trị nhân lực 

KT7 Kiến thức về marketing 

KT8 Kiến thức về tài chính, kế toán 

KT9 Kiến thức về quản trị sản xuất, dịch vụ… 

KT10 Kiến thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

KT11 Kiến thức về văn hóa doanh nghiệp 

KT12 Kiến thức về quản trị sự thay đổi, quản trị rủi ro 

KT13 Kiến thức về hội nhập quốc tế 

KT14 Kiến thức ngoại ngữ, tin học 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

- Thang đo kỹ năng lãnh đạo: Tác giả đã kế thừa và phát triển từ rất nhiều 

nghiên cứu trước. Trong đó tác giả bổ sung thêm “Kỹ năng xây dựng và phát triển 

văn hóa doanh nghiệp” nhằm làm rõ hơn nhiệm vụ công tác lãnh đạo của giám đốc 

DNNVV. Bởi văn hóa doanh nghiệp giữ vai trò rất quan trọng trọng việc duy trì và 

nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp phát triển bền 

vững. Chính vì vậy giám đốc trong doanh nghiệp phải đóng vai trò là người xây 

dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức. Và để đánh giá kỹ năng 

lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung, tác giả sử dụng thang đo 

Likert để tìm hiểu cả về tầm quan trọng của kiến thức lãnh đạo trong vòng 5 năm tới 

(từ 1: Rất không quan trọng đến 5: Rất quan trọng); và mức độ đáp ứng hiện tại của 

giám đốc DNNVV về kỹ năng lãnh đạo (từ 1: Rất thiếu đến 5: Đáp ứng hoàn toàn). 
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Bảng 2.6 Thang đo kỹ năng lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Kỹ năng lãnh đạo Nguồn 

KN1 Kỹ năng thấu 

hiểu bản thân 

Goleman(1998); Mumford et al (2000); Ashwini Bapat et al (2013); 

McKenzie (2002); McCauley (2006); Crisp&Turner (2010); 

KN2 Kỹ năng cân 

bằng công việc 

và cuộc sống 

Goleman(1998); Bennis & Thomas( 2002); Trần Kiều Trang 

(2012); Ashwini Bapat et al (2013) 

KN3 Kỹ năng học 

hỏi 

Gregersen et al(1998); Mumford et al.(2000); McKenzie (2002); 

McCauley (2006); Ashwini Bapat et al (2013) ; Ngô Quý Nhâm 

(2013) 

KN4 Kỹ năng giải 

quyết vấn đề 

Trần Kiều Trang (2012); Ngô Quý Nhâm (2013) 

KN5 Kỹ năng giao 

tiếp lãnh đạo 

Srinivas (1995); Brake (1997); Goldsmith & Walt 

(1999);McKenzie  (2002); Trần Thị Vân Hoa (2011); Đặng Ngọc 

Sự (2012); Lê Quân, Nguyễn Quốc Khánh (2012); Trần Kiều 

Trang (2012); Ashwini Bapat et al (2013) ; Ngô Quý Nhâm (2013) 

KN6 Kỹ năng động 

viên khuyến 

khích  

Bass (1990); Mumford et al.(2000); Trần Thị Vân Hoa (2011); 

Đặng Ngọc Sự (2012); Trần Kiều Trang (2012); Ashwini Bapat 

et al (2013) 

KN7 Kỹ năng phát 

triển đội ngũ 

McCauley (2006); Maria Jose Bosch (2010); Trần Thị Vân Hoa 

(2011); Ashwini Bapat et al (2013) ; Ngô Quý Nhâm (2013) 

KN8 Kỹ năng gây 

ảnh hưởng và 

xây dựng hình 

ảnh 

Burns (1978); Bass (1990); Trần Thị Vân Hoa (2011); ; Lê Quân 

(2012); Đặng Ngọc Sự (2012); Ngô Quý Nhâm (2013) 

KN9 Kỹ năng thiết 

lập và lãnh đạo 

nhóm 

McKenzie (2002); McCauley (2006); Trần Kiều Trang (2012); 

Ashwini Bapat et al (2013); ; Lê Quân, Nguyễn Quốc Khánh 

(2012); Ngô Quý Nhâm (2013) 

KN10 Kỹ năng xây 

dựng tầm nhìn 

và lập chiến 

lược 

Bennis & Nanus (1985); Nanus (1992); McKenzie (2002); 

Cardona & Garia (2005); Maria Jose Bosch (2010); McCauley 

(2006); Trần Thị Vân Hoa (2011); Đặng Ngọc Sự (2012); 

Ashwini Bapat et al (2013) 
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Kỹ năng lãnh đạo Nguồn 

KN11 Kỹ năng tổ 

chức và triển 

khai công việc 

Goldsmith & Walt(1999); McCauley (2006); Trần Thị Vân Hoa 

(2011); Trần Kiều Trang (2012); Ashwini Bapat et al (2013) ; 

Ngô Quý Nhâm (2013) 

KN12 Kỹ năng huy 

động và phối 

hợp các nguồn 

lực 

Barham & Oates(1991); Birchall et al (1996); Trần Thị Vân Hoa 

(2011); Ashwini Bapat et al (2013) 

KN13 Kỹ năng khởi 

xướng sự thay 

đổi 

Kennedy(2000); McCauley (2006); Trần Thị Vân Hoa (2011); 

Trần Kiều Trang (2012); Ashwini Bapat et al (2013) ; Ngô Quý 

Nhâm (2013) 

KN14 Kỹ năng xây 

dựng và phát 

triển văn hóa 

doanh nghiệp 

Đề xuất của tác giả 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

- Thang đo phẩm chất lãnh đạo:  

Bảng 2.7 Thang đo phẩm chất lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Phẩm chất lãnh đạo Nguồn 

PC1 Nhìn xa trông 

rộng 

Bennis & Nanus (1985); Sashkin (1988); Nanus (1992); Cardona 

& Garia; Maria Jose Bosch (2010); McCauley (2006); Trần Thị 

Vân Hoa (2011); Ashwini Bapat et al (2013) 

PC2 Tính mạo 

hiểm và 

quyết đoán 

Bass (1997); Judge, Bono, Ilies & Gerhardt (2002); Lê Quân, 

Nguyễn Quốc Khánh (2012); Trần Kiều Trang (2012);  Ashwini 

Bapat et al (2013) 

PC3 Ham học hỏi Lê Quân, Nguyễn Quốc Khánh (2012); Trần Kiều Trang (2012);  

Ashwini Bapat et al (2013) 

PC4 Tư duy đổi 

mới và sáng 

tạo 

Judge, Bono, Ilies & Gerhardt  (2002); Zaccaro, Kemp, & Bader 

(2004); Lê Quân, Nguyễn Quốc Khánh (2012); Trần Kiều Trang 

(2012); Trần Thị Phương Hiền (2013); Ashwini Bapat et al (2013) 

PC5 Linh hoạt và 

nhạy bén 

Zaccaro, Kemp & Bader (2004); Trần Thị Vân Hoa(2011); Trần 

Kiều Trang (2012); Trần Thị Phương Hiền (2013); Ashwini Bapat 

et al (2013) 
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Phẩm chất lãnh đạo Nguồn 

PC6 Trách nhiệm Stogdill (1974); Trần Thị Vân Hoa (2011); Trần Thị Phương Hiền 

(2013); Ashwini Bapat et al (2013) 

PC7 Tính bao quát Trần Thị Vân Hoa (2011); Lê Quân, Nguyễn Quốc Khánh (2012); 

Trần Kiều Trang (2012); Ashwini Bapat et al (2013) 

PC8 Đạo đức nghề 

nghiệp 

Kirkpatrick and Locke (1991); Bass (1997); Trần Thị Phương 

Hiền (2013); Ashwini Bapat et al (2013) 

PC9 Tính kiên 

nhẫn 

Trần Thị Vân Hoa (2011); Lê Quân, Nguyễn Quốc Khánh (2012); 

Trần Kiều Trang (2012); Ashwini Bapat et al (2013) 

PC10 Tự tin Stogdill (1974); Kirkpatrick and Locke (1991); Ashwini Bapat et 

al (2013) 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Tác giả kế thừa và phát triển từ rất nhiều nghiên cứu trước (xem bảng). Để 

đánh giá thực trạng kỹ năng lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền 

Trung, tác giả sử dụng thang đo Likert để tìm hiểu cả về tầm quan trọng của các 

phẩm chất lãnh đạo trong vòng 5 năm tới (từ 1: Rất không quan trọng đến 5: Rất 

quan trọng); và mức độ đáp ứng hiện tại của giám đốc DNNVV về các phẩm chất 

lãnh đạo này (từ 1: Rất thiếu đến 5: Đáp ứng hoàn toàn). 

- Thang đo nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo giám đốc 

DNNVV:  

Tác giả kế thừa thang đo của Trần Kiều Trang (2012) và của Ksenia 

Zheltoukhova & Louise Suckley (2014). Bên cạnh đó tác giả đã đề xuất bổ sung 

thêm yếu tố kinh nghiệm vào nhóm nhân tố thuộc về bản thân giám đốc DNNVV; 

bổ sung đặc điểm đội ngũ nhân lực trong tổ chức như liên quan đến trình độ, phẩm 

chất, năng lực…vào nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm của tổ chức. Thang đo Likert 

được sử dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng này (từ 1: ảnh hưởng rất yếu đến 5: 

ảnh hưởng rất mạnh). 
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Bảng 2.8 Thang đo các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực lãnh đạo của giám đốc 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực lãnh đạo 
Nguồn 

1. Nhóm nhân tố thuộc bản thân giám đốc DNNVV 

BT1 

BT2  

BT3 

BT4 

BT5 

BT6 

BT7 

BT8 

BT9 

BT10 

Trình độ 

Thang đo của Trần 

Kiều Trang (2012) và 

của Ksenia 

Zheltoukhova & 

Louise Suckley 

(2014). Tác giả đã đề 

xuất bổ sung thêm yếu 

tố kinh nghiệm; và bổ 

sung đặc điểm đội ngũ 

nhân lực trong tổ 

chức như liên quan 

đến trình độ, phẩm 

chất, năng lực… 

 

Các yếu tố về động lực và khát vọng 

Tố chất thiên bẩm 

Kinh nghiệm 

Độ tuổi 

Giới tính 

Sức khỏe 

Tình trạng hôn nhân 

Hoàn cảnh gia đình 

Truyền thống gia đình 

2. Nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm của tổ chức 

DDTC1 

DDTC2 

DDTC3 

DDTC4 

DDTC5 

DDTC6 

Khả năng tài chính của doanh nghiệp 

Đặc điểm cơ sở vật chất, công nghệ…của doanh nghiệp 

Sự đa dạng về ngành nghề kinh doanh 

Quy mô doanh nghiệp 

Đặc điểm giai đoạn phát triển của doanh nghiệp 

Đặc điểm đội ngũ cấp dưới của doanh nghiệp  

3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô 

MTVM1 

MTVM2 

MTVM3 

MTVM4 

MTVM5 

Hệ thống chính sách quản lý của Nhà nước 

Hệ thống các Hiệp hội doanh nghiệp 

Hệ thống giáo dục và đào tạo 

Các điều kiện kinh tế 

Các điều kiện văn hóa xã hội 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

- Thang đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Tác giả kế thừa thang đo 

của Nguyễn Minh Tâm (2009). Theo đó, kết quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ 

được đo lường thông qua thẻ điểm cân bằng BSC với bốn phương diện Tài chính – 

Khách hàng – Qui trình nội bộ - Đào tạo và phát triển. Trong đó tác giả bổ sung 

thêm yếu tố “Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại” và “Các chương trình hoạt 

động xã hội của doanh nghiệp tăng” vào phương diện Qui trình nội bộ; tiêu chí “Số 

lượng khách hàng mới tăng” vào phương diện Khách hàng, và tiêu chí “Hoạt động 

chăm sóc khách hàng hiệu quả” vào phương diện Qui trình nội bộ. Thang đo Likert 
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được sử dụng để đo lường mức độ đồng ý của người điều tra với các nhận định về 

kết quả năm này so với mục tiêu mà doanh nghiệp đã đặt ra từ trước (từ mức 1đến 

mức 5 theo ý kiến chuyên gia). 

Bảng 2.9 Thang đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp  

Kết quả hoạt động của doanh nghiệp Nguồn 

1. Phương diện tài chính  

Thang đo của 

Nguyễn Minh 

Tâm (2009). 

Trong đó tác giả 

bổ sung thêm tiêu 

chí “Hệ thống 

công nghệ thông 

tin hiện đại”; 

“Các chương 

trình hoạt động 

xã hội của doanh 

nghiệp tăng”; 

“Số lượng khách 

hàng mới tăng” 

“Hoạt động chăm 

sóc khách hàng 

hiệu quả”  

TC1 Doanh số tăng 

TC2 Lợi nhuận tăng 

2. Phương diện khách hàng 

KH1 Thị phần của doanh nghiệp tăng 

KH2 Số lượng khách hàng mới tăng 

KH3 Số lượng khách hàng hài lòng về doanh nghiệp tăng 

3. Phương diện quy trình nội bộ 

QTNB1 Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại hơn 

QTNB2 Công suất máy móc thiết bị đạt chỉ tiêu 

QTNB3 Hoạt động chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn 

QTNB4 Số lượng sản phẩm mới, dịch vụ mới tăng 

QTNB5 Các chương trình hoạt động xã hội của doanh nghiệp tăng 

4. Phương diện đào tạo và phát triển 

DTPT1 Số lượng người lao động đã qua đào tạo tăng 

DTPT2 Sự hài lòng của người lao động về doanh nghiệp cao 

DTPT3 Số lượng các vụ sai phạm liên quan đến đạo đức nghề 

nghiệp của người lao động giảm 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Riêng bảng hỏi dành cho đội ngũ cấp trung khi đánh giá năng lực lãnh đạo 

của giám đốc chỉ sử dụng phần thang đo liên quan đến mức độ đáp ứng năng lực 

lãnh đạo của giám đốc ở hiện tại. Trong đó tác giả lọc bỏ một số các tiêu chí liên 

quan đến kiến thức và kỹ năng lãnh đạo bản thân để phù hợp với đối tượng trả lời. 

2.3.2.2 Các nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu 

a. Dữ liệu thứ cấp 

Nghiên cứu thứ cấp chủ yếu nhằm thu thập các thông tin về tổng quan tình 

hình các DNNVV ở Việt Nam nói chung  và khu vực Bắc miền Trung nói riêng; 

tình hình của đội ngũ giám đốc, đội ngũ nhà lãnh đạo điều hành các doanh nghiệp ở 
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Việt Nam nói chung và khu vực DNNVV tại 6 tỉnh Bắc miền Trung nói riêng. Với 

thời đại thông tin như hiện nay, tác giả có thể thu thập các thông tin thứ cấp phục vụ 

cho mục tiêu luận án trên rất nhiều nguồn khác nhau. 

- Nguồn dữ liệu thông tin thứ cấp về tình hình các DNNVV, tình hình của 

đội ngũ nhà lãnh đạo điều hành doanh nghiệp được thu thập thông qua Niên giám 

thống kê của Tổng Cục Thống kê, các ấn phẩm, các số liệu thống kê khác có liên 

quan của Tổng Cục Thống kê; các báo cáo điều tra của VCCI, của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, các kết quả nghiên cứu của các cơ quan tổ chức trong nước được công bố 

trên báo chí, tạp chí… 

- Nguồn dữ liệu thông tin thứ cấp nhằm tổng quan các nghiên cứu trong nước 

và hệ thống hóa lý luận về các vấn đề liên quan của luận án được tổng hợp từ nguồn 

sách, tạp chí và rất nhiều luận án, công trình nghiên cứu được tác giả thu thập trực 

tiếp tại Thư viện Quốc Gia Hà Nội. Nguồn dữ liệu thông tin thứ cấp về các nghiên 

cứu ở nước ngoài được tác giả tiếp cận với ngôn ngữ là tiếng Anh dựa trên nguồn 

sách của nước ngoài, các bài viết có liên quan đến đề tài nghiên cứu thông qua các 

tạp chí như Science direct, Proquest,…và các trang Internet. Đây là nguồn tài liệu 

rất phong phú và có giá trị đối với tác giả trong quá trình nghiên cứu của mình. 

 - Nguồn dữ liệu thông tin thứ cấp phục vụ cho các mục đích nghiên cứu 

khác của luận án được tác giả thu thập từ các nguồn tài liệu, công trình khoa học, 

các tạp chí chuyên ngành, các bài viết hội thảo chuyên ngành và rất nhiều thông tin 

có giá trị khác từ Internet. 

b. Dữ liệu sơ cấp 

 Nguồn dữ lập sơ cấp được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn đội ngũ 

giám đốc các DNNVV tại 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung. Ngoài ra, để có 

thông tin đánh giá đa chiều, nghiên cứu cũng đã tiến hành phỏng vấn điều tra đội 

ngũ các nhà quản trị cấp trung, những người trực tiếp làm việc với giám đốc doanh 

nghiệp. Việc điều tra phỏng vấn hai đối tượng này tác giả thực hiện bằng ba hình 

thức: phát bảng hỏi điều tra trực tiếp; khảo sát qua thư điện tử bằng cách gửi đường 

link bảng câu hỏi; và khảo sát qua thư điện tử bằng file word qua địa chỉ mail của 

đối tượng được phỏng vấn. Với hình thức phát bảng hỏi trực tiếp, tác giả trực tiếp 
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điều tra hoặc thông qua cán bộ văn phòng của các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội 

DNNVV, Cục thống kê tại các Tỉnh để tiếp cận giám đốc, quản lý cấp trung các 

DNNVV. Tại các Tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, thông qua 

các buổi hội thảo, chuyên đề, kết hợp với các cuộc khảo sát doanh nghiệp do các 

Hiệp hội DNNVV, Hội doanh nghiệp, Cục thống kê các Tỉnh tổ chức; hình thức 

phát bảng hỏi trực tiếp là chủ yếu và được thực hiện nhanh chóng, kết quả cao. Với 

hình thức gửi bảng hỏi bằng file word vào địa chỉ mail của đối tượng phỏng vấn 

cũng có tỷ lệ thu hồi khá cao. Riêng hình thức khảo sát qua thư điện tử bằng cách 

gửi đường link bảng câu hỏi có tỷ tệ hồi đáp thấp nhất. Điều này cũng có thể do 

nhiều nhà quản trị của doanh nghiệp không có đủ thời gian, hoặc không thuận tiện 

trong việc truy cập Internet để có thể hoàn thành bảng hỏi theo mong muốn của 

người phỏng vấn. 

Bảng 2.10: Hình thức thu thập dữ liệu sơ cấp của luận án 

Hình thức thu thập 

Giám đốc DNNVV Cấp trung của 

DNNVV 

Số lƣợng 

hồi đáp 

(phiếu) 

Tỷ trọng  

(%) 

Số lƣợng 

hồi đáp 

(phiếu) 

Tỷ trọng  

(%) 

Phát bảng hỏi điều tra trực tiếp 249 61,54 382 74,03 

Khảo sát qua thư điện tử bằng 

file word  

134 33,25 99 19,19 

Khảo sát qua thư điện tử bằng 

cách gửi đường link 

21 5,21 35 6,78 

Tổng 404 100 516 100 

(Nguồn: Kết quả khảo sát) 

2.3.2.3 Thiết kế mẫu nghiên cứu 

Về kích thước mẫu: Phương pháp xác định cỡ mẫu trong luận án sử dụng 

phương pháp xác định cỡ mẫu của Krejcie & Morgan với công thức xác định cỡ 

mẫu như sau: 
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Trong đó: n là cỡ mẫu 

X
2
: Giá trị Chi bình phương tương ứng với giá trị độ tin cậy và bậc tự do.  

N là kích thước tổng thể được xác định bằng tổng số lượng DNNVV tại 6 

tỉnh khu vực Bắc miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên Huế. Theo số liệu tác giả tổng hợp từ Niên giám thông kê, tổng số 

DNNVV khu vực Bắc miền Trung năm 2012  là 19271 doanh nghiệp. Đây là số liệu 

được cập nhật theo năm gần nhất của Tổng cục thống kê tại thời điểm tác giả thực 

hiện điều tra. 

 P là tỷ lệ của hiện tượng nghiên cứu trong tổng thể, trong trường hợp này 

lấy giá trị P = 0,5 để giá trị cỡ mẫu sẽ lớn nhất trong điều kiện các biến số khác 

không đổi. ME (Margin of Error) sai số chọn mẫu trong trường hợp này lựa chọn 

giá trị sai số 5%.  

Với những thông số đó công thức của Krejcie và Morgan đề xuất cỡ mẫu là 

384. Như vậy số lượng giám đốc DNNVV cần điều tra là 384 giám đốc doanh 

nghiệp. Ngoài ra, tác giả mong muốn đội ngũ nhà quản trị cấp trung cần điều tra 

nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc ở mỗi doanh nghiệp là 2, tương ứng 

số nhà quản trị cấp trung cần phỏng vấn là 768 người.  

