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Résumé 
 

La réforme des entreprises étatiques dans les pays en transition de l’économie planifiée en 

économie de marché est un grand enjeu pour les gouvernements des pays ex-communistes. Une 

quantité phénoménale d’études démontre que la privatisation accélérée suggérée par la « thérapie 

de choc » semble une solution optimale et efficace pour la transition de ces pays. Par cette 

approche, les adeptes de ce courant de recherches mettent l’accent donc sur la « propriété » 

comme le facteur de réussite du processus de transformation des entreprises étatiques. 

Cependant, cette approche néglige bien des particularités du contexte sociohistorique, culturel et 

économique des pays et n’obtient pas des objectifs attendus.  

En effectuant des recherches qualitatives au sein de deux entreprises étatiques vietnamiennes 

pour une durée de neuf mois, la présente partage avec certains auteurs en suggérant que la 

privatisation n’est pas soi-même un remède complet pour la réforme des entreprises étatiques. 

Après la privatisation (même complète), ces dernières maintiennent toujours des pratiques et des 

philosophies managériales développées dans l’économie planifiée. Les données confirment bien 

notre hypothèse que les changements de ces entreprises dépendent fortement du leadership et de 

la culture de l’entreprise par lesquels les décisions et actions managériales sont construites.  
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Les objectifs de la recherche 
L’objectif essentiel de notre recherche est de bien comprendre le processus de changement des 

entreprises étatiques au Vietnam lorsque le pays entreprend des efforts pour une transition du 

régime d’économie planifiée en économie de marché. Pour ce faire, la recherche vise à répondre 

la question de recherche principale : « Comment conceptualiser le processus de transformation 

des entreprises étatiques au Vietnam »?  

Dans le but de bien trouver la réponse, nous essayons de passer à travers un « proxy » de quatre 

sous questions suivantes : 

(1) Quelle est la dynamique des mécanismes de la gestion du changement dans les entreprises 

étatiques au Vietnam? 

(2) Comment les dirigeants contribuent à la gestion du changement à leur entreprise? 

(3) Comment les parties prenantes sont impliquées dans ce processus de changement? 

(4) Quelles sont les implications de la logique d’action dominante, des routines managériales, des 

prémisses de décision acquises dans l’économie planifiée dans le processus de changement? 

 

Réalisation  
L’accès aux entreprises et colligation des données pour la recherche sont une tâche très difficile 

que prévu parce que l’on peut confronter à des méfiances ainsi qu’à la non-coopération du 

personnel. La seule possibilité pour y entrer est de faire recours à nos très bonnes relations 

personnelles.  

Cette remarque est bien confirmée par notre échec d’accès à une de deux premières entreprises 

(Imprimerie). Cette imprimerie a accepté de participer à notre recherche dès le début, mais elle a 

refusé et nous a demandé à leur donner toutes les données collectées quand elle est sous 

investigation du vérificateur général. La qualité de notre relation avec elle n’est pas très bonne 

pour que la direction puisse faire confiance en nous et nous laisse continuer notre recherche. 

Même avant l’interruption, les employés de cette entreprise nous reçoivent avec une attitude 

assez prudente.   
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Dans deux entreprises de notre échantillon final, nous effectuons notre recherche en titre du 

chercheur désigné par l’administration de tutelle (arrangé par la personne de contact) pour l’une 

et du consultant externe demandé par la haute direction pour l’autre. Nous avons obtenu 

l’acceptation et des supports pendant toute la période sur le terrain grâce à un ami de famille pour 

« TB »1 et à un cadre de l’entreprise qui était ancien étudiant de MBA du Centre Franco-

vietnamien de Formation à la Gestion de Hanoi au sein de l’Université Nationale d’Économie 

pour « PEC »2

Durant la période de recherche sur le terrain, nos efforts sont de collectionner le maximum 

possible des données qualitatives grâce aux moyens et aux techniques de collecte des données 

suivants : 

. Les profiles de ces entreprises sont présentés dans le tableau 1. 