Với cỡ mẫu 384 giám đốc DNNVV, việc lựa chọn phương pháp chọn mẫu ở 

đây được đề xuất là phương pháp chọn mẫu theo hạn ngạch (quota) của các nhóm đối 

tượng được phân chia theo biến số địa bàn, khu vực. Đối tượng tham gia trong nghiên 

cứu này bao gồm giám đốc và nhà quản trị cấp trung các DNNVV tại 6 tỉnh khu vực 

Bắc miền Trung. Tác giả quyết định điều tra cả 6 tỉnh nhằm tăng tính đại diện cao của 

mẫu điều tra và tiếp cận mẫu theo hình thức thuận tiện. Số lượng mẫu điều tra ở từng 

tỉnh sẽ dựa trên tỷ trọng số lượng DNNVV của mỗi tỉnh trong tổng số lượng DNNVV 

của cả khu vực. Lường trước những khó khăn trong quá trình điều tra và để đạt được 

kích thước mẫu như trên, tác giả đã phát ra 550 bảng hỏi đối với giám đốc doanh 

nghiệp và 820 bảng hỏi đối với nhà quản trị cấp trung. Cuộc khảo sát được thực hiện 

trong vòng gần 6 tháng từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015. 
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Bảng 2.11: Thống kê số lƣợng phiếu điều tra giám đốc doanh nghiệp  

 

Chỉ tiêu 

Toàn 

khu vực 

Thanh 

Hóa 

Nghệ 

An 

Hà 

Tĩnh 

Quảng 

Bình 

Quảng 

Trị 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Số lượng DNNVV 

(doanh nghiệp) 

19.271 4.666 5.400 2.249 2.224 1.765 2.967 

Tỷ trọng (%) 100 24,21 28,02 11,67 11,54 9,16 15,40 

Số phiếu cần điều tra 

theo tỷ trọng (phiếu) 

384 93 108 45 44 35 59 

Số phiếu phát ra 

(phiếu) 

550 150 170 70 50 45 65 

Số phiếu thu về (phiếu) 404 95 113 47 46 41 62 

Tỷ lệ phiếu thu về/ phát 

ra (%) 

73,27 63,33 65,88 67,14 92,00 91,11 95,38 

(Nguồn: Kết quả khảo sát) 

Bảng 2.12: Thống kê số lƣợng phiếu điều tra cấp dƣới của doanh nghiệp  

 

Chỉ tiêu 

Toàn 

khu 

vực 

Thanh 

Hóa 

Nghệ 

An 

Hà 

Tĩnh 

Quảng 

Bình 

Quảng 

Trị 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Số phiếu phát ra 820 190 220 100 100 80 130 

Số phiếu thu về (phiếu) 516 94 101 48 87 71 115 

Tỷ lệ phiếu thu về/ phát 

ra (%) 

62,93 49,47 45,91 48,00 87,00 88,75 88,46 

(Nguồn: Kết quả khảo sát) 

2.3.2.4 Phương pháp phân tích dữ liệu 

a. Thống kê mô tả: Thống kê mô tả được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ 

bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thực nghiệm qua các cách thức khác 

nhau. Thống kê mô tả và thống kê suy luận cùng cung cấp những tóm tắt đơn giản 

về mẫu và các thước đo. Phân tích thống kê tần số để mô tả các thuộc tính của nhóm 

mẫu khảo sát theo khu vực, theo từng tỉnh, theo loại hình doanh nghiệp, theo các 
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đặc điểm cá nhân của giám đốc các doanh nghiệp về các năng lực lãnh đạo. Ngoài 

ra thông qua việc biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị có thể giúp chúng ta có cái nhìn tổng 

quát và so sánh được sự khác biệt trong mức độ đánh giá giữa các nhóm đối tượng 

khác nhau. 

 b. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis): phương 

pháp này được sử dụng để rút gọn tập hợp nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau 

thành một tập biến (gọi là các nhân tố) ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn 

chứa đựng hầu hết thông tin của tập biến ban đầu. Trong luận án, phân tích nhân tố 

nhằm xem xét liệu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, các yếu tố cấu 

thành năng lực lãnh đạo và các yếu tố cấu thành kết quả hoạt động kinh doanh của 

DNNVV có độ kết dính cao hay không và chúng có thể gom lại thành các nhóm 

như dự kiến ban đầu của chúng ta hay không. Trong nghiên cứu sau khi phân tích 

EFA, kết quả sẽ được sử dụng tiếp tục cho phân tích nhân tố khẳng định CFA và 

SEM nên ta sử dụng phương pháp trích Maximum Likelihood. Phân tích nhân tố 

được coi là phù hợp khi đạt các tiêu chuẩn: Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) lớn 

nhất của mỗi hệ thang đo > 0.5, tổng phương sai trích > 50% (Gerbing & Anderson, 

1988), hệ số KMO > 0.5, và kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê. Số lượng nhân 

tố được xác định dựa trên chỉ số Eigenvalue đại diện cho phần biến thiên được giải 

thích bởi mỗi nhân tố. Theo tiêu chuẩn Kaiser thì những nhân tố có Eigenvalue nhỏ 

hơn 1 sẽ bị loại khỏi mô hình nghiên cứu.  

c. Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua đại lượng Cronbach Alpha 

Theo nhiều nhà nghiên cứu thì khi: 

0.8 ≤ Cronbach Alpha ≤ 1: Thang đo lường tốt. 

0.7 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0.8: Thang đo có thể sử dụng được. 

0.6 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0.7: Có thể sử dụng được trong trường hợp 

khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh 

nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 18.0 để phân tích nhân tố khám 

phá EFA và đánh giá độ tin cậy thang đo để tiến hành loại biến không phù hợp. Kỹ 

thuật phân tích của nghiên cứu được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết mô hình 

phương trình cấu trúc SEM  (Structural Equation Modeling) và sự hỗ trợ của phần 
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mềm SPSS và phần mềm AMOS (Analysis Of Moment Structures). Với kỹ thuật 

phân tích này sẽ bỏ qua đa cộng tuyến trong mô hình và sự tin cậy của dữ liệu thị 

trường cũng được xem xét thông qua các sai số đo lường. 

 d. Kiểm định One-Way ANOVA nhằm tìm ra sự khác biệt trong đánh giá của 

những nhóm giám đốc DNNVV khác nhau đối với từng tiêu chí trong các thành 

phần năng lực lãnh đạo khác nhau như theo khu vực, theo loại hình doanh nghiệp, 

theo các đặc điểm cá nhân của giám đốc... Kiểm định One-Way ANOVA có thể sử 

dụng tốt khi các tiêu chí đưa vào kiểm định có phân phối chuẩn (giá trị Kurtosis và 

Skewness nằm trong khoảng (-2;2)) và phương sai các nhóm nhân viên đồng nhất 

với nhau (giá trị sig. trong Levene test lớn hơn 0.05). 

 e. Kỹ thuật phân tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmation Factor 

Analysis) để kiểm tra các mô hình đo lường có đạt yêu cầu không, các thang đo có 

đạt yêu cầu của một thang đo tốt hay không. Để đo lường mức độ phù hợp của mô 

hình với thông tin thị trường, ta sử dụng các chỉ số Chi-square (CMIN), Chi-square 

điều chỉnh theo bậc tự do (CMIN/df), chỉ số thích hợp so sánh CFI, chỉ số Tucker & 

Lewis TLI, chỉ số RMSEA. Mô hình được xem là phù hợp với dữ liệu thị trường 

khi kiểm định Chi-square có P-value < 0.05. Nếu một mô hình nhận được các giá trị 

TLI, CFI > 0.9 (Bentler & Bonett, 1980); CMIN/df < 2 hoặc có thể < 3 (Carmines 

& McIver, 1981); RMSEA < 0.08 (Steiger, 1990) được xem là phù hợp với dữ liệu 

thị trường. Ngoài ra khi phân tích CFA còn thực hiện các đánh giá khác như đánh 

giá độ tin cậy thang đo, tính đơn nguyên, đơn hướng, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt 

của thang đo. 

 Độ tin cậy tổng hợp: Trong phân tích nhân tố khẳng định CFA, độ tin cậy 

của thang đo được gọi là độ tin cậy tổng hợp (composite reliability). Đây là chỉ số 

đánh giá tốt hơn Cronbach alpha bởi vì nó không phạm sai lầm giả định độ tin cậy 

của các biến là bằng nhau (Gerbing & Anderson, 1988). Theo Hair & đtg (1998) 

thang đo đảm bảo tin cậy khi độ tin cậy tổng hợp >0.6. 

 Tính đơn hướng: Kiểm tra các thang  đo về tính  đơn hướng là quan trọng 

trước khi kiểm tra độ tin cậy vì độ tin cậy không đảm bảo tính đơn hướng mà chỉ là 

giả định tính đơn hướng đã tồn tại (Hair & đtg, 1998). Trong CFA, độ phù hợp của 
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mô hình với dữ liệu là điều kiện cần và đủ để xác  định một tập các biến có đạt tính 

đơn hướng hay không (Steenkamp & Van Trrijp, 1991). 

 Phương sai trích:  Thang đo có giá trị nếu phương sai trích phải lớn hơn 0.5, 

nếu nhỏ hơn có nghĩa là phương sai do sai số đo lường lớn hơn phương sai được 

giải thích bởi khái niệm cần  đo, do  đó thang  đo không  đạt giá trị. 

 Giá trị hội tụ: được đánh giá dựa vào hệ số hồi quy nhân tố của từng biến của 

khái niệm tiềm ẩn nếu nó là đơn hướng. Nếu khái niệm tiềm ẩn là đa hướng thì giá 

trị hội tụ của khái niệm tiềm ẩn sẽ đạt yêu cầu khi giá trị hội tụ cho từng thành phần 

đều đạt. 

 Giá trị phân biệt:. Giá trị phân biệt nhờ phân tích CFA sẽ đạt yêu cầu nếu 

thỏa mãn các tiêu chí sau: tương quan giữa hai thành phần của một khái niệm hay 

giữa hai khái niệm nhỏ hơn 1 một cách có ý nghĩa; mô hình thỏa mãn độ phù hợp 

với dữ liệu. 

 f. Kỹ thuật phân tích mô hình cấu trúc SEM: để tìm ra mức độ của các nhân 

tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo giám đốc DNNVV và mức độ tác động của các 

yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Phương pháp kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu bằng công cụ 

SEM ngoài việc có ưu điểm hơn so với các phương pháp truyền thống như hồi quy 

đa biến do tính được sai số đo lường, còn cho phép kết hợp các khái niệm tiềm ẩn 

với đo lường của chúng với mô hình lý thuyết cùng một lúc. 

g. Phương pháp phân tích ma trận GAP: Luận án sẽ phát triển ma trận GAP 

về “khoảng trống trong năng lực lãnh đạo”. Đây là phương pháp có khá nhiều 

nghiên cứu trong và ngoài nước đã ứng dụng. Phương pháp này được thiết kế và sử 

dụng nhằm giúp tổ chức xác định hiệu quả của các năng lực lãnh đạo hiện tại và 

nhận diện những “khoảng thiếu hụt về năng lực lãnh đạo”. Trên cơ sở đó, người 

nghiên cứu có thể đề xuất giải  pháp, kế hoạch chiến lược nhằm giúp các nhà lãnh 

đạo điều hành doanh nghiệp nâng cao năng lực lãnh đạo của mình.  
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Hình 2.3: Ma trận GAP về năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

(Nguồn: Tác giả phát triển từ [50] và [51]) 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trong chương này, tác giả đã trình bày khái quát về đặc điểm của DNNVV, 

và số lượng, cơ cấu của đội ngũ giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung. Mô 

hình và các giả thuyết nghiên cứu của đề tài cũng đã được luận án đề cập và làm rõ. 

Qua đó, với 6 giả thuyết nghiên cứu, luận án nhằm giải quyết giải quyết hai mối 

quan hệ cơ bản: các nhân tố nào ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của giám đốc 

DNNVV; và các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo tác động như thế nào đến kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp. Các thang đo  nghiên cứu cũng được nhận diện 

bao gồm thang đo về các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo, thang đo về các nhóm 

nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và thang đo về kết quả hoạt động doanh 

nghiệp. Trong chương tác giả cũng đã trình bày các phương pháp sử dụng trong 

nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu cũng như phương pháp thu thập nguồn dữ liệu 

thứ cấp và sơ cấp phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài.        

 

PHÁT TRIỂN QUÁ MỨC 

Năng lực lãnh đạo đã 

đạt được nhưng không cần 

thiết 

 

PHÁT TRIỂN ĐÚNG 

HƢỚNG 

Năng lực lãnh đạo 

then chốt đã đạt được 

 

KHÔNG CẦN PHÁT 

TRIỂN 

Năng lực lãnh đạo chưa 

đạt được và cũng không cần 

thiết 

 

CẦN PHÁT TRIỂN 

 

Năng lực lãnh đạo 

then chốt cần phải đạt được 

 

   Thấp                             Tầm quan trọng trong tương lai                                 Cao 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC 

LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU 

VỰC BẮC MIỀN TRUNG 

 

3.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 

Kết quả điều tra cho thấy các doanh nghiệp được điều tra tập trung ở ba loại 

hình doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty 

cổ phần. Về qui mô doanh nghiệp, trong tổng số 404 DNNVV khảo sát chủ yếu là 

doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, có qui mô lao động dưới 200, chiếm đến 92.6% tổng 

mẫu điều tra. Điều này cũng phù hợp tính đại diện vì trong tổng thể DNNVV của 

các tỉnh thì doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỷ trọng rất lớn. Về lĩnh vực kinh 

doanh, các DNNVV được phân bổ ở ba khu vực: nông lâm, thủy hải sản; công 

nghiệp, xây dựng; và thương mại, dịch vụ. Kết quả khảo sát cho thấy chủ yếu là 

doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ, chiếm đến 66.3%. Hai lĩnh vực 

còn lại có tỷ lệ doanh nghiệp tham gia phỏng vấn thấp hơn.. 

Về đặc điểm của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung tham gia khảo 

sát, giới tính của giám đốc DNNVV chủ yếu là nam giới chiếm 78.2% tổng mẫu 

điều tra. Độ tuổi của giám đốc DNNVV trong khoảng 36 đến 50 tuổi có tỷ trọng 

lớn, chiếm 67.1% và thấp nhất là nhóm trên 50 tuổi, đạt 20.0%. Ở độ tuổi 36 đến 55 

chủ yếu là giám đốc các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kinh nghiệm ở vị trí giám 

đốc của họ thường dưới 10 năm (chiếm 74.8%). Còn ở độ tuổi trên 50 thì giám đốc 

doanh nghiệp có qui mô vừa chiếm tỷ lệ lớn hơn và thâm niên của họ cũng thường 

trên 10 năm. Kết quả thống kê cũng chỉ rõ đặc điểm về trình độ học vấn của đội ngũ 

giám đốc DNNVV trong mẫu phỏng vấn nhìn chung khá cao. Tỷ lệ giám đốc có 

trình độ đại học chiếm 43,1%; có trình độ thạc sĩ chiếm 11,4% và trình độ trung 

cấp, cao đẳng chiếm 40,3%. Như vậy, qua phân tích đặc điểm doanh nghiệp của 

mẫu điều tra, chúng ta có thể thấy mẫu điều tra phản ánh khá tương đồng với đặc 

điểm chung của tổng thể và mang tính đại diện cao. 
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Bảng 3.1: Thống kê đặc điểm mẫu điều tra (Giám đốc doanh nghiệp)   

Tiêu chí Số lƣợng Tỷ trọng (%) 

Quy mô doanh 

nghiệp 

Siêu nhỏ 270 66.8 

Nhỏ 103 25.5 

Vừa 31 7.7 

Loại hình 

doanh nghiệp 

DN tư nhân 212 52.5 

Công ty TNHH 126 31.2 

Công  ty cổ phần 66 16.3 

 

Lĩnh vực 

Nông lâm, thủy sản 33 8.2 

Công nghiệp, xây dựng 103 25.5 

Thương mại, dịch vụ 268 66.3 

 

Thâm niên 

Dưới 5 năm 73 18.1 

Từ 5 -10 năm 229 56.7 

Trên 10 năm 102 25.2 

 

Trình độ 

Trung cấp, cao đẳng 163 40.3 

Đại học 174 43.1 

Trên đại học 46 11.4 

Khác 21 5.2 

 

Độ tuổi 

Dưới 35 tuổi 52 12.9 

Từ 35 đến 50 tuổi 271 67.1 

Trên 50 tuổi 81 20.0 

Giới tính Nam 316 78.2 

Nữ 88 21.8 

Tổng 404 100 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 2015) 

Riêng 516 đối tượng điều tra là cấp dưới của giám đốc các DNNVV chủ yếu 

là các nhà quản lý ở vị trí trưởng, phó phòng ban chức năng trong các doanh nghiệp. 

Đây là những người trực tiếp và thường xuyên tiếp nhận sự lãnh đạo, chỉ thị, điều 
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hành từ các giám đốc doanh nghiệp. Chính vì vậy họ có thể đánh giá chính xác, 

khách quan năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp mình.  

3.2 Kiểm định các thang đo của nghiên cứu 

 Xuất phát từ khung nghiên cứu gồm 3 thang đo về năng lực lãnh đạo, các 

nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và thang đo đánh giá kết quả hoạt động 

của doanh nghiệp. Nghiên cứu tiến hành kiểm định các thang đo dựa trên 4 kiểm 

định, gồm: phương pháp phân tích nhân tố khám phá - EFA; kiểm định độ tin cậy - 

Cronbach's alfa; kiểm định phân phối chuẩn - Kolmogorov-smirnov và phân tích 

nhân tố khẳng định - CFA.  

3.2.1 Kiểm định thang đo về năng lực lãnh đạo 

3.2.1.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) đối với thang đo về năng lực lãnh đạo  

 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng để rút gọn và tóm tắt các 

biến nghiên cứu thành các khái niệm. Kết quả phân tích EFA lần 1 đã cho ra các nhân 

tố cơ bản của thang đo về năng lực lãnh đạo, 4 nhóm nhân tố giải thích được 

60.128% của biến động. Tuy nhiên, trong các biến quan sát, biến “Tính kiên nhẫn” 

xuất hiện hệ số nhân tố lớn hơn 0.5 ở cả hai cột, thứ 3 (0.608) và thứ 4 (0.564), tức 

không đảm bảo mức độ phân biệt, vì vậy cần loại biến này ra khỏi thang đo và chạy 

lại EFA lần 2 (Xem phụ lục). Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 2 với thang đo 

năng lực lãnh đạo được thể hiện dưới đây.  

Bảng 3.2 Kiểm định KMO and Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .917 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9508.222 

Df 666 

Sig. .000 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Với kết quả kiểm định KMO là 0.917 lớn hơn 0.5 và p – value (Sig.=0.000) 

của kiểm định Barlett bé hơn 0.05, tức đảm bảo các điều kiện để tiến hành phân tích 

nhân tố khám phá EFA. Tiếp theo, để xác định số lượng nhân tố tạo ra, nghiên cứu 
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sử dụng 2 tiêu chuẩn: tiêu chuẩn Kaiser và tiêu chuẩn phương sai trích (Variance 

Explained Criteria)  không được nhỏ hơn 50%. 

Bảng 3.3 Kết quả phân tích EFA đối với thang đo về năng lực lãnh đạo của 

giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

 
Nhân tố 

1 2 3 

KT8 .796   

KT9 .793   

KT3 .770   

KT4 .763   

KT5 .761   

KT6 .758   

KT2 .739   

KT13 .719   

KT12 .697   

KT1 .686   

KT10 .677   

KT11 .673   

KT14 .671   

KT7 .660   

KN4  .799  

KN5  .790  

KN7  .749  

KN6  .729  

KN2  .728  

KN8  .727  

KN9  .724  

KN3  .722  

KN10  .720  
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Nhân tố 

1 2 3 

KN12  .693  

KN1  .692  

KN11  .655  

KN14  .651  

KN13  .632  

PC10   .816 

PC2   .798 

PC5   .776 

PC7   .742 

PC6   .737 

PC4   .736 

PC1   .728 

PC8   .726 

PC3   .663 

Eigenvalues 8.208 7.548 5.505 

% of Variance 22.183 20.400 14.877 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Kết quả phân tích EFA đã cho ra các nhân tố cơ bản của mô hình nghiên cứu, 

gồm 3 nhân tố, tổng phương sai trích là 57.461% > 50%. 3 nhân tố: Kiến thức (KT); 

Kỹ năng (KN); Phẩm chất (PC) giải thích được 57.461% biến thiên của các biến quan 

sát. Tất cả các hệ số tải nhân tố của các nhân tố trong từng yếu tố đều lớn hơn 0.5. 

3.2.1.2 Kiểm định độ tin cậy với các nhóm biến thuộc thang đo về năng lực lãnh đạo 

 Để đánh giá độ tin cậy của thang đo, nghiên cứu tiến hành phân tích 

Cronbach Alpha cho từng nhóm. Trong mỗi nhóm, các biến tương quan có biến 

tổng <0.3 được xem là biến rác và bị loại. Thang đo được chấp nhận khi hệ số 

Cronbach Alpha ≥0.6. 
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Bảng 3.4 Kiểm định Cronbach's Alpha nhóm biến thuộc thang đo về năng lực 

lãnh đạo 

Nhóm biến Số lƣợng biến Cronbach's Alpha 

Kiến thức (KT) 14 0.934 

Kỹ năng (KN) 14 0.932 

Phẩm chất (PC) 9 0.892 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu năm 2015) 

 Hệ số Cronbach's Alpha của tất cả các thang đo sau khi rút trích từ phân tích 

EFA đều đạt độ tin cậy (>0.7). Đặc biệt, thang đo “Kiến thức” (Cronbach's Alpha 

=0.934) và “Kỹ năng” (Cronbach's Alpha=0.932) có hệ số Cronbach's Alpha rất 

cao. Điều này do số biến của những nhân tố này đều khá lớn (14 biến). Trong mỗi 

nhóm biến thì hệ số tương quan tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0.3. Điều 

này khẳng định thang đo các nhân tố rút trích từ các biến quan sát là phù hợp và 

đáng tin cậy. Vậy tất cả các biến quan sát có thể được sử dụng trong các bước phân 

tích tiếp theo. 

3.2.1.3 Kiểm định phân phối chuẩn 

Cặp giả thuyết: 

 H0: Các nhân tố có phân phối chuẩn 

 H1: Các nhân tố không có phân phối chuẩn 

Theo kết quả kiểm định kolmogorov-smirnow, tất cả các nhóm nhân tố: 

“Kiến thức”, "Kỹ năng", "Phẩm chất" đều có giá trị  Sig.>0.05, tức là không đủ cơ 

sở bác bỏ H0. Vì vậy dữ liệu của các nhân tố này đều có phân phối chuẩn, có thể sử 

dụng tốt trong các bước kiểm định tham số. 

Bảng 3.5 Kiểm định Sample Kolmogorov-Smirnov 

Yếu tố N Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Kiến thức (KT) 402 1.351 0.052 

Kỹ năng (KN) 401 1.306 0.071 

Phẩm chất (PC) 404 1.333 0.060 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 
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3.2.1.4 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) đối với thang đo về năng lực lãnh đạo 

 Với thang đo năng lực lãnh đạo, phương pháp CFA được thực hiện với 37 

biến quan sát (rút trích từ kết quả phân tích EFA). Kết quả phân tích CFA như sau: 

Nhằm đánh giá sự phù hợp của mô hìnhnghiên cứu này sử dụng các chỉ tiêu: 

Chi-bình phương (yêu cầu: p > 5%); Chi-bình phương điều chỉnh theo bậc tự do 

(CMIN/DF < 3; Chỉ số GFI (Goodness-of-fit index ≈ 1); chỉ số thích hợp so sánh 

CFI (comparative fit index > 0.9); chỉ số TLI (Tucker & Lewis index > 0.9) và chỉ 

số RMSEA (root mean square error approximation < 0.08). 

 Kết quả ở bảng “Các chỉ số đánh giá sự phù hợp của mô hình với dữ liệu thị 

trường (trước khi hiệu chỉnh bằng hệ số MI - Modification Indices)” (Xem phụ lục) 

cho thấy, RMSEA= 0.061 (< 0.08) và CMIN/DF= 2.491 (<3) là phù hợp. Tuy 

nhiên, các chỉ số còn lại: GFI= 0.828 (< 0.9); TLI = 0.879 (< 0.9); CFI = 0.887 (< 

0.9) đều vẫn chưa đảm bảo các yêu cầu, nên mô hình này vẫn chưa được xem là phù 

hợp (tương thích) với dữ liệu thị trường. Để hiệu chỉnh mô hình, nghiên cứu dựa 

trên giá trị hệ số MI (Modification Indices). Sau khi hiệu chỉnh, các chỉ số đánh giá 

đạt được: CMIN/DF= 2.242 (<3), GFI= 0.847 gần với 0.9 hơn GFI ở bảng trước, 

TLI=0.900, CFI= 0.907 (> 0.9) và RMSEA= 0.056 (< 0.08). Do vậy, có thể kết luận 

mô hình sau hiệu chỉnh đã phù hợp (tương thích) với dữ liệu thị trường. Kết quả cụ 

thể như sau: 

Bảng 3.6 Các chỉ số đánh giá sự phù hợp của mô hình với dữ liệu thị trƣờng 

(sau khi hiệu chỉnh bằng hệ số MI - Modification Indices) 

Các chỉ số đánh giá Giá trị 

CMIN/DF 2.242 

GFI 0.847 

TLI 0.900 

CFI 0.907 

RMSEA 0.056 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã đánh giá độ tin cậy thang đo, kiểm định giá trị 

hội tụ, tính đơn nguyên, giá trị phân biệt đều đạt yêu cầu (Xem phụ lục). Như vậy, ta 

có mô hình kết quả từ phân tích CFA đối với thang đo năng lực lãnh đạo như sau: 
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Hình 3.1 Mô hình phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo năng lực lãnh 

đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

3.2.2 Kiểm định thang đo về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo 

3.2.2.1. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) đối với thang đo về các nhân tố ảnh 

hưởng đến năng lực lãnh đạo  

Với kết quả kiểm định KMO là 0.921 lớn hơn 0.5 và p – value (Sig.=0.000) 

của kiểm định Barlett bé hơn 0.05, tức đảm bảo các điều kiện để tiến hành phân tích 

nhân tố khám phá EFA (Xem Phụ lục). 

 Kết quả phân tích EFA đã cho ra các nhân tố cơ bản của thang đo các nhân tố 

ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, gồm 3 nhân tố: Nhóm nhân tố thuộc bản thân giám 

đốc DNNVV (BT), Nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm của tổ chức (DDTC) và Nhóm 

nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô (MTVM), với tổng phương sai trích là 63.889% > 

50%. Tức 3 nhân tố này giải thích được 63.889% biến thiên của các biến quan sát. 

Tất cả các hệ số tải nhân tố của các nhân tố trong từng yếu tố đều lớn hơn 0.5. 
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Bảng 3.7 Kết quả phân tích EFA đối với thang đo về các nhân tố ảnh hƣởng 

đến năng lực lãnh đạo 

 
Nhân tố 

1 2 3 

BT4 .747   

BT9 .746   

BT10 .738   

BT3 .736   

BT1 .734   

BT5 .723   

BT8 .721   

BT7 .700   

BT2 .694   

BT6 .692   

DDTC2  .788  

DDTC1  .787  

DDTC4  .780  

DDTC5  .778  

DDTC3  .751  

DDTC6  .731  

MTVM1   .827 

MTVM2   .812 

MTVM3   .808 

MTVM4   .784 

MTVM5   .779 

Eigenvalues 7.631 3.673 2.113 

% of Variance 36.336 17.492 10.062 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 
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3.2.2.2. Kiểm định độ tin cậy với các nhóm biến thuộc thang đo về các nhân tố ảnh 

hưởng đến năng lực lãnh đạo 

Bảng 3.8 Kiểm định Cronbach's Alpha 

Nhóm biến Số lƣợng biến Cronbach's Alpha 

Nhóm nhân tố thuộc bản thân giám đốc 

DNNVV (BT) 
10 0.918 

Nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm của tổ 

chức (DDTC) 
6 0.898 

Nhóm nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô 

(MTVM) 
5 0.896 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015)  

Hệ số Cronbach's Alpha của tất cả các thang đo sau khi rút trích từ phân tích 

EFA đều đạt độ tin cậy (>0.7). Trong mỗi nhóm biến thì hệ số tương quan tổng của 

các biến quan sát đều lớn hơn 0.3. Điều này khẳng định thang đo các nhân tố rút trích 

từ các biến quan sát là phù hợp và đáng tin cậy. Vậy tất cả các biến quan sát có thể 

được sử dụng trong các bước phân tích tiếp theo. 

3.2.2.3. Kiểm định phân phối chuẩn 

Bảng 3.9 Kiểm định Sample Kolmogorov-Smirnov 

Yếu tố N Kolmogorov-Smirnov Z Sig. (2-tailed) 

Nhóm nhân tố thuộc bản thân 

giám đốc DNNVV (BT) 
402 1.164 0.258 

Nhóm nhân tố thuộc về đặc 

điểm của tổ chức (DDTC) 
403 1.252 0.179 

Nhóm nhân tố thuộc về môi 

trường vĩ mô (MTVM) 
404 1.362 0.050 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Cặp giả thuyết H0: Các nhân tố có phân phối chuẩn và H1: Các nhân tố 

không có phân phối chuẩn. Theo kết quả kiểm định kolmogorov-smirnow, cả 3 

nhóm nhân tố đều có giá trị Sig.>0.05, tức là không đủ cơ sở bác bỏ H0. Vì vậy dữ 
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liệu của các nhân tố này đều có phân phối chuẩn, có thể sử dụng tốt trong các bước 

kiểm định tham số. 

3.2.2.4. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) đối với thang đo về các nhân tố ảnh 

hưởng đến năng lực lãnh đạo 

  

Hình 3.2 Mô hình phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo các nhân tố ảnh 

hƣởng đến năng lực lãnh đạo 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Với thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, phương pháp 

CFA được thực hiện với 21 biến quan sát (rút trích từ kết quả phân tích EFA). 

Nghiên cứu đã đánh giá sự phù hợp của mô hình, đánh giá độ tin cậy thang đo, kiểm 

định giá trị hội tụ, tính đơn nguyên, giá trị phân biệt đều đạt yêu cầu (Xem phụ lục). 

Như vậy, ta có mô hình kết quả từ phân tích CFA đối với thang đo các nhân tố ảnh 

hưởng đến năng lực lãnh đạo như hình 3.2. 
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3.2.3 Kiểm định thang đo về kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

3.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) đối với thang đo về kết quả hoạt động 

của doanh nghiệp  

Bảng 3.10 Kết quả phân tích EFA đối với thang đo về kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp 

 
Nhân tố 

1 2 3 4 

QTNB3 .894    

QTNB1 .848    

QTNB2 .750    

QTNB4 .627    

QTNB5 .539    

KH1  .868   

KH2  .841   

KH3  .716   

DTPT1   .790  

DTPT2   .764  

DTPT3   .751  

TC2    .892 

TC1    .655 

Eigenvalues 5.981 1.445 1.130 1.068 

% of Variance 46.011 11.116 8.692 8.219 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Với kết quả kiểm định KMO là 0.883 lớn hơn 0.5 và p – value (Sig.=0.000) của 

kiểm định Barlett bé hơn 0.05, tức đảm bảo các điều kiện để tiến hành phân tích nhân 

tố khám phá EFA (Xem phụ lục).  Kết quả phân tích EFA đã cho ra các nhân tố cơ bản 

của thang đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp, gồm 4 nhân tố: Phương diện tài 

chính (TC); Phương diện khách hàng (KH); Phương diện quy trình nội bộ (QTNB) và 

Phương diện đào tạo và phát triển (DTPT), với tổng phương sai trích là 74.038% > 
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50%. Tức 4 nhân tố này giải thích được 74.038% biến thiên của các biến quan sát. Tất 

cả các hệ số tải nhân tố của các nhân tố trong từng yếu tố đều lớn hơn 0.5. 

3.2.3.2. Kiểm định độ tin cậy với các nhóm biến thuộc thang đo về kết quả hoạt 

động của doanh nghiệp 

Bảng 3.11 Kiểm định Cronbach's Alpha 

Nhóm biến 
Số lƣợng biến 

Cronbach's 

Alpha 

Phương diện tài chính (TC) 2 0.775 

Phương diện khách hàng (KH) 3 0.853 

Phương diện quy trình nội bộ (QTNB) 5 0.874 

Phương diện đào tạo và phát triển (DTPT) 3 0.820 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Hệ số Cronbach's Alpha của tất cả các thang đo sau khi rút trích từ phân tích 

EFA đều đạt độ tin cậy (>0.7). Trong mỗi nhóm biến thì hệ số tương quan tổng của 

các biến quan sát đều lớn hơn 0.3. Điều này khẳng định thang đo các nhân tố rút 

trích từ các biến quan sát là phù hợp và đáng tin cậy. Vậy tất cả các biến quan sát có 

thể được sử dụng trong các bước phân tích tiếp theo. 

3.2.3.3 Kiểm định phân phối chuẩn 

Bảng 3.12 Kiểm định Sample Kolmogorov-Smirnov 

Yếu tố N Kolmogorov-Smirnov Z Sig. (2-tailed) 

Phương diện tài chính (TC) 404 1.341 0.058 

Phương diện khách hàng 

(KH) 
404 1.307 0.069 

Phương diện quy trình nội bộ 

(QTNB) 
403 1.308 0.067 

Phương diện đào tạo và phát 

triển (DTPT) 
403 1.283 0.192 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 
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Theo kết quả kiểm định kolmogorov-smirnow, cả 4 nhóm nhân tố đều có giá 

trị  Sig.>0.05, tức là không đủ cơ sở bác bỏ H0.  

Vì vậy dữ liệu của các nhân tố này đều có phân phối chuẩn, có thể sử dụng 

tốt trong các bước kiểm định tham số. 

3.2.3.4. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) đối với thang đo về kết quả hoạt động 

của doanh nghiệp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3 Mô hình phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo kết quả hoạt 

động của doanh nghiệp 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Với thang đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp, phương pháp CFA được 

thực hiện với 13 biến quan sát (rút trích từ kết quả phân tích EFA). Nghiên cứu đã 

đánh giá sự phù hợp của mô hình, đánh giá độ tin cậy thang đo, kiểm định giá trị 

hội tụ, tính đơn nguyên, giá trị phân biệt đều đạt yêu cầu (Xem phụ lục). Như vậy, ta 
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có mô hình kết quả từ phân tích CFA đối với thang đo kết quả hoạt động của doanh 

nghiệp như hình 3.3. 

3.3 Kết quả thống kê đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

3.3.1 Kết quả giám đốc DNNVV tự đánh giá về mức độ đáp ứng và tầm quan 

trọng về năng lực lãnh đạo 

3.3.1.1 Về kiến thức lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung 

Theo kết quả thống kê ta thấy có sự chênh lệch trong cách đánh giá về tầm 

quan trọng và mức độ đáp ứng về kiến thức lãnh đạo của giám đốc các DNNVV. Đa 

số các  kiến thức lãnh đạo đều được đánh giá là quan trọng đối với sự thành công 

của tổ chức trong tương lai, ngoại trừ một số kiến thức không được đánh giá cao 

như kiến thức về văn hóa doanh nghiệp và kiến thức về trách nhiệm xã hội. Kết quả 

cũng chỉ ra có khá nhiều kiến thức về lãnh đạo mà các giám đốc DNNVV chưa đáp 

ứng tốt ở hiện tại như kiến thức về chiến lược kinh doanh, kiến thức về quản trị sự 

thay đổi, kiến thức về văn hóa doanh nghiệp, về trách nhiệm xã hội. Kết hợp với ma 

trận GAP về năng lực lãnh đạo, ta có thể phân tích thực trạng về kiến thức lãnh đạo 

của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung dựa trên các nhóm sau: 

Nhóm “Phát triển đúng hướng”: Theo kết quả chúng ta có thể thấy ở nhóm 

này là những kiến thức lãnh đạo mà giám đốc DNNVV đánh giá có mức độ quan 

trọng đối với thành công của tổ chức trong tương lai và mức độ đáp ứng ở hiện tại 

của giám đốc DNNVV đều từ 2,5 điểm trở lên. Như vậy đây là những năng lực 

quan trọng trong tương lai và hiện tại giám đốc DNNVV đã thực hiện khá tốt. Đây 

được xem như là thế mạnh về năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc DNNVV khu 

vực Bắc miền Trung. Nhóm này bao gồm các kiến thức về ngành nghề lĩnh vực 

kinh doanh; kiến thức về văn hóa xã hội; kiến thức chính trị pháp luật; kiến thức về 

lãnh đạo bản thân; kiến thức về quản trị nhân lực; kiến thức marketing, tài chính kế 

toán; kiến thức về quản trị sản xuất dịch vụ; kiến thức về hội nhập kinh tế và kiến 

thức ngoại ngữ và tin học. 

Nhóm “Không cần phát triển”:. Theo kết quả ở nhóm này là những kiến 

thức mà giám đốc DNNVV đánh giá có mức độ quan trọng đối với thành công của 
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tổ chức trong tương lai dưới mức 2,5 điểm và mức độ đáp ứng ở hiện tại của giám 

đốc DNNVV cũng dưới 2,5 điểm. Đây là những năng lực theo giám đốc DNNVV 

khu vực Bắc miền Trung là không quan trọng đối với sự thành công của tổ chức 

trong tương lai và hiện tại giám đốc DNNVV cũng còn hạn chế, yếu kém ở những 

mảng năng lực này. Theo đánh giá của đội ngũ giám đốc DNNVV khu vực Bắc 

miền Trung thì nhóm này bao gồm kiến thức về văn hóa doanh nghiệp và kiến thức 

về trách nhiệm xã hội. 
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Kiến thức về ngành nghề, lĩnh vực 

kinh doanh

Kiến thức về văn hóa, xã hội

Kiến thức chính trị, pháp luật

Kiến thức về  lãnh đạo bản thân

Kiến thức về chiến lược kinh doanh

Kiến thức về quản trị nhân lực

Kiến thức về marketing

Kiến thức về tài chính, kế toán

Kiến thức về quản trị sản xuất, dịch 

vụ…

Kiến thức về trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp

Kiến thức về văn hóa doanh nghiệp

Kiến thức về quản trị sự thay đổi, quản 

trị rủi ro

Kiến thức về hội nhập quốc tế

Kiến thức ngoại ngữ, tin học

Mức độ đáp ứng

Mức độ quan trọng

Hình 3.4: Thống kê đánh giá tầm quan trọng và mức độ đáp ứng về kiến thức 

lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Nhóm “Cần phát triển”: Theo ma trận GAP chúng ta có thể thấy ở nhóm 

này là những kiến thức mà giám đốc DNNVV đánh giá có mức độ quan trọng đối 
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với thành công của tổ chức trong tương lai trên mức 2,5 điểm nhưng mức độ đáp 

ứng ở hiện tại của giám đốc DNNVV lại dưới mức 2,5 điểm. Nhóm năng lực này 

theo giám đốc DNNVV là rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức trong 

tương lai nhưng hiện tại giám đốc DNNVV lại hạn chế và yếu kém ở những mảng 

năng lực này. Đây được xem là “khoảng trống”, là sự “thiếu hụt” về năng lực lãnh 

đạo của đội ngũ giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung, bao gồm kiến thức về 

xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược và kiến thức về quản trị sự thay đổi, rủi ro.  
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Hình 3.5: Ma trận GAP về kiến thức lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khu vực Bắc miền Trung 

  (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

3.3.1.2 Về kỹ năng lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung 

Theo kết quả thống kê giá trị trung bình về mức độ đánh giá tầm quan trọng 

của các kỹ năng lãnh đạo đều khá cao, trên mức 3.8 điểm. Có 4 kỹ năng không được 

giám đốc các DNNVV đánh giá cao về tầm quan trọng đó là kỹ năng gây ảnh 

hưởng và xây dựng hình ảnh, kỹ năng thiết lập và lãnh đạo nhóm, kỹ năng tổ chức 

và triển khai công việc, kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đối 
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với mức độ đáp ứng về các kỹ năng lãnh đọa ở hiện tại, có khá nhiều kỹ năng đánh 

giá ở mức thấp như kỹ năng phát triển đội ngũ, kỹ năng gây ảnh hưởng và xây dựng 

hình ảnh, kỹ năng xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược, kỹ năng huy động và phối 

hợp các nguồn lực, kỹ năng khởi xướng sự thay đổi, kỹ năng xây dựng và phát triển 

văn hóa doanh nghiệp. Kết hợp với ma trận GAP về năng lực lãnh đạo, ta có thể 

phân tích thực trạng về kỹ năng lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền 

Trung dựa trên các nhóm sau: 
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Hình 3.6: Thống kê đánh giá tầm quan trọng và mức độ đáp ứng về kỹ năng 

lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Nhóm 1: “Phát triển đúng hướng”: Theo kết quả chúng ta có thể thấy ở 

nhóm này là những kỹ năng mà giám đốc DNNVV đánh giá có mức độ quan trọng 

đối với thành công của tổ chức trong tương lai từ mức 2,5 điểm trở lên và mức độ 

đáp ứng ở hiện tại của giám đốc DNNVV cũng từ 2,5 điểm trở lên. Đây được xem 

những năng lực quan trọng trong tương lai và hiện tại giám đốc DNNVV đã thực 

hiện khá tốt. Nhóm này bao gồm các kỹ năng thấu hiểu bản thân, kỹ năng cân bằng 



95 

công việc và cuộc sống; kỹ năng học hỏi; kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao 

tiếp lãnh đạo, kỹ năng động viên khuyến khích.  
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Hình 3.7: Ma trận GAP về kỹ năng lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

  (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Nhóm 2: “Phát triển quá mức”: Ở nhóm này là những kỹ năng mà giám 

đốc DNNVV đánh giá có mức độ quan trọng đối với thành công của tổ chức trong 

tương lai dưới mức 2,5 điểm và mức độ đáp ứng ở hiện tại của giám đốc DNNVV 

từ 2,5 điểm trở lên. Đây là những kỹ năng theo giám đốc DNNVV khu vực Bắc 

miền Trung là không quan trọng đối với sự thành công của tổ chức trong tương lai 

nhưng hiện tại giám đốc DNNVV lại thực hiện khá tốt những mảng năng lực này. 

Như vậy theo đánh giá của đội ngũ giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung thì 

đây cũng là những thế mạnh về năng lực lãnh đạo của họ và không cần thiết phải 

tập trung phát triển những năng lực này trong thời gian tới. Nhóm này bao gồm kỹ 

năng tổ chức và triển khai công việc, kỹ năng thiết lập và lãnh đạo nhóm.  
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Nhóm 3: “Không cần phát triển”: Theo kết quả thì ở nhóm này là kỹ năng 

gây ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh, kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa 

doanh nghiệp. Đây là những kỹ năng theo giám đốc DNNVV là không quan trọng 

đối với sự thành công của tổ chức trong tương lai và hiện tại giám đốc DNNVV 

cũng còn hạn chế, yếu kém ở những mảng năng lực này. Do đặc điểm thiếu các yếu 

tố nguồn lực đặc biệt là về tài chính, hệ thống chuẩn mực giá trị trong DNNVV 

chưa được chú trọng, thiếu các chính sách quản lý kinh doanh mang tính nền tảng 

làm bệ đỡ phát triển văn hóa doanh nghiệp, tầm nhìn của nhà lãnh đạo còn hạn 

chế…nên vai trò các năng lực này không được giám đốc DNNVV đánh giá cao. 

Tuy nhiên nếu xét về dài hạn thì theo chúng tôi, nhận thức này là không đúng đắn 

bởi những năng lực này về lâu dài là rất cần thiết cho quá trình phát triển và hội 

nhập kinh tế quốc tế cho các doanh nghiệp.  

Nhóm 4: “Cần phát triển”: Nhóm kỹ năng này theo giám đốc DNNVV khu 

vực Bắc Trung Bộ là rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức trong tương 

lai nhưng hiện tại giám đốc DNNVV lại hạn chế và yếu kém ở những mảng năng 

lực này. Tương tự như kiến thức lãnh đạo, đây được xem là “khoảng trống”, là sự 

“thiếu hụt” về năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc DNNVV, bao gồm kỹ năng 

xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược, kỹ năng phát triển đội ngũ, kỹ năng huy động 

và phối hợp nguồn lực, kỹ năng khởi xướng sự thay đổi.  

3.3.1.3 Về phẩm chất lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung 

Kết quả cho thấy nhìn chung các giám đốc DNNVV đều đánh giá cao tầm 

quan trọng và mức độ đáp ứng hiện tại của họ về các phẩm chất lãnh đạo. Chỉ có 

phẩm chất “Nhìn xa trông rộng”, “Tư duy đổi mới và sáng tạo” có mức độ đáp ứng 

khá thấp. Điều này được thể hiện cụ thể hơn qua ma trận GAP về phẩm chất lãnh 

đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung như sau: 

Nhóm “Phát triển đúng hướng”: Nhóm này bao gồm các phẩm chất như 

tính mạo hiểm và quyết đoán, ham học hỏi, linh hoạt và nhạy bén, trách nhiệm, tính 

bao quát, đạo đức nghề nghiệp, và sự tự tin. Đây là những phẩm chất lãnh đạo mà 

các giám đốc DNNVV đã thể hiện khá tốt ở hiện tại, đồng thời những phẩm chất 

này cũng cần tiếp tục được phát huy trong tương lai để góp phần nâng cao năng lực 

lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp. 
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Hình 3.8: Thống kê đánh giá tầm quan trọng và mức độ đáp ứng về phẩm chất 

lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 
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Hình 3.9: Ma trận GAP về phẩm chất lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

  (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 
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Nhóm “Phát triển quá mức”: Nhóm này có phẩm chất lãnh đạo là “Tính 

kiên nhẫn” đã được giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung đánh giá là không 

quan trọng đối với sự thành công của tổ chức trong tương lai nhưng hiện tại giám 

đốc DNNVV lại thể hiện khá tốt phẩm chất này. Như vậy theo đánh giá của đội ngũ 

giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung thì họ không cần thiết phải tập trung 

phát triển những năng lực này trong thời gian tới.  