• Consultations documentaires (des milliers de pages documentaires internes et externes) 

• Entrevues semi-dirigées (voir annexe 1) 

• Observations participantes (voir annexe 2) 

Ces activités nous permettent d’interpréter et d’appréhender en profondeur les relations entre les 

facteurs contextuels tels que la situation particulière; les contraintes institutionnelles; les acteurs 

clés de changements et aussi la logique dominante des entreprises étatiques vietnamiennes. Ces 

dimensions sont liées très proche aux changements au sein de  TB et PEC. 

Selon nous, la recherche atteint les objectifs prévus. En effectuant des recherches intensives et 

suffisamment longues sur le terrain, le chercheur vit vraiment la vie quotidienne et réelle de ces 

deux entreprises étatiques. Grâce au titre arrangé par les personnes de contact, nous pouvons 

accéder à toutes les sources de données administratives et managériales à l’exception des 

dossiers fiscaux et financiers internes qui sont considérés comme « top-secret ». En plus, nous 

avons aussi de la chance de participer à plusieurs réunions de la haute direction et certaines 

réunions du Conseil d’Administration. Les réunions départementales sont aussi autorisées sauf 

                                                           
1 TB est une entreprise étatique qui spécialise en fabrication des briques, des tuiles en granites et en transfert de 
technologie de fabrication de ces produits. Elle est fondée en 1959 et est privatisée en 2005 avec la propriété 
étatique de 25%. En 2007, l’État a vendu 25% du capital et elle devient donc une entreprise actionnarisée sans 
participation étatique. 
2 PEC est une entreprise spécialisée en fabrication des structures d’acier et des pièces d’acier pour l’industrie 
électrique. Elle est fondée en 1979 par la fusion de trois ateliers mécaniques et est actionnarisée en 2005 avec la 
détention étatique de 51% du capital.  
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celles du département de finance. Les réunions du département d’investissements du TB sont 

approuvées cas par cas. Certaines cérémonies de fin d’année sont aussi observées.  

Nous pouvons interviewer tous les hauts dirigeants (président et les vice-présidents du conseil 

d’administration, le directeur général et les vice-directeurs généraux, les chefs de départements et 

même les consultants externes).  

Constatations principales 
Bien que les données colligées soient encore en traitement final pour la rédaction de thèse, nous 

pouvons soulever certains aspects intéressants du processus de transformation des entreprises 

étatiques vietnamiennes qui sont très différents avec des modèles de changement organisationnel 

développés dans d’autres contextes.  

• Certaines activités telles que la mise en œuvre des programmes de qualité, la nouvelle 

politique de rémunération, etc. qui sont considérées comme des changements graduels 

dans les pays développés et qui se qualifient vraiment radicaux au Vietnam. Cette 

constatation se justifie par la rupture de la philosophie managériale des entreprises 

étatiques (remplissage des plans versus satisfaction des besoins de la clientèle). 

• Dans le contexte très hiérarchisé comme le secteur étatique, les décisions managériales 

sont généralement prises par des hauts dirigeants. Cependant, dans le cadre de notre 

recherche, on constate que cela dépende fortement de la logique managériale de chaque 

entreprise et de la situation où les décisions sont prises. Par exemple pour le cas de PEC, 

sa culture organisationnelle est marquée par l’autonomie des unités locales et par des 

initiatives ou des solutions internes. Dans les situations complexes et très ambigües, les 

hauts dirigeants ont une tendance de laisser les initiatives émergentes du bas de 

l’organisation. Cela pourrait être expliqué que les hauts dirigeants sont souvent formés 

dans l’économie planifiée. Ils manquent donc des connaissances et des pratiques 

entrepreneuriales comparées aux jeunes dirigeants intermédiaires. Dans une situation de 

grand degré de complexité et d’ambigüité, les dirigeants intermédiaires (jeunes) sont 

souvent des avant-gardes et poussent les hauts dirigeants d’institutionnaliser des 

changements.  
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• Pourtant, dans une organisation où la culture se base sur la logique politique (la direction 

cherche toujours la reconnaissance des autorités politiques…) comme TB, les dirigeants 

sont généralement consultés mais les décisions sont très top-down dans n’importe quelle 

situation. Toutes les opinions ou mêmes propositions sont ignorées lorsqu’elles ne sont 

pas dans la « frontière tolérée ». C’est l’exemple de l’échec de la Coentreprise en Russie. 