Nhóm “Cần Phát triển”: Nhóm này bao gồm phẩm chất “Nhìn xa trông 

rộng” và “Tư duy đổi mới và sáng tạo”. Theo giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền 

Trung thì những phẩm chất này rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức 

trong tương lai nhưng hiện tại giám đốc DNNVV lại hạn chế và chưa đáp ứng tốt 

các phẩm chất này. 

3.3.2 Kết quả cấp dưới đánh giá về mức độ đáp ứng năng lực lãnh đạo của giám 

đốc DNNVV  

3.3.2.1 Về kiến thức lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

Về kiến thức lãnh đạo, nhìn chung mức độ đánh giá của cấp dưới khá tương 

đồng với đánh giá của giám đốc. Theo như kết quả phần trước, nhìn chung giám đốc 

tự nhận thấy các kiến thức chuyên môn họ đáp ứng khá tốt nhưng họ lại đang thiếu 

những kiến thức lãnh đạo như định hướng chiến lược kinh doanh, quản trị sự thay 

đổi và kiến thức về trách nhiệm xã hội, văn hóa doanh nghiệp. Kết quả này cũng là 

điểm hạn chế mà đánh giá của đội ngũ các nhà quản trị cấp dưới đã chỉ ra với mức 

điểm đánh giá khá thấp.  

Tuy nhiên bên cạnh đó một số tiêu chí về mức độ đáp ứng kiến thức lãnh đạo 

của giám đốc được cấp dưới đánh giá cao hơn so với giám đốc tự đánh giá: kiến 

thức về chính trị, văn hóa, xã hội, hội nhập quốc tế…Điều đáng quan tâm là có một 

số kiến thức lãnh đạo cấp dưới đánh giá lại khá thấp hơn so với đánh giá của giám 

đốc như kiến thức về quản trị nhân sự (3.19/3.76 điểm) và kiến thức về ngoại ngữ, 

tin học (3.02/3.55 điểm). Như vậy đội ngũ cấp dưới thực sự chưa hài lòng với kiến 

thức về công tác quản trị nhân sự của giám đốc liên quan đến một số hoạt động như 

động viên khuyến khích, đào tạo phát triển. Trong thời đại hiện nay, có khá nhiều lý 

thuyết quan điểm hiện đại tiếp cận các cách thức động viên khích lệ, tạo động lực 

cho nhân viên. 
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Hình 3.10: Thống kê đánh giá của cấp dƣới về mức độ đáp ứng kiến thức lãnh 

đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Tuy nhiên thực tế cho thấy đa số giám đốc các DNNVV vẫn chưa tiếp cận 

được về các quan điểm, lý thuyết động viên nhân viên hiện đại nên hiệu quả công 

tác quản trị nhân sự chưa cao. Chính vì vậy ngay bản thân giám đốc nhận thấy mình 

chưa thực hiện tốt công tác này (đánh giá ở mức trung bình 3.76 điểm) và cấp dưới 

chưa hài lòng về mảng kiến thức này cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra kỹ năng giao 

tiếp ngoại ngữ, mà chủ yếu là tiếng Anh của các giám đốc DNNVV ở khu vực còn 

hạn chế nên mức độ đáp ứng về kiến thức ngoại ngữ của giám đốc cũng không được 

cấp dưới đánh giá cao. Trong bối cảnh như hiện nay, giám đốc cần có ý thức bổ 

sung, nâng cao hơn nữa kiến thức về ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

3.3.2.2 Về kỹ năng lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

Kết quả so sánh đánh giá mức độ đáp ứng kỹ năng lãnh đạo của giám đốc 

cho thấy có khá nhiều kỹ năng lãnh đạo được cấp dưới đánh giá mức điểm cao hơn 

so với đánh giá của giám đốc như kỹ năng học hỏi, kỹ năng gây ảnh hưởng, kỹ năng 
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xây dựng tầm nhìn, kỹ năng về khởi xướng sự thay đổ và trách nhiệm xã hội, văn 

hóa doanh nghiệp.  

 

Hình 3.11: Thống kê đánh giá của cấp dƣới về mức độ đáp ứng kỹ năng lãnh 

đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Điều này chứng tỏ thông qua những thuộc tính cá nhân nổi trội và lợi thế địa 

vị của giám đốc doanh nghiệp, từ đó làm cho cấp dưới cảm nhận được và tin tưởng 

tuyệt đối vào quá trình lãnh đạo của cấp trên. Ngoài ra thực tế cho thấy bản thân 

giám đốc DNNVV ở các tỉnh cũng đã tích cực, chủ động trong việc nâng cao trình 

độ, kỹ năng quản lý, kinh doanh và có khả năng tiếp thu tốt, tiếp nối truyền thống 

tốt đẹp của con người Việt Nam cần cù, ham học hỏi.  

Tuy nhiên có một số tiêu chí trong phần này mức điểm đánh giá của cấp dưới 

thấp hơn khá nhiều so với mức điểm do chính bản thân giám đốc tự đánh giá, đặc 

biệt kỹ năng động viên khuyến khích (3.12/3.76 điểm), phát triển đội ngũ (2.06/2.31 

điểm) và kỹ năng tổ chức và triển khai công việc (3.89/4.30 điểm). Kết quả này khá 

trùng khớp với kết quả đánh giá về kiến thức lãnh đạo khi cấp dưới cho rằng kiến 

thức về quản trị nhân sự của giám đốc doanh nghiệp còn hạn chế. Tuy rằng mối 
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quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới, giữa nhân viên đồng nghiệp với nhau cũng ngày 

càng thông thoáng, cởi mở hơn nhưng giám đốc doanh nghiệp chưa thể hiện tốt sự 

quan tâm, khuyến khích động viên nhân viên kịp thời, đúng lúc, hợp lý. Các hình 

thức khuyến khích nhân viên, người lao động trong các DNNVV thực tế không đa 

dạng. Ngoài ra giám đốc DNNVV các tỉnh Bắc miền Trung vẫn còn nhiều hạn chế 

về năng lực phát triển đội ngũ này. Các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên 

trong các DNNVV hiện nay chủ yếu là chương trình định hướng cho nhân viên 

mới; đào tạo thông qua hình thức kèm cặp; các khóa đào tạo ngắn hạn cho CBCNV; 

các hoạt động đào tạo từ xa; phát triển nhân viên qua hoạt động đánh giá nhân 

viên… Những hình thức này chưa tác động tới việc nâng cao và phát huy, khai thác 

những năng lực, phẩm chất mang tính tiềm ẩn của nhân viên mà chỉ mang tính chất 

nâng cao tay nghề người lao động, chính vì vậy cấp dưới đánh giá mức độ đáp ứng 

về các kỹ năng này của giám đốc chưa cao. Điều này đòi hỏi giám đốc doanh 

nghiệp phải làm tốt hơn nữa công tác khích lệ động viên trong hoạt động lãnh đạo 

của mình, một mặt góp phần tăng năng suất lao động, mặt khác có thể thu hút nhân 

tài cho doanh nghiệp của mình trong thời gian tới. 

3.3.2.3 Về phẩm chất lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

Kết quả so sánh đánh giá mức độ đáp ứng phẩm chất lãnh đạo của giám đốc 

DNNVV khu vực Bắc miền Trung cho thấy cấp dưới đánh giá mức điểm khá tương 

đồng so với đánh giá của giám đốc. Nhìn chung cấp dưới đánh giá cao các phẩm 

chất của giám đốc doanh nghiệp mình như  “tính mạo hiểm và quyết đoán, ham học 

hỏi, linh hoạt và nhạy bén, tính bao quát, đạo đức nghề nghiệp và sự tự tin”. Những 

phẩm chất này cả giám đốc và cấp dưới đều đánh giá từ mức 3.8 đến 4.2 điểm. Đây 

cũng là những tố chất chung của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam. Đa số 

doanh nhân Việt Nam rất cần cù, chịu khó, có bản lĩnh, có ý chí lập nghiệp, làm 

giàu, dám chấp nhận rủi ro, thách thức. Trong điều kiện ở nước ta, cơ chế thị trường  

và hệ thống hỗ trợ DNNVV còn nhiều bất cập, nhưng  nhiều giám đốc DNNVV đã 

vươn lên và thành công  trong quá trình kinh doanh mặc dù nguồn vốn để khởi 

nghiệp rất hạn chế, xuất phát điểm từ mô hình kinh tế gia đình, với những kiến thức 

còn hạn chế về quản trị doanh nghiệp và kinh nghiệm thương trường. Tuy nhiên, 
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tương tự như giám đốc tự đánh giá, cấp dưới cũng đánh giá thấp phẩm chất nhìn xa 

trông rộng và tư duy đổi mới sáng tạo của giám đốc trong doanh nghiệp, dưới mức 

2.5 điểm. Các phẩm chất này là một trong những giá trị cốt lõi cần có và giúp đội 

ngũ doanh nhân Việt Nam tồn tại và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Chính vì vậy, giám đốc doanh nghiệp 

cần phát huy các đặc tính truyền thống của doanh nhân Việt Nam, rèn luyện các tố 

chất nhằm tăng khả năng thích ứng, khả năng đối phó với những biến động của môi 

trường kinh doanh cũng như sự thay đổi trong nội bộ tổ chức.  

 Hình 3.12: Thống kê đánh giá của cấp dƣới về mức độ đáp ứng phẩm chất 

lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

3.4 Đánh giá sự khác biệt trong năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp 

nhỏ và vừa dựa trên qui mô, lĩnh vực, loại hình doanh nghiệp và địa bàn 

Nhằm tìm hiểu liệu có sự khác biệt trong mức độ đánh giá về năng lực lãnh 

đạo của giám đốc DNNVV nếu dựa trên các đặc điểm của doanh nghiệp như về qui 

mô doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh hoặc theo địa bàn, 

nghiên cứu đã sử dụng kiểm định ANOVA cho các nhóm. Kết quả cho thấy có sự 

khác biệt về các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo ở khá nhiều nhóm với mức 

Sig.< 0.05. Bên cạnh đó, kết hợp với giá trị thống kê về năng lực lãnh đạo dựa trên 

các đặc điểm của doanh nghiệp và địa bàn, ta có kết quả cụ thể như sau: 
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Bảng 3.13: Kết quả kiểm định ANOVA về sự khác biệt trong năng lực lãnh đạo 

của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

Tiêu chí Mức ý nghĩa (Sig.) 

Kiến thức lãnhđạo Kỹ năng lãnh đạo Phẩm chất lãnh đạo 

Quymô lao động 0.000 0.000 0.001 

Loại hình  0.000 0.000 0.000 

Lĩnh vực 0.003 0.002 0.001 

Địa bàn 0.624 0.738 0.804 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

 - Phân tích sự khác biệt về năng lực lãnh đạo dựa trên đặc điểm của tổ chức: 

Kết quả cho thấy ở các nhóm qui mô doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp và lĩnh 

vực hoạt động của doanh nghiệp khác nhau thì năng lực lãnh đạo cũng sẽ khác nhau 

(mức Sig. đều < 0.05). Cụ thể đối với nhóm qui mô doanh nghiệp, nhóm doanh 

nghiệp dưới 10 lao động có mức điểm đáp ứng về kiến thức lãnh đạo, kỹ năng lãnh 

đạo, phẩm chất lãnh đạo thấp hơn nhóm doanh nghiệp từ 10 – 200 lao động; nhóm 

doanh nghiệp từ 10-200 lao động lại có mức độ đáp ứng về năng lực lãnh đạo thấp 

hơn nhóm 200-300 lao động. Như vậy, theo kết quả của luận án nếu qui mô doanh 

nghiệp càng lớn thì mức độ đáp ứng về năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh 

nghiệp sẽ cao hơn. Tương tự đối với nhóm phân theo loại hình doanh nghiệp, kết 

quả theo giá trị trung bình cho thấy nhìn chung loại hình công ty cổ phần và công ty 

trách nhiệm hữu hạn có mức điểm đáp ứng về năng lực lãnh đạo của giám đốc 

doanh nghiệp cao hơn so với loại hình doanh nghiệp tư nhân.  

Ngoài ra, đối với nhóm phân theo lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, kết 

quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt về năng lực lãnh đạo giữa nhóm 

doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản, nhóm doanh 

nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và nhóm doanh nghiệp thương mại - 

dịch vụ. Nhìn chung doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy 

sản và công nghiệp - xây dựng có mức độ đáp ứng về kiến thức lãnh đạo, kỹ năng 

lãnh đạo, phẩm chất lãnh đạo tốt hơn so với nhóm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 
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thương mại - dịch vụ. Điều này cũng khá phù hợp với kết quả của các đặc điểm 

trước của tổ chức khi đa số các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ đều là doanh 

nghiệp tư nhân và có qui mô nhỏ và siêu nhỏ. 

Bảng 3.14: Thống kê đánh giá về mức độ đáp ứng năng lực lãnh đạo của giám 

đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên đặc điểm của doanh nghiệp và địa bàn 

 

                      Yếu tố 

Kiến thức 

lãnh đạo 

Kỹ năng 

lãnh đạo 

Phẩm chất 

lãnh đạo 

 

Qui mô 

Dưới 10 lao động 3.14 2.91 3.47 

10 - 200 lao động 3.31 3.13 3.83 

200 - 300 lao động 3.57 3.40 4.09 

 

Loại 

hình 

Doanh nghiệp tư nhân 3.08 2.85 3.49 

Công ty cổ phần 3.23 3.41 4.00 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 3.45 3.20 3.80 

 

Lĩnh 

vực 

Nông lâm nghiệp, thủy sản 3.30 3.17 3.87 

Công nghiệp, xây dựng 3.42 3.28 3.99 

Thương mại, dịch vụ 3.14 2.87 3.43 

 

 

 

Địa bàn 

Thừa Thiên Huế 3.24 2.97 3.61 

Quảng Trị 3.18 2.88 3.57 

Quảng Bình 3.22 2.93 3.60 

Hà Tĩnh  3.23 3.00 3.47 

Nghệ An 3.29 3.06 3.65 

Thanh Hóa 3.32 3.12 3.66 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

- Phân tích sự khác biệt dựa trên khu vực các tỉnh: Số liệu điều tra được thu 

thập đầy đủ tại 6 tỉnh khu vực Bắc miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhìn chung 

không có sự khác biệt về năng lực lãnh đạo giữa giám đốc các DNNVV ở các Tỉnh 

khác nhau với mức Sig. ở tất cả các tiêu chí về kiến thức lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo 

và phẩm chất lãnh đạo đều > 0.05. Tuy ở một số chỉ tiêu, mức độ đáp ứng ở hiện tại 
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của giám đốc DNNVV tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có cao hơn, nhưng mức độ 

khác biệt này không đáng kể. Nhìn chung chúng ta cũng nhận thấy mức độ đáp ứng 

về kiến thức lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo và phẩm chất lãnh đạo ở 6 tỉnh trong khu 

vực được đánh giá khá đồng đều nhau.  

3.5 Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu thông qua phân tích mô 

hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

 Trong nghiên cứu này, mô hình cấu trúc tuyến tính được xây dựng nhằm 

kiểm định 2 nhóm giả thiết: Nhóm giả thiết về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực 

lãnh đạo và nhóm giả thiết về tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động 

của doanh nghiệp 

3.5.1 Kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo 

Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo được xây dựng dựa 

trên các giả thiết nghiên cứu là: 

H1: Có mối quan hệ cùng chiều giữa Nhóm nhân tố thuộc bản thân giám đốc 

DNNVV (BT) và năng lực chung của giám đốc DNNVV (NLC). 

H2: Có mối quan hệ cùng chiều giữa Nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm của tổ chức 

(DDTC) và năng lực chung của giám đốc DNNVV (NLC). 

H3: Có mối quan hệ cùng chiều giữa Nhóm nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô 

(MTVM) và năng lực chung của giám đốc DNNVV (NLC). 

3.5.1.1 Kiểm định mô hình SEM các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo 

Sau khi xem xét độ phù hợp của mô hình: 

CMIN/DF =2.120; GFI = 0.905 

TLI = 0.916; CFI =0.929 và RMSEA =0.051 (Xem phụ lục), nghiên cứu thu 

được mô hình ước lượng cuối cùng. Dựa trên kết quả về ý nghĩa thống kê trong 

bảng dưới cho thấy, cả 3 mối quan hệ được kiểm định đều có ý nghĩa thống kê  (P-

value <0.05).  
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Hình 3.13: Phân tích SEM các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực lãnh đạo  

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Bảng 3.15  Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 

Mối quan hệ tƣơng quan 

giữa các nhân tố 
Estimate S.E. C.R. P 

Hệ số  

chuẩn hóa 

NLC <--- BT .194 .058 3.339 *** .182 

NLC <--- DDTC .083 .040 2.095 .036 .113 

NLC <--- MTVM .073 .037 -1.966 .049 .102 

Ghi chú: Estimate: giá trị ước lượng; S.E.: sai lệch chuẩn; C.R.: giá trị tới hạn 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015)  

3.5.1.2 Kiểm định ước lượng mô hình bằng boostrap 

Trong các phương pháp nghiên cứu định lượng bằng phương pháp lấy mẫu, 

thông thường chúng ta phải chia mẫu ra làm 2 mẫu con. Một nửa dùng để ước 

lượng các tham số mô hình và một nửa dùng để đánh giá lại. Cách khác là lặp lại 
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nghiên cứu bằng một mẫu khác. Hai cách trên đây thường không thực tế vì phương 

pháp phân tích SEM thường đòi hỏi mẫu lớn nên việc làm này tốn kém nhiều thời 

gian và chi phí. Trong những trường hợp như vậy thì Boostrap là phương pháp phù 

hợp để thay thế. Đây là phương pháp lấy mẫu lặp lại có thay thế từ mẫu ban đầu, 

trong đó mẫu ban đầu đóng vai trò đám đông. Kiểm định Boostrap này dùng để 

kiểm tra mức độ tin cậy của các hệ số ước lượng trong mô hình. Nghiên cứu này sử 

dụng phương pháp boostrap với số lượng mẫu lặp lại là B=1000. Giả thuyết H0 : 

Bias = 0, H1: Bias ≠ 0.  

Bảng 3.16 Các trọng số chƣa chuẩn hóa phân tích Bootstrap 

Mối quan hệ giữa các 

nhân tố 
Estimate Mean Bias SE-Bias CR 

NLC <--- BT .118 .003 .195 .001 .004 

NLC <--- DDTC .055 .001 .086 .002 .002 

NLC <--- MTVM .047 .001 .078 .005 .001 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

 Để kết luận về tính bền vững của mô hình lý thuyết, nghiên cứu so sánh giá 

trị C.R với 1.96 (do 1.96 là giá trị của phân phối chuẩn ở mức 0.9750 , nghĩa là 

2.5% một phía, 2 phía sẽ là 5%).  Nếu giá trị C.R này > 1.96 thì suy ra p-value < 

5%, chấp nhập H1, kết luận độ lệch khác 0 có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95% 

và ngược lại.  

Từ kết quả ở bảng trên, có thể thấy được các trị tuyệt đối CR đều nhỏ hơn so 

với giá trị kiểm định 1.96, vậy nên có thể nói là độ chệch là rất nhỏ, không có ý 

nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% , hay nói cách khác kết quả ước lượng B=1000 lần 

từ mẫu ban đầu được tính trung bình và giá trị này có xu hướng gần với ước lượng 

của tổng thể. Do đó, ta có thể kết luận các ước lượng trong mô hình SEM các nhân 

tố tác động đến năng lực lãnh đạo ở trên là tin cậy được. 

3.5.1.3 Kết luận về các giả thiết nghiên cứu 

Kết quả ước lượng bằng ML và kiểm định ước lượng mô hình bằng bootstrap 

ở trên cho thấy, cả 3 giả thiết được đưa ra H1, H2 và H3 đều được chấp nhận (với 

P-value <0.05), cụ thể: 
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 - Kiểm định giả thuyết H1 

 Nhóm nhân tố thuộc bản thân giám đốc DNNVV (BT) với P-value= 0.008 < 

0.05 có tác động lớn nhất đến sự biến thiên về năng lực chung của giám đốc 

DNNVV. Hệ số chuẩn hóa bằng 0.182, tức là khi các đặc điểm liên quan đến bản 

thân giám đốc thay đổi 1 đơn vị (trong thang đo likert) thì năng lực chung của họ 

cũng sẽ thay đổi cùng chiều 0.182 đơn vị. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi các đặc 

điểm như Trình độ, Tố chất thiên bẩm, Kinh nghiệm,... luôn là những yếu tố quan 

trọng cấu thành nên một nhà lãnh đạo, cũng như năng lực quản trị của họ. 

Bảng 3.17 Ảnh hƣởng của các nhân tố trong mô hình đến các thành phần năng 

lực lãnh đạo 

Thành phần của 

biến phụ thuộc 

Nhóm nhân tố 

thuộc bản thân 

giám đốc DNNVV 

Nhóm nhân tố 

thuộc về đặc điểm 

của tổ chức 

Nhóm nhân tố 

thuộc về môi 

trƣờng vĩ mô  

Kiến thức (KT) .083 .073 .194 

Kỹ năng (KN) .011 .010 .026 

Phẩm chất (PC) .021 .019 .049 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

 - Kiểm định giả thuyết H2 

 Nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm của tổ chức (DDTC) cũng là một tham số 

tác động đến biến phụ thuộc năng lực chung của giám đốc DNNVV (P-value= 

0.036 < 0.05), với hệ số chuẩn hóa bằng 0.113. Như vậy, khi đặc điểm tổ chức thay 

đổi 1 đơn vị (trong thang đo likert) thì năng lực chung của giám đốc DNNVV cũng 

sẽ thay đổi cùng chiều 0.113 đơn vị. 

- Kiểm định giả thuyết H3 

 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô (MTVM) cũng là một tham số tác 

động đến biến phụ thuộc năng lực chung của giám đốc DNNVV (P-value= 0.049 < 

0.05), với hệ số chuẩn hóa bằng 0.102, tuy nhiên mức độ tác động là tương đối thấp 

hơn so với hai nhóm nhân tố trên. Như vậy, khi đặc điểm tổ chức thay đổi 1 đơn vị 

(trong thang đo likert) thì năng lực chung của giám đốc DNNVV cũng sẽ thay đổi 

cùng chiều 0.102 đơn vị. 
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3.5.2. Kiểm định mô hình tác động năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp 

Mô hình xây dựng dựa trên các giả thiết nghiên cứu là: 

H4: Có mối quan hệ cùng chiều giữa Kiến thức của giám đốc DNNVV (KT) và kết 

quả hoạt động của DN (KQC). 

H5: Có mối quan hệ cùng chiều giữa Kỹ năng của giám đốc DNNVV (KN) và kết 

quả hoạt động của DN (KQC). 

H6: Có mối quan hệ cùng chiều giữa Phẩm chất của giám đốc DNNVV (PC) và kết 

quả hoạt động của DN (KQC). 

3.5.2.1. Kiểm định SEM tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp 

 

Hình 3.14 Kết quả phân tích SEM các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo ảnh 

hƣởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 
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Sau khi xem xét độ phù hợp của mô hình (với CMIN/DF = 2.213; GFI, TLI, 

CFI >0.9; RMSEA = 0.45) (Xem phụ lục),  nghiên cứu thu được mô hình ước lượng 

cuối cùng. Dựa trên kết quả về ý nghĩa thống kê trong bảng dưới cho thấy, cả 3 mối 

quan hệ được kiểm định đều có ý nghĩa thống kê (P-value <0.05). 

Bảng 3.18 Các trọng số chƣa chuẩn hóa phân tích SEM 

Mối quan hệ tƣơng quan 

giữa các nhân tố 
Estimate S.E. C.R. P 

Hệ số chuẩn 

hóa 

KQC <--- PC .509 .069 7.391 *** .433 

KQC <--- KN .491 .067 7.344 *** .399 

KQC <--- KT .332 .059 5.603 *** .276 

Ghi chú: Estimate: giá trị ước lượng; S.E.: sai lệch chuẩn; C.R.: giá trị tới hạn 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

3.5.2.2 Kiểm định ước lượng mô hình bằng boostrap 

Để kiểm định ước lượng mô hình tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả 

hoạt động của doanh nghiệp, nghiên cứu dùng phương pháp boostrap với số lượng 

mẫu lặp lại là B=1000. Giả thuyết H0 : Bias = 0,  H1: Bias ≠ 0. Từ kết quả ở bảng 

dưới, có thể thấy được các trị tuyệt đối CR đều nhỏ hơn so với giá trị kiểm định 

1.96, vậy nên có thể nói là độ chệch là rất nhỏ, không có ý nghĩa thống kê ở độ tin 

cậy 95% , hay nói cách khác kết quả ước lượng B=1000 lần từ mẫu ban đầu được 

tính trung bình và giá trị này có xu hướng gần với ước lượng của tổng thể, kết quả 

độ chệch của ước lượng (bias) và sai lệch chuẩn của nó có giá trị nhỏ và ổn định. 

Do đó, ta có thể kết luận các ước lượng trong mô hình SEM tác động của năng lực 

lãnh đạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp ở trên là tin cậy được. 

Bảng 3.19 Các trọng số chƣa chuẩn hóa phân tích Bootstrap 

Mối quan hệ giữa các 

nhân tố 
Estimate Mean Bias SE-Bias CR 

KQC <--- PC 0.102 0.00

2 

0.50

6 

-0.003 0.003 

KQC <--- KN 0.104 0.00

2 

0.49

4 

0.002 0.003 

KQC <--- KT 0.101 0.00

2 

0.33

1 

-0.002 0.003 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 
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3.5.2.3. Kết luận về các giả thiết nghiên cứu 

 Kết quả ước lượng bằng ML và kiểm định ước lượng mô hình bằng bootstrap 

ở trên cho thấy, trong số 3 giả thiết được đưa ra thì cả 3 giả thiết đều được ủng hộ 

(P-value <0.05). Cụ thể: 

 - Kiểm định giả thuyết H4 

 Nhóm nhân tố kiến thức của giám đốc DNNVV  có tác động thấp nhất đến 

biến phụ thuộc kết quả hoạt động của DN (P-value= 0.000 < 0.05), với hệ số chuẩn 

hóa bằng 0.276. Như vậy, khi đặc điểm liên quan đến kiến thức của giám đốc 

DNNVV thay đổi 1 đơn vị (trong thang đo likert) thì kết quả hoạt động của doanh 

nghiệp cũng sẽ thay đổi cùng chiều 0.276 đơn vị.  

Bảng 3.20 Ảnh hƣởng của yếu tố năng lực lãnh đạo trong mô hình đến các 

thành phần kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

Thành phần của 

biến phụ thuộc 
Kiến thức (KT) Kỹ năng (KN) Phẩm chất (PC) 

Phƣơng diện tài 

chính 
.464 .481 .314 

Phƣơng diện khách 

hàng 
.443 .459 .300 

Phƣơng diện quy 

trình nội bộ 
.491 .509 .332 

Phƣơng diện đào tạo 

và phát triển 
.390 .404 .264 

 (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

- Kiểm định giả thuyết H5 

 Nhóm nhân tố kỹ năng của giám đốc DNNVV cũng là một tham số tác động 

mạnh đến biến phụ thuộc kết quả hoạt động của DN, với P-value= 0.000 < 0.05 và 

hệ số chuẩn hóa bằng 0.339, tức là khi các đặc điểm liên quan đến kỹ năng của 

giám đốc thay đổi 1 đơn vị (trong thang đo likert) thì kết quả hoạt động của doanh 
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nghiệp của họ cũng sẽ thay đổi cùng chiều 0.339 đơn vị. Điều này có thể giải thích, 

bởi các yếu tố về kỹ năng như kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa doanh 

nghiệp, kỹ năng động viên khuyến khích, kỹ năng giao tiếp lãnh đạo, kỹ năng phát 

triển đội ngũ... là những yếu tố góp phần xây dựng nên những thành tố thức đẩy 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

- Kiểm định giả thuyết H6 

 Nhóm nhân tố phẩm chất của giám đốc DNNVV  với P-value= 0.000 < 0.05 

có tác động lớn nhất đến sự biến thiên về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Hệ 

số chuẩn hóa bằng 0.433 (khác 0 và mang dấu dương (+)) tức là khi các đặc điểm 

liên quan đến phẩm chất của giám đốc thay đổi 1 đơn vị (trong thang đo likert) thì 

kết quả hoạt động của doanh nghiệp của họ cũng sẽ thay đổi cùng chiều 0.433 đơn 

vị. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi các yếu tố về phẩm chất như Khả năng nhìn xa 

trông rộng, Tư duy đổi mới sáng tạo, Linh hoạt nhạy bén,... luôn là những yếu tố 

quan trọng cấu thành nên các quyết định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp và mạnh 

mẽ đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Chương 3 đã trình bày các kết quả xử lý số liệu nghiên cứu về năng lực lãnh 

đạo của luận án. Kết quả cho thấy các thang đo về năng lực lãnh đạo, thang đo các 

nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, thang đo về kết quả hoạt động của doanh 

nghiệp được kiểm định và đáp ứng tốt các yêu cầu, được sử dụng để phân tích tiếp 

mô hình SEM. Thực trạng về năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực 

Bắc miền Trung cũng được phân tích cụ thể thông qua thống kê mô tả, xây dựng mô 

hình GAP và kiểm định sự khác biệt về năng lực lãnh đạo. Đồng thời xu hướng tác 

động của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và năng lực lãnh đạo tác 

động đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng đã được xem xét và kiểm định 

qua mô hình SEM. Theo đó nhân tố bản thân giám đốc, nhân tố đặc điểm của tổ 

chức và nhân tố môi trường vĩ mô tác động thuận chiều đến năng lực lãnh đạo của 

giám đốc DNNVV; cả 3 yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo kiến thức - kỹ năng -

phẩm chất đều ảnh hưởng thuận chiều đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Các 

kết quả nghiên cứu này sẽ được thảo luận ở chương tiếp theo của luận án. 
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CHƢƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT 

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI 

NGŨ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC BẮC 

MIỀN TRUNG 

 

4.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu 

4.1.1 Kết quả đánh giá về thực trạng năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc 

DNNVV khu vực Bắc miền Trung 

4.1.1.1 Về kiến thức lãnh đạo 

 Theo kết quả nghiên cứu của luận án, thang đo về năng lực lãnh đạo đề xuất 

được kiểm định và chấp nhận với 14 kiến thức lãnh đạo được đề cập. Giám đốc 

DNNVV khu vực Bắc miền Trung nhìn chung qua đánh giá của bản thân và đánh 

giá của nhà quản trị cấp trung đã đáp ứng tốt về kiến thức về ngành nghề, về văn 

hóa – xã hội, chính trị pháp luật, về lãnh đạo bản thân. Một số kiến thức đáp ứng 

khá tốt như về marketing, tài chính, quản trị sản xuất – dịch vụ, về hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên kết quả cũng chỉ ra xét về mức độ đáp ứng về kiến thức lãnh đạo ở hiện 

tại, đội ngũ giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung còn hạn chế về kiến thức 

về chiến lược, kiến thức về quản trị sự thay đổi, kiến thức về văn hóa doanh nghiệp 

và trách nhiệm xã hội. Kết quả này khá đồng nhất với kết quả của các nghiên cứu 

trước. Trong nghiên cứu của Đặng Ngọc Sự (2012) xét trên giác độ tầm nhìn chiến 

lược, các lãnh đạo DNNVV Việt Nam còn có những hạn chế nhất định. Đó là nhà 

lãnh đạo chưa thực sự hiểu được bản chất và tầm quan trọng của tầm nhìn chiến 

lược; chưa thực sự quan tâm đến năng lực về tầm nhìn chiến lược; chưa thấy được 

các yêu cầu cần có đối với tầm nhìn chiến lược. Hoặc nghiên cứu của Lê Quân và 

Nguyễn Quốc Khánh (2012) cũng cho thấy các CEO Việt Nam còn yếu về kiến 

thức chiến lược kinh doanh. Theo nghiên cứu của Đỗ Tiến Long [13], nhiều lãnh đạo 

doanh nghiệp chưa thấu hiểu về bản chất của văn hóa doanh nghiệp. Về kiến thức 

trách nhiệm xã hội, báo cáo kết quả khảo sát lãnh đạo doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

Việt Nam của Phùng Xuân Nhạ và cộng sự năm 2012 [18] đã yêu cầu lãnh đạo doanh 
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nghiệp đánh giá mục tiêu ưu tiên của doanh nghiệp trong thời gian tới; và kết quả cho 

thấy yếu tố “Thực hiện trách nhiệm xã hội” xếp vị trí thấp nhất, đồng nghĩa với việc 

các doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này.  

Bên cạnh đó, kết quả thống kê cũng cho thấy giám đốc DNNVV khu vực Bắc 

miền Trung  đều đánh giá cao tầm quan trọng của các kiến thức lãnh đạo đối với sự 

thành công của tổ chức trong tương lai, ngoại trừ kiến thức về văn hóa doanh 

nghiệp và trách nhiệm xã hội. Qua tìm hiểu, hiện đang có những ý kiến khác nhau về 

nguyên nhân dẫn đến việc không thực hiện tốt  trách nhiệm xã hội của nhiều DNNVV 

khu vực Bắc miền Trung. Một số ý kiến cho rằng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

ở Việt Nam chưa được luật hóa ở tất cả các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp 

lớn có thị trường xuất khẩu, do yêu cầu của khách hàng nên buộc phải thực hiện trách 

nhiệm xã hội, còn đối với DNNVV, do khó khăn về tài chính và thiếu ràng buộc về 

pháp lý nên nhiều doanh nghiệp chỉ hiểu trách nhiệm xã hội là các khoản đóng góp từ 

thiện. Một số quan điểm khác cho rằng, việc thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ làm tăng 

chi phí cho doanh nghiệp, làm giảm khả năng cạnh tranh ban đầu mà chưa thấy ngay 

được lợi ích trước mắt, do đó các DNNVV không muốn thực hiện trách nhiệm xã hội. 

Ngoài ra vẫn còn tình trạng các DNNVV thực hiện trách nhiệm với cộng đồng như một 

công cụ để quảng bá thương hiệu, không đầu tư chiều sâu. Để thực hiện trách nhiệm 

với cộng đồng, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược lâu dài và chương trình hành 

động vì cộng đồng sẽ song hành cùng các bước phát triển của doanh nghiệp trong thời 

gian tới. 

4.1.1.2 Về kỹ năng lãnh đạo 

 Trong 14 kỹ năng lãnh đạo được đề cập trong luận án, kết quả thống kê cho 

thấy nhìn chung đa số giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung đã đáp ứng khá 

tốt các kỹ năng thấu hiểu bản thân, kỹ năng cân bằng công việc và cuộc sống, kỹ 

năng học hỏi, giải quyết vấn đề, giao tiếp lãnh đạo, động viên khuyến khích, lãnh 

đạo nhóm và kỹ năng tổ chức và triển khai công việc. Tuy nhiên một tỷ lệ giám đốc 

DNNVV tại các Tỉnh vẫn chưa có mức độ thể hiện và đáp ứng tốt các kỹ năng này.  

Với nền tảng học vấn thấp, thiếu đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo một cách bàn 

bản và chuyên nghiệp nên dẫn đến việc các lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam hiện 
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nay bị thiếu nhiều kỹ năng để có thể lãnh đạo điều hành tốt doanh nghiệp của mình. 

Kết quả này phần nào phản ánh thực trạng chung về năng lực lãnh đạo của đội ngũ 

giám đốc doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Những kỹ năng mang tính phổ biến mà 

phần nhiều các giám đốc còn thiếu, chưa có, hoặc có nhưng chưa thành kỹ năng kỹ 

xảo như: kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng 

hoạch định chiến lược, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng phân việc giao 

quyền…[12]. Ngoài ra cũng rất nhiều cuộc điều tra kết quả cho thấy các kỹ năng 

còn thiếu hụt của đội ngũ giám đốc DNNVV là kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng 

hội họp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng xây dựng đội nhóm, kỹ năng tạo dựng quan 

hệ [20]. Hoặc theo một cuộc khảo sát đã được thực hiện trong vòng 2 tháng tại Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và một số tỉnh tại miền Bắc và miền Nam 

cho thấy, rất nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp mức độ đáp ứng các kỹ năng trong 

công tác lãnh đạo của mình còn thấp [19]. Đặc biệt đó là các kỹ năng như năng lực 

khởi xướng, kỹ năng trao quyền cho cấp dưới, kỹ năng tạo ảnh hưởng, kỹ năng đổi 

mới, kỹ năng học hỏi và phát triển, kỹ năng thích ứng và quản lý sự thay đổi. 

Bên cạnh đó, kết quả đánh giá về thực trạng kỹ năng lãnh đạo từ đánh giá 

của bản thân giám đốc doanh nghiệp và đánh giá của đội ngũ cấp trung cũng cho 

thấy điểm hạn chế nhất của đội ngũ giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung 

hiện nay đó là về kỹ năng xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược; kỹ năng phát triển 

đội ngũ, kỹ năng khởi xướng sự thay đổi và kỹ năng huy động và phối hợp các 

nguồn lực. Kết quả này cũng khá trùng khớp với một số kết quả của các nghiên cứu 

trước về năng lực lãnh đạo. Theo ông Tạ Đình Xuyên – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ 

kỹ thuật DNNVV ở Hà Nội (Cục Phát triển DNNVV) [62] thì một sự khác biệt rất 

lớn giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước là trong khi các 

doanh nghiệp trên thế giới vấn đề quan tâm hàng đầu của họ là thông tin công nghệ 

và tiến bộ kỹ thuật, thị trường cung cấp và tiêu thụ thì doanh nghiệp Việt Nam lại 

chủ yếu quan tâm đến các thông tin về cơ chế chính sách liên quan đến doanh 

nghiệp. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam mới ở trình độ kinh doanh 

rất sơ khai. Phân tích chi tiết các kỹ năng quản trị doanh nghiệp, những kỹ năng 

truyền thống như tài chính, kế toán; quản lý tổng hợp; lập chiến lược kế hoạch kinh 
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doanh được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm hơn là những kỹ năng quản trị mới 

như kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình; quản lý kỹ thuật; quản lý nguồn nhân lực, kỹ 

năng đàm phán, ký kết hợp đồng; quản lý chất lượng sản phẩm; ứng dụng công 

nghệ thông tin; phát triển sản phẩm mới... Đây mới là những nhân tố giúp doanh 

nghiệp quản trị tốt quá trình sản xuất kinh doanh và từng bước chiếm lĩnh thị 

trường. Trong các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng rất quan trọng nhưng mức độ đáp ứng 

của giám đốc các doanh nghiệp ở Việt Nam chưa tốt đó là kỹ năng xây dựng tầm 

nhìn, chiến lược phát triển cho tổ chức. Điều này có thể do hạn chế về tri thức nên 

tâm lý của chủ doanh nghiệp - nhà quản lý tại nhiều DNNVV không muốn chia sẻ 

định hướng phát triển với người khác. Đây chính là một rào cản làm hạn chế khả 

năng xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp. Những hạn chế cố hữu này cần phải 

được khắc phục nếu như muốn khu vực DNNVV có những đóng góp tốt hơn. Trong 

bối cảnh hiện nay đòi hỏi giám đốc các doanh nghiệp không chỉ có kinh nghiệm, 

trình độ chuyên môn, có khả năng quản trị doanh nghiệp, mà đòi hỏi họ phải có khả 

năng nhanh nhạy, có tầm nhìn chiến lược. Hoặc theo nghiên cứu của Viện nghiên 

cứu quản lý kinh tế Trung ương [30] về việc phát triển DNNVV ở Việt Nam cũng 

cho rằng, DNNVV hoạt động thường có tầm nhìn ngắn hạn, chạy theo lợi nhuận tức 

thời, chỉ sản xuất những gì mình có, ít quan tâm đến nhu cầu thị trường. Nhiều 

doanh nghiệp chưa có chiến lược xây dựng thương hiệu chưa tạo được uy tín về 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Chính vì những yếu kém này mà rất nhiều các 

DNNVV Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu mạnh, chưa khẳng định được 

uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế. Báo cáo kết quả 

khảo sát lãnh đạo doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam của Phùng Xuân Nhạ 

và cộng sự năm 2012 [18] đã cho rằng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh Việt Nam còn nhiều kỹ năng còn yếu, đặc biệt là các kỹ năng về quản trị con 

người như huấn luyện, đào tạo cấp dưới, quan tâm đến phát triển nhân lực chất 

lượng cao. Khảo sát của CIEM năm 2012 [3] cũng cho thấy tỷ  trọng các doanh 

nghiệp có đào  tạo cho lao động đang làm việc  tại doanh nghiệp đã giảm đi  trong 

giai đoạn 2011- 2013. Ngoài ra, về  kỹ năng huy động và phối hợp nguồn lực của 

giám đốc DNNVV còn hạn chế là do giám đốc DNNVV ở Việt Nam nói chung và 
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khu vực Bắc miền Trung nói riêng còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề huy động 

nguồn vốn, khó khăn trong việc thiết lập mở rộng hợp tác, sự thiếu thốn cơ sở vật 

chất, máy móc công nghệ, sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực tế cho 

thấy, trên cơ sở khung pháp lý về trợ giúp phát triển DNNVV, Chính phủ đã ban 

hành nhiều chính sách trợ giúp phát triển DNNVV trong các lĩnh vực. Tuy nhiên theo 

Báo cáo của Cục Phát triển doanh nghiệp năm 2014 [2], các chương trình, dự án, 

hoạt động hỗ trợ DNNVV trong thời gian qua vẫn còn nổi lên một số hạn chế, bất 

cập. Điển hình là hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV năm 2014 chưa có nhiều 

cải thiện và dừng cung cấp bảo lãnh tín dụng cho DNNVV thông qua Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam từ năm 2011 đến nay. Theo báo cáo của CIEM năm 2014 [4] một số 

doanh nghiệp không nộp hồ sơ xin vay tín dụng chính thức có thể vẫn gặp khó khăn 

tín dụng. Những nguyên nhân này cũng là thực trạng khó khăn chung của các 

DNNVV Việt Nam mà nghiên cứu của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

[30] về việc phát triển DNNVV ở Việt Nam đã chỉ ra.  

Ngoài ra, theo đánh giá của cấp trung trong doanh nghiệp, giám đốc doanh 

nghiệp còn hạn chế trong kỹ năng khuyến khích động viên cấp dưới. Kết quả này khá 

tương đồng với các kết quả nghiên cứu khác về năng lực động viên khuyến khích 

nhân viên của lãnh đạo DNNVV ở Việt Nam. Trong nghiên cứu về thực tiễn quản trị 

nhân sự tai các DNNVV Việt Nam của Nguyễn Tùng [64] đã chỉ ra nhìn chung công 

tác tạo động lực cho người lao động trong các DNNVV Việt Nam chưa hiệu quả, đặc 

biệt là công tác lương thưởng, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, đãi ngộ cho người lao 

động. Thực tế người lao động làm việc trong các DNNVV được hưởng lợi ích thấp 

hơn so với quy định của Nhà nước. Mặt khác, không phải doanh nghiệp nào cũng có 

chính sách rõ ràng, nhiều doanh nghiệp cung cấp lợi ích cho người lao động một cách 

phi chính thức. Trong chế độ đãi ngộ và lương thưởng, có đến 65% DNNVV ở Việt 

Nam tham gia khảo sát trong nghiên cứu trên không có những lợi ích tài chính bổ 

sung khác ngoài bảo hiểm xã hội cho nhân viên (như bảo hiểm y tế, tiết kiệm), 

khoảng từ 73% - 80% số DNNVV không áp dụng những công cụ chia sẻ lợi nhuận, 

hay thực hiện những chương trình khuyến khích các nhóm nhân viên hoặc các cá 

nhân làm việc (như tài trợ cho các chuyến tham quan, đi nghỉ, du lịch,…). Nghiên 
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cứu về năng lực lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo DNNVV Việt Nam của Đặng Ngọc 

Sự (2012) cũng cho rằng, xét trên giác độ động viên - khuyến khích thì bên cạnh 

những yếu tố mang tính tích cực, các lãnh đạo DNNVV Việt Nam còn có một số hạn 

chế. Đó là nhận thức của đội ngũ lãnh đạo về công tác động viên khuyến khích chưa 

thấu đáo; lãnh đạo chưa chú trọng đi sâu vào khai thác yếu tố con người, yếu tố tâm 

lý; lãnh đạo cũng chưa thấy rõ đặc thù của ngành, của lĩnh vực mà mình đang kinh 

doanh để có được cách thức đãi ngộ phù hợp. Một trong những khó khăn của 

DNNVV Việt Nam nói chung và DNNVV khu vực Bắc miền Trung nói riêng đó là 

chất lượng nguồn nhân lực thấp, không đáp ứng với yêu cầu của môi trường kinh tế 

hội nhập như hiện nay. Điều đó đòi hỏi giám đốc doanh nghiệp phải làm tốt công tác 

khích lệ động viên trong hoạt động lãnh đạo của mình, một mặt góp phần tăng năng 

suất lao động, mặt khác có thể thu hút nhân tài cho doanh nghiệp của mình trong thời 

gian tới. 