• Une autre constatation impressionnante est l’origine du changement joue aussi un rôle 

important sur la mise en œuvre. Les changements sont « dictés » (suggérés…) par les 

autorités supérieures comme ministère de tutelle, la société mère, les employés les 

acceptent comme des ordres. Dans ce cas, il n’y a pas de résistance et  les changements 

sont implémentés. 

• Dans une situation où les interprétations des hauts dirigeants sont claires, les  

changements (surtout des changements dans le domaine technique) sont généralement 

pris par les hauts dirigeants. Les consultations sont juste la démonstration de l’idée des 

changements au bas de l’organisation et parfois elles se qualifient comme l’art de 

l’introduction ou de mise en œuvre.  

• Nous constatons aussi que les initiatives de changements concernant les activités 

commerciales sont souvent proposées par les jeunes dirigeants. Les dirigeants plus âgés 

sont souvent des conservateurs vis-à-vis des changements.  Ce constat est congruent avec 

l’argumentation de certains auteurs que la vieille génération des dirigeants est trop 

enracinée à l’idéologie traditionnelle (économie planifiée) et ils maintiennent donc le 

statu quo. 

• Dans plusieurs situations, les jeux de « jonglage » entre les dirigeants et les subordonnés. 

C'est-à-dire, les subordonnés essaient de démontrer leurs opinions qui suivent les 

directives de leurs supérieurs. Cette dimension influence fortement sur la qualité 

d’information et donc de décisions du changement. Pour que le changement soit efficace, 

il faut que les entreprises établissent un environnement ouvert pour la communication.  

Pour l’instant, nous croyons que les données accueillies nous permettent, dans le cadre de notre 

thèse, de dresser un modèle intégré pour la gestion du changement dans les entreprises étatiques 

dans le contexte social, culturel et économique particulier du Vietnam. Cela donnera une 
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compréhension plus fine du processus de transformation des entreprises étatiques vietnamiennes 

et contribue donc à la réussite de la réforme économique du pays. 
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Tableau 1 :  Profile des entreprises étudiées 
Entreprise Produits essentiels Description Changements Évaluation 

PEC - Structures d’acier pour l’industrie électrique 
et télécommunication (des tours d’antenne 
pour la télévision et la télécommunication; 
pour la transmission électrique…) 

- Structures métalliques pour les centraux 
hydroélectriques et thermoélectriques. 

- Pièces d’échanges pour l’industrie 
électrique 

- Galvanisation à la demande de diverses 
pièces d’acier. 

- Services d’entretien des centraux hydro et 
thermoélectriques. 

- Commercialisation d’acier 

- Fondée en 1979 sous forme de 
fusionner de 3 usines de construction 
des petits bateaux, d’entretiens des 
automobiles et de production pièces 
métalliques pour l’industrie 
électrique 

- Actionnarisée en 2005 et 51% du 
capital détenus par l’État (EVN). 

- Nombre d’employés : 420 
- Chiffre d’affaires  2007: 

206,619,659,459 VND (≈12.5 
millions USD) 

- Marché : Vietnam et potentiellement 
Laos. 

 

- ISO 9001 :2000 en avril 2003 
- Actionnarisation en octobre 

2004 
- Nouvelle technologie investie 

à la nouvelle usine à Bac 
Ninh (juin 2007). 

- Compétition interne 

- Réussir /Certificat 
d’ISO obtenu 

- Première entreprise 
étatique de l’EVN 
actionnarisée avec la 
réussite. 