Một kết quả khác của luận án cũng đáng được bàn luận đó là giám đốc 

DNNVV đánh giá mức độ đáp ứng khá tốt về kỹ năng thiết lập và lãnh đạo nhóm và 

kỹ năng tổ chức và triển khai công việc nhưng lại không đánh giá cao tầm quan 

trọng của các kỹ năng này.Theo quan điểm của một số giám đốc DNNVV cho rằng 

do đặc điểm của doanh nghiệp mình là qui mô nhỏ, siêu nhỏ, số quản trị cấp trung 

không nhiều nên công tác phân quyền, ủy quyền, giao việc, lãnh đạo nhóm diễn ra 

khá đơn giản. Các công việc ủy quyền hoặc phân quyền thường là những công việc 

có tính chất không quan trọng lắm. Quyền quyết định mọi vấn đề chỉ tập trung ở 

giám đốc doanh nghiệp. Cơ chế quản lý chủ yếu dựa vào sự thuận tiện, phụ thuộc 

phần lớn vào kinh nghiệm của giám đốc. Ngoài ra, một số quan điểm của các giám 

đốc khác lại cho rằng những kỹ năng đó được đánh giá là nghiêng về chức trách, 

nhiệm vụ của những người quản lý cấp dưới nhằm thực thi chiến lược cho doanh 

nghiệp nhiều hơn. Chính vì vậy các giám đốc tự nhận thấy cho dù hiện tại mình thể 

hiện khá tốt nhưng không cần thiết phải chú trọng đầu tư vào năng lực này trong 

tương lai. Kết quả này tương tự như nghiên cứu của Ngô Quý Nhâm [19] đã chỉ ra 

kết quả là trong tất cả các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng trao quyền cho cấp dưới được 

đánh giá là vừa có tầm quan trọng thấp, vừa có mức độ đáp ứng, tần suất sử dụng 
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của giám đốc điều hành ở Việt Nam thấp. Với kết quả này của luận án theo chúng 

tôi trong cái nhìn hiện tại và ngắn hạn đối với các doanh nghiệp qui mô nhỏ và siêu 

nhỏ cũng phù hợp và chấp nhận được. Nhưng khi tổ chức lớn lên về qui mô, khối 

lượng công việc cần giải quyết ngày càng phức tạp hơn thì đòi hỏi các kỹ năng này 

giám đốc DNNVV cũng cần phải được chú trọng phát triển hơn. Nếu giám đốc 

doanh nghiệp vẫn ôm đồm, sự phân quyền và giao quyền hạn chế sẽ khiến cho đội 

ngũ nguồn nhân lực không phát huy được tay nghề, không phát huy tính sáng tạo, 

phát kiến trong công việc, hiệu quả công việc sẽ không cao.  

4.1.1.3 Về phẩm chất lãnh đạo 

Rất nhiều chuyên gia nghiên cứu kinh tế đã nhận định các tố chất cần thiết 

đối với một lãnh đạo điều hành doanh nghiệp đó là: sự đam mê, hiểu biết và ham 

học hỏi, nhìn xa trông rộng, óc sáng tạo, tài xoay xở, lòng dũng cảm, sẵn sàng chấp 

nhận rủi ro, có tài bao quát…Tuy nhiên ở nước ta do xuất phát điểm thấp, chính vì 

vậy rất nhiều giám đốc DNNVV bị thiếu hụt các tố chất, phẩm chất quan trọng của 

một nhà lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp. Nằm trong tình hình chung đó, kết quả 

đánh giá về thực trạng đáp ứng phẩm chất lãnh đạo ở hiện tại của giám đốc 

DNNVV khu vực Bắc miền Trung cho thấy phẩm chất “nhìn xa trông rộng” và “ Tư 

duy đổi mới và sáng tạo” là hai phẩm chất còn hạn chế nhất. Qua điều tra tìm hiểu, 

nguyên nhân chủ yếu là do các giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung còn hạn 

chế trong năng lực xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược. Đây cũng là kết luận nhiều 

nghiên cứu khác đã chỉ ra. Theo quan điểm của Vũ Hoàng Mạnh Trung [26] cũng 

cho rằng một trong những bất cập về năng lực của chủ DNNVV Việt Nam đó là tầm 

nhìn còn hạn hẹp. Do hạn chế về tri thức nên tâm lý của giám đốc tại nhiều 

DNNVV không muốn chia sẻ định hướng phát triển doanh nghiệp với người khác. 

Với tầm nhìn hạn chế theo thời vụ và với tâm lý “ăn chắc mặc bền” của con người 

miền Trung là những yếu tố mang tính khách quan, phổ biến đã tác động đến tầm 

nhìn xa trông rộng, khả năng sáng tạo và đổi mới của lãnh đạo các doanh nghiệp 

[14]. Phong cách làm việc còn thiếu khoa học và chủ quan, tư duy không nhất quán 

dễ khiến cho giám đốc các doanh nghiệp thiếu tính chủ động nên tính sáng tạo, đổi 

mới trong các hoạt động sẽ hạn chế. Ngoài ra có thể xuất phát từ các khó khăn trong 
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nội bộ doanh nghiệp mà giám đốc có thể gặp phải khi muốn khởi xướng sự thay đổi 

trong tổ chức như: không đủ nguồn lực để thực hiện sự thay đổi; sự bất hợp tác của 

cấp dưới và người lao động trong doanh nghiệp; mức độ khởi xướng, truyền thông 

về hoạt động thay đổi trong doanh nghiệp còn kém hiệu quả…Bên cạnh đó, môi 

trường kinh doanh Việt Nam chưa cởi mở, những hạn chế, sự thiếu đồng bộ của các 

thể chế, bộ máy hành chính, công tác quản lý kinh tế đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt 

động quản trị sự thay đổi của giám đốc các doanh nghiệp.  

Hoặc kết quả cuộc khảo sát giám đốc các DNNVV tại các thành phố lớn như 

Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Đồng Nai... cũng đã 

nhận diện các phẩm chất cần thiết nhưng còn thiếu ở các nhà lãnh đạo, trong đó có 

tố chất thích nghi với những sự thay đổi [20]. Ngoài ra các tố chất về sự hợp tác, sự 

nhạy cảm với các nhu cầu của đối tác và sự nhạy cảm với các cơ hội kinh doanh 

trên thị trường của nhà lãnh đạo còn ở mức thấp. Đây là các tố chất hạn chế sự 

thành công của các nhà lãnh đạo ở Việt Nam. Phương pháp giảng dạy ở các bậc học 

của Việt Nam trong nhiều năm qua đã tạo cho các lãnh đạo ý thức “nhồi nhét kiến 

thức” trong khi các kỹ năng mềm ít được dạy và rèn luyện nên ít có điều kiện phát 

huy để hình thành các tố chất lãnh đạo của họ [10]. Điều này cũng có thể do ở nước 

ta nói chung và khu vực Bắc miền Trung nói riêng, các DNNVV phần lớn đi lên từ 

các mô hình sản xuất gia đình, cá thể nhỏ lẻ, khi có cơ hội làm ăn thì thành lập 

doanh nghiệp và họ trở thành giám đốc; một bộ phận khác làm giám đốc doanh 

nghiệp theo con đường “cha truyền con nối” nên họ trở thành giám đốc doanh 

nghiệp mà chưa trải qua một trường lớp đào tạo nào. Con đường trở thành giám đốc 

doanh nghiệp khá đơn giản này thường xuất hiện ở các loại hình DNNVV và khi đất 

nước hội nhập sẽ đặt ra cho họ rất nhiều thách thức. Những hạn chế trong trình độ 

quản lý, năng lực quản trị đã làm giảm tính năng động, ý thức dám chịu rủi ro và 

sức mạnh bứt phá của đội ngũ quản lý DNNNV. Không chỉ vậy, trong bối cảnh 

kinh tế khó khăn như trong giai đoạn vừa qua, lại làm những hạn chế của đội ngũ 

doanh nhân - nhà quản lý DNNVV càng bộc lộ nhiều hơn. Đó là tầm nhìn còn hạn 

hẹp, có tâm lý làm ăn chụp giật, thiếu tự tin, thiếu ý chí kinh doanh lớn; thiếu kiến 

thức kinh doanh trong kinh tế thị trường; thiếu am hiểu luật pháp quốc tế trong kinh 

doanh; thiếu tinh thần hợp tác, liên kết trong kinh doanh… 
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Một giá trị cốt lõi cần có và giúp đội ngũ doanh nhân Việt Nam tồn tại và 

phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế như 

hiện nay đó chính là năng lực sáng tạo, đổi mới. Chính vì vậy trong thời gian tới, 

đội ngũ giám đốc DNNVV cần nâng cao hơn nữa về năng lực này  nhằm giúp tổ 

chức phát triển và ngày càng vững mạnh. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang 

có những biến đổi sâu sắc theo hướng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, 

cạnh tranh trong nền kinh tế đã tăng lên rất nhiều so với trước đây, môi trường kinh 

doanh cũng biến đổi nhanh hơn và khó dự báo hơn. Để thành công trong môi trường 

kinh doanh mới, các DNNVV rất cần thiết có một giám đốc có năng lực, có tầm 

nhìn dài hạn và đa năng. 

4.1.2 Kết quả đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhóm nhân tố đến năng lực 

lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung 

Bảng 4.1 Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu của luận án mức độ ảnh 

hƣởng của các nhóm nhân tố đến năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung 

Giả thuyết Kết quả 

H1 Có mối quan hệ cùng chiểu giữa Nhóm nhân tố thuộc về bản 

thân giám đốc và năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

Chấp nhận 

H2 Có mối quan hệ cùng chiểu giữa Nhóm nhân tố thuộc về đặc 

điểm của tổ chức và năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

Chấp nhận 

H3 Có mối quan hệ cùng chiểu giữa Nhóm nhân tố thuộc về môi 

trường vĩ mô và năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

Chấp nhận 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhóm nhân tố đến năng lực lãnh 

đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung, luận án đã đề xuất có ba 

nhóm nhân tố. Kết quả xử lý số liệu nghiên cứu của luận án đã chỉ ra cả ba nhóm 

nhân tố có ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV, đó là nhóm 

nhân tố thuộc về bản thân giám đốc doanh nghiệp (với hệ số tác động là (+) 0.182); 

nhóm thuộc về đặc điểm của tổ chức (với hệ số tác động là (+) 0.113) và nhóm 

nhân tố thuộc về môi trường Vĩ mô (với hệ số tác động là (+) 0.102). 
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Kết quả này phần nào góp phần khẳng định lại quan điểm “năng lực lãnh đạo 

không chỉ do yếu tố bẩm sinh mà còn bị chi phối và ảnh hưởng bởi các yếu tố bên 

ngoài khác”. Theo quan điểm của lý thuyết “vĩ nhân” và lý thuyết về “Đặc tính cá 

nhân của người lãnh đạo” cho rằng hầu hết các nhà lãnh đạo có những đặc tính cá 

nhân có thể ảnh hưởng đến sự thành công của người lãnh đạo. Những nét đặc trưng 

của nhà lãnh đạo có thể do bẩm sinh mà có, cũng có thể còn do học tập và rèn luyện 

mà nên. Tuy nhiên kết quả này cũng đã bổ sung và ủng hộ theo các quan điểm của 

các lý thuyết về hoàn cảnh, đó là bên cạnh các yếu tố thuộc về bản thân nhà lãnh 

đạo còn có những yếu tố thuộc về đặc điểm của tổ chức (đặc biệt là chú trọng về 

đặc điểm liên quan đến cấp dưới) cũng có ảnh hưởng đến năng lực, phong cách lãnh 

đạo của giám đốc các doanh nghiệp. Kết quả này cũng khá đồng nhất với nghiên 

cứu của Trần Kiều Trang (2012). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố thuộc về 

bản thân chủ doanh nghiệp nhỏ như tư chất, năng khiếu bẩm sinh, động lực và khát 

vọng, tuổi tác…có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến sự phát triển năng lực của chủ 

doanh nghiệp. Tiếp theo là sự ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về doanh nghiệp, 

còn nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô cũng có sự ảnh hưởng đến năng lực nhưng 

có mức độ tác động thấp nhất (như yếu tố về hệ thống các chính sách quản lý của 

nhà nước, hệ thống giáo dục, các điều kiện văn hóa – xã hội). Nghiên cứu của 

Jamilah và cộng sự (2012) cũng cho rằng các yếu tố thuộc về bản thân giám đốc 

như giới tính, độ tuổi, gia đình,…là những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo 

của các nhà quản trị DNNVV. Hoặc Kabeer và cộng sự (2012) đã chỉ ra các yếu tố 

về giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ…của nhà lãnh đạo nếu khác nhau thì năng 

lực lãnh đạo, phong cách lãnh đạo của họ cũng sẽ khác nhau. Hay nói cách khác 

những yếu tố thuộc về bản thân nhà lãnh đạo có ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo 

của họ. Nghiên cứu của Leslie và cộng sự (2009) và (2011) có đề cập đến kết quả 

nếu qui mô của doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp khác 

nhau thì năng lực lãnh đạo của các nhà lãnh đạo cũng khác nhau. 

Riêng kết quả của luận án là các yếu tố thuộc nhóm môi trường vĩ mô mức 

độ ảnh hưởng thấp nhất đến việc hình thành hoặc phát triển năng lực lãnh đạo của 

giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung có thể xuất phát từ nhiều lý do khác 
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nhau. Hệ thống và chính sách đào tạo ở khu vực Bắc miền Trung nói riêng và Việt 

Nam nói chung chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, phát triển các kỹ năng lãnh 

đạo. Các cơ chế, chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung và 

DNNVV nói riêng còn nhiều bất cập. Hệ thống luật pháp và chính sách của nước ta 

còn những hạn chế như thiếu minh bạch, thiếu nhất quán, thiếu ổn định, khó tiên 

liệu; tổ chức thực thi  kém. Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực 

thanh tra, kiểm tra, thuế, phí, hải quan,…vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điều này 

đã phần nào ảnh hưởng đến tính hiệu quả của việc hỗ trợ và phát triển các DNNVV 

trong quá trình hội nhập. Nhiều hệ thống các Hiệp hội doanh nghiệp tại các Tỉnh 

trong khu vực cũng chưa có những hoạt động hiệu quả góp phần giúp giám đốc các 

DNNVV nâng cao năng lực lãnh đạo của mình. Chính vì vậy giám đốc các 

DNNVV không đánh giá cao tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của những yếu tố vĩ 

mô này đối với việc hình thành và phát triển năng lực lãnh đạo của mình.  

4.1.3 Kết quả đo lường mức độ tác động của các yếu tố cấu thành năng lực lãnh 

đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung đến kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp 

Bảng 4.2 Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu của luận án mức độ tác 

động của các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của giám đốc đến kết quả 

hoạt động của doanh nghiệp 

Giả thuyết Kết quả 

H4 Có mối quan hệ cùng chiểu giữa Kiến thức lãnh đạo của giám 

đốc DNNVV và kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

Chấp nhận 

H5 Có mối quan hệ cùng chiểu giữa Kỹ năng lãnh đạo của giám 

đốc DNNVV và kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

Chấp nhận 

H6 Có mối quan hệ cùng chiểu giữa Phẩm chất lãnh đạo của giám 

đốc DNNVV và kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

Chấp nhận 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu 2015) 

Như vậy các thành phần năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực 

Bắc miền Trung đó là  “Kiến thức lãnh đạo”, “Kỹ năng lãnh đạo”, “Phẩm chất lãnh 
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đạo” đều tác động cùng chiều đến “Kết quả hoạt động của doanh nghiệp” với hệ số 

tác động lần lượt là: 0.276; 0.399 và 0.433. Hay nói cách khác, khi giám đốc 

DNNVV có mức độ đáp ứng về các năng lực lãnh đạo này càng tốt thì kết quả hoạt 

động của doanh nghiệp cũng sẽ khả quan hơn. Trong đó, mức độ tác động của nhân 

tố “Phẩm chất lãnh đạo” đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp là lớn nhất (0,433).  

Kết quả này cũng khá phù hợp với các kết quả phân tích trước của luận án, 

khi mức độ đáp ứng ở hiện tại về các phẩm chất lãnh đạo của các giám đốc 

DNNVV khu vực Bắc miền Trung là khá tốt. Bên cạnh đó, các giám đốc cũng đánh 

giá những yếu tố thuộc về bản thân giám đốc doanh nghiệp (trong đó có các tố 

chất/phẩm chất) là yếu tố có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến năng lực lãnh đạo. 

Ngoài ra, kết quả mức độ giải thích của mô hình này là không cao (42.3%) (Xem 

phụ lục). Điều này có nghĩa là ngoài các yếu tố năng lực lãnh đạo được đề cập đến 

trong mô hình, kết quả hoạt động của doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng và tác động 

bởi rất nhiều yếu tố khác. Kết quả này theo tác giả cũng hoàn toàn phù hợp trong 

thực tế. Với môi trường kinh doanh đa dạng, phức tạp, thay đổi từng ngày từng giờ 

như hiện nay, sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp cũng chịu sự chi phối và 

tác động bởi rất nhiều các yếu tố bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp như  các 

năng lực nội tại của doanh nghiệp, yếu tố vốn, các chính sách vĩ mô, chính sách địa 

phương…Và năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp cũng chỉ là một trong 

rất nhiều các yếu tố có tác động và ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp 

trong hoạt động kinh doanh. 

Với kết quả trên, kết luận của luận án có thể rút ra là “Khi giám đốc doanh 

nghiệp có mức độ đáp ứng về các năng lực lãnh đạo càng tốt thì kết quả hoạt động 

của doanh nghiệp cũng sẽ khả quan hơn”. Kết luận này cũng khá tương đồng với 

một số nghiên cứu của các tác giả khác. Theo phần tổng quan tài liệu của luận án, 

cũng đã có một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về các yếu tố của 

năng lực lãnh đạo ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhưng con số 

này là không nhiều. Điển hình là nghiên cứu của Trần Thị Phương Hiền [9] đã chỉ 

ra tất cả các thành phần của năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam đều tác 

động cùng chiều đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Hay nói cách khác khi 
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CEO có năng lực lãnh đạo càng tốt thì kết quả hoạt động doanh nghiệp cũng sẽ tốt 

hơn. Hoặc theo nghiên cứu của Đặng Ngọc Sự [22] với kết quả R Square bằng 

0,856 cũng đã chỉ ra rằng sự thay đổi của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp được giải thích bởi 85.6% những thay đổi của nhận thức về lãnh đạo 

và năng lực lãnh đạo của lãnh đạo DNNVV Việt Nam. Điều đó có nghĩa là nhận 

thức của lãnh đạo các DNNVV về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo càng tốt thì kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lại càng tốt. Một nghiên cứu 

khác về năng lực của chủ doanh nghiệp nhỏ của Trần Kiều Trang [25] cũng cho kết 

quả tương tự. Trong tất cả các tiêu chí đánh giá năng lực của chủ doanh nghiệp nhỏ 

thì nghiên cứu đã chỉ ra tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp được xem là tiêu chí 

quan trọng nhất. Theo kết quả xử lý điều tra 206 doanh nghiệp nhỏ bằng SPSS, hệ 

số Pearson giữa hai yếu tố năng lực và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp là 0.63 

cho thấy mối liên hệ tỷ lệ thuận giữa hai yếu tố này. Điều đó có nghĩa là chủ doanh 

nghiệp có năng lực càng cao thì tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp càng cao. Đỗ 

Anh Đức (2014) cũng đã chỉ ra cả ba yếu tố kiến thức, kỹ năng, tố chất đều có tác 

động đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp với các hệ số tác động lần lượt là 

0.296; 0.366 và 0.192. Một nghiên cứu ở nước ngoài với kích thước mẫu là 264 nhà 

lãnh đạo DNNVV các nước Châu Âu của Laguna và cộng sự  [49] cũng đã chỉ ra 

mối quan hệ thuận chiều giữa năng lực của lãnh đạo doanh nghiệp và sự thành công 

của tổ chức trong hoạt động kinh doanh. Mối quan hệ này được đo lường dựa trên 

mô hình hồi qui giữa năng lực chung (năng lực đổi mới, lập kế hoạch, hợp tác, ra 

quyết định, giải quyết căng thẳng, lãnh đạo bản thân), năng lực cụ thể (năng lực 

động viên, năng lực phát triển nhân viên, năng lực về tài chính, về thị trường, chính 

trị và pháp luật) với sự thành công của tổ chức trong hoạt động kinh doanh với hệ 

số tác động lần lượt là 0.34 và 0.15. 

Kết quả này cho thấy năng lực lãnh đạo của giám đốc sẽ góp phần trong việc 

nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi bản thân các giám 

đốc phải nhận thức được vai trò và tầm quan trọng việc tiếp tục hoàn thiện và phát 

triển hơn nữa năng lực lãnh đạo của bản thân trong thời gian tới. 
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4.2 Các giải pháp đối với bản thân giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa các Tỉnh 

khu vực Bắc miền Trung 

Xuất phát từ kết quả nghiên cứu về thực trạng năng lực lãnh đạo và ma trận 

GAP về năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung, bản 

thân giám đốc DNNVV tại các tỉnh muốn phát triển năng lực lãnh đạo của mình cần 

tập trung vào các nhóm giải pháp nâng cao nâng cao năng lực xây dựng tầm nhìn và 

lập chiến lược; năng lực khởi xướng sự thay đổi; năng lực phát triển đội ngũ; huy 

động và phối hợp các nguồn lực. Ngoài ra, theo kết quả đánh giá của cấp dưới , 

giám đốc doanh nghiệp còn hạn chế trong năng lực động viên - khuyến khích. 

Chính vì vậy trong phần giải pháp này, luận án cũng đề xuất giám đốc doanh nghiệp 

cần quan tâm và nâng cao năng lực động viên - khuyến khích hơn nữa trong thời 

gian tới. 

4.2.1 Giải pháp nâng cao năng lực xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược 

Về kiến thức liên quan đến quản trị chiến lược. Giám đốc các DNNVV có 

thể đăng kí và tham gia các khóa đào tạo, các Hội thảo, chuyên đề dành cho các 

lãnh đạo doanh nghiệp một cách hệ thống để trang bị các kiến thức liên quan đến 

tầm nhìn và chiến lược như: Tư duy chiến lược; Tư duy sáng tạo; Quản trị chiến 

lược trong doanh nghiệp; Lập chiến lược kinh doanh…Giám đốc DNNVV có thể 

lựa chọn các khóa đào tạo về các vấn đề này tại các tổ chức uy tín;  như Trung tâm 

Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế (UEB) và 

Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU) tổ chức đào tạo về “Quản trị chiến lược trong 

doanh nghiệp”. Thông qua khóa học này, giám đốc DNNVV có thể hiểu được tầm 

quan trọng của việc xây dựng tầm nhìn cho doanh nghiệp; hiểu được tầm quan trọng 

của việc chiến lược trong việc “thành bại” của doanh nghiệp trên thương trường; 

biết nắm bắt cơ hội và tạo dựng lợi thế cạnh tranh; nắm được và vận dụng các kiến 

thức để xây dựng các chiến lược tối ưu cho doanh nghiệp; biết cách triển khai chiến 

lược đến từng đơn vị nhằm đảm bảo tính hiệu lực của chiến lược; biết cách đánh giá 

kết quả và hiệu quả của chiến lược, cũng đồng thời biết cách điều chỉnh chiến lược 

nhằm thích ứng với điều kiện kinh doanh thay đổi. Hoặc trường doanh nhân PACE 

có chương trình đào tạo “Phương pháp tư duy & kỹ năng giải quyết vấn đề”. 
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Chương trình tích hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật tư duy kinh điển, vốn đã 

được kiểm chứng về tính hiệu quả trên phạm vi toàn cầu như: Kỹ thuật Vận não 

công (Brainstorming), Phương pháp Tư duy Sáu chiếc nón (Six Thinking Hats), 

Phương pháp Bản đồ tư duy (Mind Map), Phương pháp Tư duy đột phá 

(Breakthrough Thinking)…Ngoài ra giám đốc DNNVV có thể nâng cao kiến thức 

về công tác xây dựng tầm nhìn, lập chiến lược bằng cách đi tham quan, khảo sát các 

doanh nghiệp thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới nhằm học hỏi những kinh 

nghiệm thành công từ họ. Bên cạnh đó giám đốc có thể tham gia các buổi trao đổi 

giữa các giám đốc đều là thành viên của Hội, Hiệp hội, Câu lạc bộ…với nhau nhằm 

thu thập thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cải thiện kiến thức của mình. 

Về kỹ năng xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược kinh doanh. Để nâng cao kỹ 

năng xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược cho doanh nghiệp, đòi hỏi giám đốc 

DNNVV cần phải đáp ứng về kỹ năng tư duy, kỹ năng hoạch định chiến lược, kỹ 

năng dự báo tiên lượng, kỹ năng phán đoán nhanh, kỹ năng truyền đạt mục tiêu. Kỹ 

năng tư duy đòi hỏi giám đốc DNNVV phải biết biết sử dụng những thông tin có 

sẵn để đánh giá tình hình và giải quyết vấn đề một cách logic, chính xác, khoa học;  

nhận biết vấn đề và đưa ra kết luận nhanh chóng. Kỹ năng hoạch định chiến lược là 

kỹ năng phải biết cách thiết lập mục tiêu và tìm các giải pháp khả thi để có thể thực 

hiện các mục tiêu cho doanh nghiệp. Kỹ năng dự báo và tiên lượng, đánh giá được 

các xu hướng phát triển cũng như rủi ro của doanh nghiệp; kiểm tra các giả định, 

hình dung ước vọng về tầm nhìn của doanh nghiệp. Kỹ năng phán đoán nhanh đòi 

hỏi giám đốc nhận biết vấn đề và đưa ra kết luận nhanh chóng. Kỹ năng truyền đạt 

mục tiêu cho cấp dưới nhẳm chia sẻ với cấp dưới về mục tiêu của doanh nghiệp, từ 

đó định hướng hoạt động của cấp dưới nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức. 

Về phẩm chất liên quan đến năng lực xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược 

kinh doanh. Nhà lãnh đạo phải có hoài bão, luôn mong muốn hướng đến một tương 

lai sáng sủa cho doanh nghiệp của mình. Phải có tầm nhìn xa trông rộng giúp giám 

đốc DNNVV có thể nhận ra được những thay đổi quan trọng trong doanh nghiệp sẽ 

xảy ra trong tương lai  hoặc dự đoán chính xác khi nào thay đổi xảy ra. Từ đó sẽ xây 

dựng các chiến lược trong doanh nghiệp mình một cách hiệu quả nhất. 
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4.2.2 Giải pháp nâng cao năng lực khởi xướng sự thay đổi 

Về kiến thức liên quan đến quản trị sự thay đổi. Giám đốc DNNVV cần tham 

gia các khóa đào tạo, các Hội thảo, chuyên đề do Hiệp hội DNNVV của tỉnh tổ chức, 

tham gia các chương trình của các tổ chức hỗ trợ tư vấn và đào tạo liên quan đến các 

nội dung như: Quản trị sự thay đổi trong tổ chức; Quản trị rủi ro; Lãnh đạo sự thay 

đổi; Phương pháp quản lý sự thay đổi trong tổ chức. Ngoài ra giám đốc cũng cần 

trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế: nắm được bản chất, nội hàm, các hình thức và 

tính chất của hội nhập quốc tế; hiểu được tính tất yếu và hệ lụy của hội nhập quốc tế 

như là một xu thế lớn của thế giới hiện đại. Giám đốc DNNVV có thể tự tìm tòi, đọc 

thêm các sách tham khảo viết về quản trị sự thay đổi; các thông tin trong thời đại hội 

nhập kinh tế quốc tế; học hỏi các phương pháp quản trị sự thay đổi thành công của 

những nhà lãnh đạo, doanh nhân thành công trong nước và trên thế giới. 

Về kỹ năng khởi xướng và lãnh đạo sự thay đổi. Để nâng cao kỹ năng khởi 

xướng và lãnh đạo sự thay đổi, giám đốc DNNVV cần phải nâng cao kỹ năng chọn 

lựa sự thay đổi, tức nhận diện được những biến động trong doanh nghiệp và môi 

trường bên ngoài nhằm đưa ra những giải pháp thực sự đột phá. Muốn vậy giám đốc 

DNNVV cần có sự kết nối chặt chẽ giữa định hướng của doanh nghiệp và mục tiêu 

của tái cơ cấu. Ngoài ra giám đốc DNNVV cũng cần nâng cao kỹ năng khuyến 

khích và tăng cường thay đổi, khuyến khích cấp dưới đồng hành với các giải pháp 

sáng tạo; công nhận và khen thưởng những người có sáng kiến hoặc hành động đột 

phá; hỗ trợ thể chế hóa các sáng kiến thay đổi. Cần tạo sự đồng thuận từ phía cấp 

trung và người lao động trong hoạt động tạo sự thay đổi trong tổ chức bằng cách 

giúp người lao động hiểu rằng tầm quan trọng của sự thay đổi vào lúc này là cần 

thiết. Đồng thời chỉ rõ cho họ thấy sự ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực của sự 

thay đổi đến lợi ích, nhu cầu của họ trong tương lai. Để thực hiện thành công sự 

thay đổi thì nhà quản trị còn đóng vai trò là người truyền bá cho các thành viên để 

họ biết được sự thay đổi trong tổ chức và chuẩn bị tinh thần cho nhân viên của 

mình, giúp họ phối hợp thực hiện tốt sự thay đổi. 

Về phẩm chất, giám đốc DNNVV cần rèn luyện để có các tố chất, phẩm chất 

nhằm khởi xướng sự thay đổi thành công. Để có được năng lực khởi xướng sự thay 
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đổi, đội ngũ giám đốc DNNVV cần nhạy cảm với tình thế, nhạy cảm với sự thay đổi 

của môi trường, đánh giá được những thế lực hiện tại để có thể kích thích hoặc hạn 

chế ý tưởng thay đổi trong doanh nghiệp mình. Giám đốc cũng phải có tính sáng 

tạo, phải luôn tìm kiếm các cơ hội, luôn đưa ra những ý tưởng mới lạ để giải quyết 

vấn đề với tư cách là nhà lãnh đạo. Một số phẩm chất mà giám đốc cũng nên rèn 

luyện đó là sự khôn ngoan mạo hiểm, có tài xoay xở. Người lãnh đạo cần có nghị 

lực rất lớn, khi khó khăn không nản chí, luôn tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề, từ 

đó lựa chọn hướng đi tối ưu. Luôn cởi mở với các ý tưởng: giám đốc cần sẵn lòng 

lắng nghe đóng góp của nhân viên và thử nghiệm ý tưởng mới; coi trọng những 

sáng kiến của cấp dưới. 

4.2.3 Giải pháp nâng cao năng lực phát triển đội ngũ 

Về kiến thức, giám đốc DNNVV cần tự nâng cao nhận thức về vai trò của 

mình trong hoạt động phát triển nguồn nhân lực, dành thời gian và nguồn lực phù 

hợp đầu tư cho hoạt động này. Giám đốc doanh nghiệp cần tham dự các khóa  đào 

tạo, hội thảo, giao lưu, tham gia các hiệp hội  để tăng cường sự hiểu biết và cập nhật 

về phát triển nguồn nhân lực; nắm được nội dung, nguyên tắc của hoạt động đào tạo 

và phát triển nhân viên trong quản trị nguồn nhân lực, ví dụ chương trình đào tạo 

“Quản lý Con người” của Trường doanh nhân PACE. Giám đốc DNNVV cũng có 

thể tìm hiểu, tham khảo học tập thêm các kinh nghiệm, mô hình phát triển năng lực 

nhân viên trên thế giới. Đặc biệt là kinh nghiệm ở một số doanh nghiệp Nhật Bản. 

Chúng ta cũng biết các công ty lớn như Toyota, Nissan hay Honda đã tiên phong 

trong việc thực hiện chiến lược phát triển nhân sự, đó là “mô hình phát triển tự chủ” 

[14]. Các doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để nhân viên rời khỏi chuyên ngành của 

mình để tham gia các khóa đào tạo hoặc làm việc với các bộ phận khác. Nhờ đó họ 

có được cái nhìn tổng thể cũng như các kỹ năng, khả năng đánh giá phân tích, giải 

quyết vấn đề hay đưa ra chiến lược. Mô hình này của Giáo sư Mitsuyo Hanada đã 

đưa ra cho thấy việc nó bao hàm rất nhiều yếu tố cả nền tảng, cả bổ trợ trong việc 

nâng cao năng lực của nhân viên. Từ những yếu tố được nêu trong mô hình cộng 

với việc giám đốc các DNNVV có sự quan tâm đúng đắn tới vấn đề nâng cao năng 

lực cho nhân viên của mình một cách tổng thể. Đặc biệt là tìm và nâng cao những 
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năng lực tiềm ẩn của nhân viên trong khu vực DNNVV sẽ được nâng cao đáng kể. 

Những khó khăn về qui mô hay tài chính có thể được khắc phục nếu doanh nghiệp 

biết cân đối hợp lý, còn khó khăn về việc xây dựng quy trình, chiến lược phát triển 

có thể được giải quyết bằng cách áp dụng linh hoạt “mô hình phát triển tự chủ” mà 

giáo sư Hanada đã nêu. 

Về kỹ năng, giám đốc DNNVV cần rèn luyện kỹ năng xây dựng và phát triển 

đội ngũ, thiết lập mục tiêu, định rõ hành động, chiến lược và thời gian cụ thể cho 

việc đào tạo và phát triển nhân viên. Kỹ năng đánh giá nhân viên, giúp giám đốc 

biết đánh giá điểm mạnh và điểm yếu trong nỗ lực học tập và làm việc của nhân 

viên. Kỹ năng tập huấn, phát triển, hướng dẫn nhân viên để họ phát triển thêm kiến 

thức và kĩ năng; lựa chọn các khóa tập huấn phù hợp đáp ứng đúng nhu cầu phát 

triển nhân viên. Ngoài ra giám đốc cần định hướng cho nhân viên nhằm xem xét 

công việc để nắm rõ năng lực của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển 

bản thân. 

Về phẩm chất, giám đốc DNNVV cũng cần thể hiện tôn trọng sự khác biệt cá 

nhân, đối xử và thể hiện sự tôn trọng, công bằng với tất cả nhân viên cho dù họ khác 

nhau về văn hóa, giới tính, tuổi tác, trình độ. Phải có sự đồng cảm với nhân viên 

bằng cách lưu tâm đến nguyện vọng của nhân viên, đồng cảm với những lo lắng của 

họ và quan tâm đến lợi ích của họ. 

4.2.4 Giải pháp nâng cao năng lực huy động và phối hợp các nguồn lực 

Về kiến thức, theo kết quả nghiên cứu chúng ta nhận thấy ở phạm vi năng lực 

huy động và phối hợp các nguồn lực này, giám đốc DNNVV gặp vướng mắc nhiều 

nhất là yếu tố vốn, tài chính, máy móc công nghệ, thị trường. Chính vì vậy giám 

đốc DNNVV cần nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp nói chung;  hiểu và 

nắm được một cách toàn diện các vấn đề liên quan đến nhân sự, tài chính, sản xuất, 

thông tin, marketing, hành chính…trong doanh nghiệp. Để có được kiến thức toàn 

diện như thế đòi hỏi giám đốc doanh nghiệp cần tham gia các chương trình học về 

ngành quản trị kinh doanh tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học theo hình thức 

các khóa đào tạo không tập trung, khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn. Tham gia các 

khóa học bồi dưỡng liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, thị 
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trường, quản trị sản xuất, nhân sự… do các trung tâm, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, 

các trung tâm đào tạo của Sở, ban ngành…Ví dụ khóa đào tạo “Kỹ năng quản lý 

doanh nghiệp vừa và nhỏ” của Viện quản lý tài chính AFC nhằm trang bị các kiến 

thức về thị trường; kế hoạch kinh doanh & sản phẩm; tổ chức hệ thống kinh doanh, 

nhân sự và tài chính DNNVV; xây dựng và quản lý đội ngũ DNNVV. Thông qua 

khóa học, giám đốc DNNVV có thể  nâng cao kiến thức về quản trị DNNVV; có cơ 

hội trao đổi với các đồng nghiệp và giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong quản 

trị kinh doanh và tài chính; mở rộng cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp khác, học 

hỏi từ những tấm gương thành công. Có kiến thức tổng quát các yếu tố về nguồn 

nhân lực trong doanh nghiệp như vậy mới có thể giúp giám đốc DNNVV nâng cao 

năng lực huy động và phối hợp các nguồn lực của mình. Ngoài ra, theo kết quả 

nghiên cứu chúng ta nhận thấy ở phạm vi năng lực huy động và phối hợp các nguồn 

lực này, giám đốc DNNVV cần nâng cao kiến thức về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng 

Anh. Giám đốc DNNVV cũng cần biết nói và viết ngoại ngữ để có thể chủ động 

trong giao tiếp, đàm phán với đối tác sử dụng ngôn ngữ đó. Do tính chất của việc 

học ngoại ngữ không phải ngày một ngày hai, nên để nâng cao kiến thức về ngoại 

ngữ, giám đốc DNNVV có thể đăng ký các khóa học Ngoại ngữ tại các trung tâm, 

các Trường Đại học trong tỉnh để thuận tiện trong công việc. Giám đốc cũng có thể 

tham gia các chương trình đào tạo trực tuyến qua internet, trang web. Ngoài ra để 

nâng cao hiệu quả, giám đốc cần tự học thêm ở nhà qua sách, tài liệu học tập, băng 

đĩa, internet… 

Về kỹ năng, giám đốc cần đáp ứng các yêu cầu sau để có được các kỹ năng 

về huy động và phối hợp các nguồn lực. Giám đốc DNNVV cần có kỹ năng phối 

hợp các nguồn lực làm việc vì mục tiêu chung của tổ chức, đưa ra được những 

phương án kết hợp con người và các nguồn lực khác trong doanh nghiệp hợp lý 

nhằm đạt hiệu quả cao nhất, duy trì hiệu quả công việc qua những giai đoạn thử 

thách. Kỹ năng điều phối công việc, linh động điều phối, kết hợp các hoạt động liên 

quan kể cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu chung cho 

doanh nghiệp. Kỹ năng nâng cao hiệu suất hoạt động: nhận diện được những 

chướng ngại và dư thừa trong qui trình hoạt động của tổ chức, tích cực ủng hộ các 
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cải tiến nâng cao hiệu quả việc phối hợp các nguồn lực trong tổ chức. Giám đốc 

cũng cần có kỹ năng định hướng và mở rộng hợp tác: hiểu biết về mong đợi và nhu 

cầu của đối tác, chủ động thiết lập và tăng cường mở rộng quan hệ với nhiều đối tác 

của doanh nghiệp. Một kỹ năng quan trọng khác đó là giám đốc các doanh nghiệp 

cần nâng cao kỹ năng đàm phán, thương lượng. 

Về phẩm chất, giám đốc DNNVV cần có khả năng bao quát, có cách nhìn và 

lãnh đạo tất cả các phương diện của doanh nghiệp một cách hệ thống, có tính quy 

luật, có tính toàn diện, từ đó mới có đủ năng lực huy động và phối hợp các nguồn 

lực trong và ngoài tổ chức phục vụ cho mục tiêu doanh nghiệp. 

4.2.5 Giải pháp nâng cao năng lực động viên khuyến khích nhân viên 

Về kiến thức liên quan đến công tác động viên khích lệ nhân viên: giám đốc 

DNNVV cần tham gia các khóa đào tạo dành cho các lãnh đạo DNNVV liên quan 

đến các chủ đề như hành vi tổ chức, công tác tạo động lực làm việc, phương pháp 

động viên khuyến khích nhân viên…Ví dụ khóa đào tạo “Bí quyết thắp lửa tạo động 

lực làm việc cho nhân viên” của Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam -Nhật 

Bản VJCC. Hoặc chương trình đào tạo “Quản lý Con người”, “Tạo động lực làm 

việc cho nhân viên” của Trường doanh nhân PACE. Sau khi tham dự chương trình, 

học viên có thể nắm được những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển 

“năng lực  tạo động lực làm việc” với vai trò làm một nhà quản lý; thấu hiểu cội 

nguồn hình thành nên niềm đam mê làm việc trong môi trường doanh nghiệp; nắm 

được những nguyên tắc quan trọng trong việc tạo động lực làm việc; hiểu và biết 

cách vận dụng các công cụ, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả trong môi 

trường doanh nghiệp hiện nay. Giám đốc DNNVV cũng có thể tự tìm hiểu, tham 

khảo thêm các tài liệu, sách báo về nghệ thuật dùng người, nghệ thuật thu phục lòng 

người như đắc nhân tâm, các bí quyết động viên khích lệ nhân viên. Ngoài ra có thể 

tham quan thực tiễn các doanh nghiệp có công tác quản trị nhân sự hiệu quả để học 

hỏi kinh nghiệm thành công từ họ, đặc biệt là các phương pháp động viên khích lệ 

tại các doanh nghiệp ở Nhật Bản. 

Về kỹ năng động viên – khuyến khích nhân viên : Giám đốc DNNVV cần  sử 

dụng các biện pháp trong công tác tạo động lực làm việc một cách hiệu quả nhằm 
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giúp nhân viên tự giác và nỗ lực thực hiện công việc từ đó tạo dựng lòng trung 

thành, sự tận tâm và ước muốn mạnh mẽ làm theo nhà quản lý. Các phương pháp 

nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên là : phương pháp thiết kế, định nghĩa lại 

công việc; phương pháp khích lệ, hỗ trợ, phản hồi và biểu dương hiệu quả; phương 

pháp luân chuyển công việc; phương pháp phát triển nhân viên; phương pháp định 

hướng theo các giá trị then chốt. Ngoài ra giám đốc DNNVV cần công bằng trong 

khen thưởng, phải đảm bảo các hình thức khen thưởng bằng vật chất hay tinh thần 

đều được thực hiện một cách công bằng, có hướng dẫn rõ ràng cho nhân viên thực 

hiện. Bên cạnh đó một yếu tố cũng khá quan trọng để động viên khuyến khích nhân 

viên đó là thực hiện tốt công tác đãi ngộ trong doanh nghiệp. Giám đốc cần đưa ra 

các hình thức đãi ngộ đáp ứng nhu cầu của cấp dưới, công tác đãi ngộ phải được 

tiến hành kịp thời, đảm bảo công bằng và hợp lý.   

Về tố chất, cũng tương tự như năng lực phát triển đội ngũ, giám đốc 

DNNVV cũng cần thể hiện tôn trọng sự khác biệt cá nhân, có sự đồng cảm với nhân 

viên và quan tâm đến lợi ích của họ. 

4.3 Kiến nghị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung  

 Theo kết quả nghiên cứu của luận án, nhóm mối trường vĩ mô bao gồm các 

chính sách, chủ trương…của Nhà nước và các ban ngành, Hiệp hội liên quan cũng 

có sự ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển năng lực lãnh đạo của giám đốc 

các DNNVV. Chính vì vậy, luận án đề xuất một số kiến nghị đối với phía Nhà 

Nước, các Ban ngành liên quan và kiến nghị về phía Đảng, chính quyền các Hiệp 

hội và các cơ quan hữu quan của các Tỉnh trong khu vực Bắc miền Trung như sau: 

4.3.1 Các kiến nghị đối với phía Nhà Nước và các Ban ngành liên quan 

4.3.1.1 Nhà nước cần gắn việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với phát triển 

đội ngũ doanh nhân. 

- Trước hết, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành Đề án về cơ 

chế hợp tác nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực. Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cũng cần đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án quy hoạch, đầu tư phát 

triển các trường trong xây dựng chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân 
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lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng mô hình tổ chức đào tạo 

với chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc gia đủ điều kiện từng bước hội nhập khu vực 

và quốc tế. 

- Nhà nước cần thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở dạy 

nghề, đa dạng hóa loại hình dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Nhà 

nước cần khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có trường dạy nghề, gắn trách 

nhiệm doanh nghiệp với dạy nghề; coi trọng hình thức đào tạo tại chỗ của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, phát triển hình thức đào tạo ngoài nước để tiếp cận nhanh với kỹ 

thuật và công nghệ tiên tiến.  

- Tiếp tục đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, 

từ đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đến đại học, đạt chuẩn khu vực 

và quốc tế. Các trường đào tạo nghề cần đổi mới chương trình đào tạo một cách 

mềm dẻo, phù hợp với sự thay đổi của thực tế kinh tế xã hội, công nghệ.  

4.3.1.2 Nhà nước cần tiếp tục và hoàn thiện các chính sách, chương trình trợ giúp 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV. 

- Nhà nước cần hỗ trợ cho các DNNVV như vốn ưu đãi với lãi suất thấp, kinh 

phí cho DNNVV về công tác đào tạo và phát triển nguồn. Tổng cục Dạy nghề cũng 

cần tiến hành xây dựng và hoàn thiện một số loại tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp, hệ 

thống đánh giá và cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia để nâng cao chất lượng đào tạo 

nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế cho các trường nghề.  

-  Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nên có kế hoạch rà soát, đánh giá và khuyến  

khích các địa phương xem xét, cân đối bố trí nguồn ngân sách địa phương cho hoạt 

động đào tạo. Đồng thời, hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho các đơn vị để phối hợp với 

các Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố để tổ chức các khóa đào tạo cho các 

DNNVV trên địa bàn, đặc biệt  là các địa phương chưa bố trí, cân đối được ngân 

sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV.  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục chuẩn hóa và hoàn thiện việc xây dựng 

bộ tài liệu cơ bản và tài liệu chuyên sâu phục vụ cho hoạt động giảng dạy đào tạo, 

làm cơ sở khung triển khai chuẩn, thống nhất chung trong cả nước.   
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- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cần tiếp tục xây dựng kế hoạch đánh giá tình 

hình  triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV hàng năm 

của các Bộ, tổ chức Hiệp hội nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV, đồng thời đánh giá và 

điều chỉnh cụ thể các hoạt động, đảm bảo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực cho các DNNVV có hiệu quả cao hơn trong các năm tiếp theo.  

4.3.1.3 Nhà nước cần có chính sách phát huy vai trò các tổ chức cung ứng dịch vụ 

tư vấn và đào tạo cho đội ngũ giám đốc, đội ngũ lãnh đạo, quản lý của DNNVV; 

của các hiệp hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc tư vấn hỗ trợ các 

DNNVV về nâng cao chất lượng nhân lực  

- Nhà nước cần có văn bản pháp quy quy định về khái niệm, tiêu chuẩn, 

quyền lợi và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ, quyền và chính sách hỗ trợ 

đối với người cung cấp dịch vụ phục vụ những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối 

với DNNVV khi sử dụng các dịch vụ phục vụ tư vấn và đào tạo quản lý. Ngoài ra 

Nhà nước cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ thành lập và phát triển các trung 

tâm đào tạo, các công ty cung ứng các dịch vụ đào tạo và tư vấn. Mặt khác cần có 

chính sách khuyến khích mở rộng các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp. 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các Hiệp hội tăng 

cường hoạt động tư vấn và tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng các kiến thức nâng 

cao năng lực của các nhà quản trị nói chung và giám đốc DNNVV. Đồng thời 

khuyến khích phát triển các dịch vụ, nhất là dịch vụ thương mại, dịch vụ tư vấn, 

dịch vụ quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt là tăng cường hỗ trợ các kiến thức về hội 

nhập cho các nhà quản lý DNNVV.  

 - Với vai trò đại diện cho doanh nghiệp, các hiệp hội, các tổ chức xã hội 

nghề nghiệp cần đứng ra tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các hội viên hoặc 

tổ chức các hoạt động giao lưu truyền đạt kinh nghiệm giữa các hội viên với nhau. 

Các hoạt động này cần được thực hiện một cách thường xuyên, có tổ chức, doanh 

nghiệp nào thiếu và yếu về lĩnh vực gì thì được hướng dẫn, bổ sung kịp thời. 
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4.3.1.4 Nhà nước cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm kế 

hoạch hỗ trợ DNNVV trong thời gian tới; qua đó gián tiếp góp phần nâng cao một 

số năng lực lãnh đạo của giám đốc DNNVV. 

 Theo như kết quả nghiên cứu, chúng ta có thể nhận thấy giám đốc DNNVV 

hiện nay còn lúng túng và gặp khó khăn trong việc quản lý, lãnh đạo các hoạt động 

liên quan đến nguồn vốn, nhân lực, mặt bằng, quan hệ thị trường, tiếp cận đổi mới 

dây chuyền công nghệ…Chính vì vậy trong thời gian tới, công tác hỗ trợ DNNVV 

cần thực hiện theo hướng có trọng tâm trọng điểm hơn. Từ đó Nhà nước góp phần 

giúp giám đốc DNNVV phát huy các năng lực lãnh đạo của mình. 

 - Các Bộ ngành trung ương cần hoàn thiện khung pháp lý, môi trường kinh 

doanh. Cần khẩn trương tổ chức hướng dẫn triển khai các văn bản luật quan trọng 

liên quan đến môi trường pháp lý cho doanh nghiệp  (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu  

tư, Luật Đấu thầu, Luật Phá sản, Luật hải quan...) nhằm đảm bảo môi trường kinh 

doanh ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp. 

 -  Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như điều hành lãi suất theo 

hướng duy trì mức lãi suất thấp, ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn. Bên cạnh 

nguồn vốn tín dụng ngân hàng, Bộ Tài chính cần chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các 

hoạt động hỗ  trợ DNNVV thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng phát 

triển và hệ thống Quỹ Bảo lãnh tín dụng tại địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

cũng cần đẩy nhanh đưa Quỹ Phát triển DNNVV vào hoạt động hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp. 

 - Trong thời gian tới, Bộ Khoa học Công nghệ cần tập trung chỉ đạo, đẩy 

nhanh tiến độ  triển khai các chương trình  chuyển giao, đổi mới công nghệ, chương 

trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh cho 

doanh nghiệp, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ  thuật tiên tiến tới các DNNVV, 

khuyến khích hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa DNNVV với doanh nghiệp lớn, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khuyến khích DNNVV tham gia các 

chương trình liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển công nghiệp hỗ trợ. 
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  - Cần xây dựng hệ thống tổ chức trợ giúp phát triển DNNVV, quản lý thực 

hiện Kế hoạch phát triển DNNVV, trong đó tập trung ưu tiên vào những giải pháp 

cụ thể như thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh các chương 

trình đổi mới ứng dụng công nghệ, chú trọng phát triển công nghệ cao nhằm tạo ra 

các sản phẩm mới, trang thiết bị, máy móc hiện đại. 

4.3.2 Các kiến nghị về phía Đảng, chính quyền; các Hiệp hội và các cơ quan hữu 

quan của các Tỉnh trong khu vực Bắc miền Trung 

4.3.2.1 Các cấp lãnh đạo của Tỉnh, thành phố cần triển khai các chính sách nhằm 

quan tâm hơn nữa đến hoạt động phát triển đội ngũ doanh nhân, đào tạo và bồi 

dưỡng nguồn nhân lực quản trị cho DNNVV. 

Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ giám đốc DNNVV 

của tỉnh nhà, các cấp lãnh đạo của Tỉnh, thành phố, các Sở ban ngành liên quan cần 

triển khai và hoàn thiện các hoạt động sau: 

- Thực hiện và triển khai hiệu quả các Chương trình, dự án của nhà nước về 

hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV được triển khai tại địa phương dựa 

trên những đặc thù của Tỉnh nhằm đem lại kết quả cao cho các DNNVV. 

- Các tỉnh, thành phố cần chủ động bố trí cân đối ngân sách, trực tiếp chỉ đạo 

các đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch cũng như phối hợp với các đơn vị để tiến hành 

hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV, đặc biệt là đào tạo quản 

lý cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp. Một số tỉnh nếu không cân đối, bố trí được 

kinh phí hỗ trợ cần huy động nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cácdự án khác để tổ chức 

các khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho  các DNNVV trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Nội vụ tại các tỉnh tiếp tục 

tham mưu xây dựng, ban hành chương trình, chính sách, hàng năm xây dựng kế 

hoạch, huy động các nguồn vốn để đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV gắn 

với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chú trọng đào tạo nâng 

cao năng lực, trình độ kiến thức pháp luật, quản trị doanh nghiệp, văn hóa kinh 

doanh, ý thức trách nhiệm với xã hội, kiến thức về hội nhập quốc tế cho doanh 

nhân, người quản lý doanh nghiệp. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên 

quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi 
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dưỡng của đội ngũ doanh nhân, trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh nội dung, phương 

thức đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, nhằm 

trang bị cho doanh nhân có kiến thức lý luận và thực tiễn về kinh doanh, quản trị 

doanh nghiệp, pháp luật; nâng cao được vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, 

doanh nhân đối với người lao động, với cộng đồng xã hội. 

- Các tỉnh cần có sự phối hợp và hợp tác với các tỉnh khác trong khu vực 

trong công tác phát triển đội ngũ doanh nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp. 

Thu hút các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và nhà đầu tư ở các địa phương khác đầu 

tư xây dựng cơ sở đào tạo (phân hiệu, trung tâm đào tạo…) hoặc phối kết hợp tổ 

chức chương trình đào tạo giữa các tỉnh. Ví dụ hiện nay Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An (VCCI Nghệ An), với tư cách là một tổ chức 

quốc gia đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các 

hiệp hội nghề nghiệp khác, VCCI là cầu nối, cung cấp các thông tin cần thiết và bổ 

ích cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt là trong hoạt 

động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ quản lý doanh nghiệp. Nhằm xứng tầm với khu vực 

mà mình đang đại diện cũng như phát huy vai trò của mình đối doanh nghiệp Bắc 

miền Trung, lãnh đạo VCCI đã có chủ trương hướng VCCI Nghệ An trở thành Chi 

nhánh VCCI đại diện cho cả khu vực Bắc miền Trung để hòa nhập với xu thế hội 

nhập quốc tế cũng như khu vực cộng đồng kinh tế chung ASEAN.  

- Các tỉnh cần có chính sách trọng dụng và thu hút nhân tài, các chuyên gia 

giỏi, nguồn nhân lực quản trị có trình độ cao vào những lĩnh vực mà các DNNVV 

của tỉnh đang ưu tiên phát triển. Cần thực hiện có bài bản và hiệu quả hơn chính 

sách tôn vinh các nhà doanh nghiệp giỏi, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, 

tôn vinh xây dựng những mô hình quản lý doanh nghiệp giỏi của Tỉnh. 

4.3.2.2 UBND các tỉnh cần bố trí nguồn lực, tập trung chỉ đạo sát sao các cơ quan 

ban ngành thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp, phát triển DNNVV. 

  - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật kinh doanh, nâng 

cao nhận thức cho cán bộ công chức quản lý doanh nghiệp, cho doanh nhân. Thông 

qua các cuộc tập huấn, tư vấn hỗ trợ pháp lý, đối thoại DNNVV, website của các 

ngành ...để cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật. 

http://dddn.com.vn/vcci.tag
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 - Thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn, đổi mới công 

nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh chỉ đạo toàn 

hệ thống áp dụng đồng bộ các giải pháp hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn, đa dạng hóa 

các sản phẩm tín dụng; tăng cường huy động nguồn, tạo điều kiện cung cấp nguồn 

vốn cho DNNVV, mặt khác cũng cần chủ động tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ chính 

thức hoặc thông qua các chương trình, dự án của các tổ chức, tạo nguồn với lãi suất 

thấp...từ đó tạo điều kiện để các DNNVV có thể tiếp cận vốn qua ngân hàng. 

 - UBND các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm hỗ 

trợ DNNVV dễ dàng gia nhập thị trường, tiếp cận các nguồn lực. Tiếp tục rà soát 

tinh giản thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, xây dựng cơ 

bản, quản lý đất đai, tài chính, theo hướng giải quyết công việc thuận lợi nhất, 

nhanh nhất cho DN và các nhà đầu tư.  

  - Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm hỗ trợ doanh 

nghiệp. Rà soát tổ chức bộ máy, bổ sung chức năng nhiệm vụ của các Trung tâm 

liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp như: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát 

triển, Trung tâm Xúc tiến du lịch, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm 

Khuyến công, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ tài chính, Trung tâm Công nghệ thông 

tin...; bổ sung cán bộ có chuyên môn, trình độ, đầu tư kinh phí và các điều kiện, 

nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm. 

4.3.2.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động các Hiệp hội của tỉnh, đặc biệt là các hoạt 

động hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực quản lý nói chung và 

đội ngũ giám đốc DNNVV nói riêng. 

 Trong những năm gần đây, các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội DNNVV 

các tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên 

phát triển. Hoạt động của các Hiệp hội ngày càng phong phú hướng tới chia sẻ kiến 

thức và kinh nghiệm thông qua tổ chức hội thảo, đào tạo tư vấn, xúc tiến thương 

mại. Để phát huy vai trò của hiệp hội doanh nhân trong thời gian tới cần phải:  

  - Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, 

phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý. Các Hiệp hội các tỉnh cần tổ 

chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cho Hội viên về chuyên môn nghiệp vụ, 
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cách thức quản lý hiện đại, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng kinh doanh và nghề giám 

đốc, giúp doanh nghiệp, doanh nhân nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Với vai trò đại diện cho doanh nghiệp, các hiệp hội cần 

đứng ra tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các hội viên hoặc tổ chức các hoạt 

động giao lưu truyền đạt kinh nghiệm giữa các hội viên với nhau. Các hoạt động 

này cần được thực hiện một cách thường xuyên, có tổ chức. 

  - Mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh 

nhân. Đa dạng hoá các hình thức trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội kinh 

doanh, thực hiện tốt việc làm cầu nối cho các hội viên liên kết, liên doanh với nhau 

để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp.  

- Xây dựng tổ chức, tập hợp, phát triển Hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, 

hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ và hội nhập, 

hợp tác quốc tế trong nước, quốc tế, vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của 

hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của 

tỉnh nói riêng và khu vực nói chung. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 

Chương 4 đã thảo luận về một số kết quả nghiên cứu của luận án với các 

nghiên cứu khác trong và ngoài nước và tác giả cũng đã luận giải một số kết quả 

nghiên cứu dưới góc độ cá nhân hoặc ghi nhận trong quá trình điều tra, tiếp xúc với 

các giám đốc DNNVV khu vực Bắc miền Trung. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất 

các giải pháp về phía bản thân giám đốc doanh nghiệp và các kiến nghị đối với cac 

Ban ngành liên quan nhằm góp phần nâng cao năng lãnh đạo của giám đốc DNNVV 

khu vực Bắc miền Trung trong thời gian tới. 
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PHẦN IV: KẾT LUẬN 

Đề tài “Nghiên cứu năng lực lãnh đạo của giám đốc các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung” trong khuôn khổ luận án tiến sỹ kinh tế 

ngành quản trị kinh doanh là nghiên cứu độc lập của tác giả và đã rút ra được một 

số kết luận sau: 

(1) Dựa trên phương pháp và cách tiếp cận để đánh giá về năng lực lãnh đạo, 

các nghiên cứu về năng lực lãnh đạo hiện nay thường theo hai xu hướng cơ bản. Đó 

là nghiên cứu về năng lực lãnh đạo theo hướng tiếp cận về kiến thức - kỹ năng - 

phẩm chất/ hành vi/ thái độ của nhà lãnh đạo; và xu hướng thứ hai theo hướng tiếp 

cận các bộ phận cấu thành, hay còn gọi là các “năng lực con”. Nếu như ở nước 

ngoài các nghiên cứu về năng lực lãnh đạo vô cùng đa dạng thì ở Việt Nam chủ đề 

này đã và vẫn sẽ còn nhiều “khoảng trống” để nghiên cứu. 

 (2) Các thang đo về năng lực lãnh đạo, thang đo về các nhân tố ảnh hưởng 

đến năng lực lãnh đạo, thang đo về kết quả hoạt động của doanh nghiệp đã  sử dụng 

ở Việt Nam và trên thế giới đã được kế thừa, hiệu chỉnh, bổ sung và chuyển đổi 

thành công vào nghiên cứu tại khu vực Bắc miền Trung. Trong đó, một số biến 

nghiên cứu mới luận án đã đề xuất bổ sung như: kiến thức về lãnh đạo bản thân; 

kiến thức về văn hóa doanh nghiệp; kiến thức về quản trị sự thay đổi, rủi ro; kiến 

thức về trách nhiệm xã hội; kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp 

đã được kiểm định và đảm bảo tính phù hợp. 

(3) Thông qua việc điều tra giám đốc và đội ngũ nhà quản trị cấp trung của 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung, luận án đã 

đánh giá được thực trạng về mức độ đáp ứng về năng lực lãnh đạo ở hiện tại của đội 

ngũ này.  

Về kiến thức lãnh đạo, kết quả cho thấy nhìn chung theo đánh giá của giám 

đốc và cấp dưới đều chỉ ra đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc 

miền Trung đã đáp ứng khá tốt về các kiến thức ngành nghề lĩnh vực kinh doanh; 

văn hóa xã hội; chính trị pháp luật; lãnh đạo bản thân; marketing, tài chính kế toán; 

quản trị sản xuất dịch vụ. Tuy nhiên giám đốc doanh nghiệp còn hạn chế các kiến 
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thức về xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược, quản trị sự thay đổi - rủi ro, và kiến 

thức văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, kiến thức về tin học và ngoại ngữ. 

Về kỹ năng lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp đã thể hiện khá tốt kỹ năng 

thấu hiểu bản thân, kỹ năng cân bằng công việc và cuộc sống; kỹ năng học hỏi; kỹ 

năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp lãnh đạo. Tuy nhiên giám đốc và cấp dưới 

đều đánh giá rằng giám đốc doanh nghiệp còn hạn chế các kỹ năng liên quan đến 

hoạt động xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược, phát triển đội ngũ, huy động và 

phối hợp nguồn lực, khởi xướng sự thay đổi, động viên - khuyến khích. 

Về phẩm chất lãnh đạo, nhìn chung giám đốc đã có mức độ đáp ứng tốt các 

phẩm chất như tính mạo hiểm và quyết đoán, ham học hỏi, linh hoạt và nhạy bén, tính 

bao quát, đạo đức nghề nghiệp và sự tự tin. Hai phẩm chất giám đốc doanh nghiệp 

nhỏ và vừa còn hạn chế đó là tầm nhìn xa trông rộng và tư duy đổi mới sáng tạo. 

Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra ở các nhóm qui mô doanh nghiệp, loại 

hình doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp khác nhau thì năng lực 

lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp cũng có sự khác nhau. Riêng việc đánh giá về 

năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp ở địa bàn các tỉnh khá đồng đều nhau, 

không có sự khác biệt rõ rệt. 

(4) Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của 

giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy: Cả ba nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến 

năng lực lãnh đạo của giám đốc, đó là nhóm nhân tố thuộc về bản thân giám đốc 

doanh nghiệp (với hệ số tác động là (+) 0.182); nhóm thuộc về đặc điểm của tổ chức 

(với hệ số tác động là (+) 0.113) và nhóm nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô (với 

hệ số tác động là (+) 0.102). Kết quả này phần nào góp phần khẳng định lại quan 

điểm theo lý thuyết hoàn cảnh “năng lực lãnh đạo không chỉ do yếu tố bẩm sinh mà 

còn bị chi phối và ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài khác”. 

(5) Nghiên cứu cũng đã lượng hóa được sự ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo 

của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Theo đó các thành phần năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp khu vực Bắc 

miền Trung đó là  “Kiến thức lãnh đạo”, “Kỹ năng lãnh đạo”, “Phẩm chất lãnh đạo” 
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đều tác động cùng chiều đến “Kết quả hoạt động của doanh nghiệp” với hệ số tác 

động lần lượt là: 0.276; 0.399 và 0.433. Hay nói cách khác, khi giám đốc doanh 

nghiệp có mức độ đáp ứng về kiến thức lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo và phẩm chất 

lãnh đạo càng tốt thì kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng sẽ khả quan hơn. 

(6) Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khu vực Bắc miền Trung trong thời gian tới, bản thân giám đốc doanh nghiệp cần tập 

trung vào các nhóm giải pháp nâng cao năng lực xây dựng tầm nhìn và lập chiến 

lược; năng lực khởi xướng sự thay đổi; năng lực phát triển đội ngũ; huy động và phối 

hợp các nguồn lực và năng lực động viên - khuyến khích. Ngoài ra, việc đề xuất một 

số kiến nghị về phía Nhà nước và các Ban ngành liên quan; kiến nghị về phía chính 

quyền, Hiệp hội và các cơ quan hữu quan của các tỉnh cũng sẽ góp phần phát triển 

năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực. 

Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, luận án cũng không tránh khỏi những 

hạn chế và thiếu sót. Các nghiên cứu tiếp theo có thể định hướng tìm hiểu theo một 

số gợi ý sau: 

- Các đối tượng nghiên cứu trong luận án hoạt động trong nhiều lĩnh vực nên 

kết quả nghiên cứu chưa được thực hiện và kiểm định bổ sung chỉ cho một ngành cụ 

thể. 

- Cần mở rộng số lượng nghiên cứu > 500 mẫu và nghiên cứu đến các khu 

vực, các địa phương khác để tăng tính khái quát của các mô hình nghiên cứu. 

- Thang đo kết quả hoạt động doanh nghiệp cần bổ sung thêm một số các chỉ 

tiêu đo lường, và cần phải được lượng hóa cụ thể hơn.. 

- Ngoài ra một số kết quả chưa được phân tích làm rõ như mong muốn bởi 

xuất phát từ hạn chế về kỹ năng phân tích và kỹ năng sử dụng các phần mềm trong 

nghiên cứu khoa học của bản thân tác giả.  

Hi vọng đây sẽ là những hướng gợi mở cho các nghiên cứu khoa học trong 

thời gian tới của tác giả nói riêng và những nhà nghiên cứu quan tâm về năng lực 

lãnh đạo nói chung.  
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