- Nouvelle politique de 
rémunération à mettre 
en œuvre 

 

TB - Différents types de tuiles granites  
- Briques à terre glaise cuite 
- Des briquettes granites (mosaic) 
- Pierres à aiguiser 
- Transfert de technologie de fabrication des 

tuiles, des briques (clé en main) 
 

- Fondée en 1959 
- Créer des sociétés filiales sous forme 

des sociétés par actions durant la 
période de 2001 à 2005 : TBSC1; 
TBSC2; TBSC3, TBSC4,  
l’entreprise de production des pierres 
à aiguiser Dong Do et TBSC Mosaic. 

- Joint-venture TB-Sokino en Russie 
- Actionnarisée avec 25% du capital 

étatique en 2005. Cette proportion 
est 0% en 2007. 

- Nombre d’employés : 600 
- Chiffre d’Affaires : 171 milliards de 

dongs (≈ 10.5 millions USD) 
- Marché : Vietnam et certains pays 

Corée du Sud, Australie + Transfert 
de technologie en Algérie 

- Changement de technologie 
de « four tunnel » pour la 
fabrication des briques à terre 
glaise cuite (1991-1997) 

- Acheter et installer une 
chaîne italienne de 
production de tuiles granites 
(1995-1996) : 10 millions 
USD. 

- Actionnarisation d’une 
société filiale (1999) 

- Changement de structure 
- ISO 9001 :2000 en 2001 
- Actionnarisation complète de 

l’ensemble TB 2005 
- Nouvelle politique de 

distribution 

- Réussi/augmentation 
de la productivité et 
l’amélioration de la 
qualité des produits 

- Premiers producteurs 
de tuiles granites au 
Vietnam. 

- Obtenu le certificat 
ISO 9001 

- Augmentation du 
volume de vente 
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Annexe 1 : Liste des entrevues effectuées à TB  

No Date 
d’entrevue 

Position de l’interviewé Nom. d’années Durée (heures) 

1 2 juin 2007 Vice -Président du CA (R) 32 2.5 
2 

7 juin 2007 
Vice- Président du CA (R)  1.0 

3 Président du CA /Directeur général (R) 29 2.0 
4 Assistant du directeur général 8 1.5 
5 15 juin 2007 Vice-directeur (commerce) (R) 5 1.0 
6 Vice-directeur (production) (R) 15 2.0 
7 19 juin 2007 Chef du département de technologie 8 1.5 
8 Chef du département d’affaires 3 1.5 

9 

4 juillet 2007 

Chef du département d’organisation et 
d’administration (RH) 

18 1.0 

10 Chef du département d’investissements 
(ancien assistant du directeur général) 

11 1.5 

11 Sous-chef du d’investissements 5 1.0 
12 11 juillet 2007 Vice-directeur (commerce) (R) 5 1.5 
13 Chef du département d’ISO 12 2.0 
14 19 juillet 2007 Sous-chef du département d’ISO  3 1.0 

15 7 août 2007 Président du CA /Directeur général (2nd) 
(R) 

29 2.0 

16 15 août 2007 Vice-directeur général (administration) 24 1.5 

17 
17 août 2007 

Sous-chef de distribution – division 
Nord 

10 1.5 

18 Directeur de l’entreprise TBSC –Mosaic 
(R) 

5 2.0 

19 

22 août 2007 

Directeur de l’entreprise  de Pierre à 
aiguiser Dong Do  

7 2.0 

20 Chef du département d’investissement 
(R) 

5 1.5 

21 Chef  du projet d’Immobiliers (au sein 
du département d’investissement) 

4 2.0 

22 28 août 2007 
Lors de réunion 
entre eux 

Consultant externe (Mancom) (qui a 
étudie et met en œuvre de la nouvelle 
politique de distribution) 

 1.5 

23 Sous-chef de distribution – division 
Centre 

4 1.5 

24 Sous chef de distribution – division Sud 7 2.0 

25 31 août 2007 
Directeur du département de production 
TB Granites 

6 2.0 

26 Assistante du vice-directeur (commerce) 3 2.0 
Total  42.50 

Moyenne  1.6 
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Annexe 2 : Liste des observations des réunions – TB 
 

Date d’observation Lieu d’observation Durée (heures) 
4/6/2007 Réunion régulière 1.5 
16/6/2007 Réunion du département d’affaires : discussion des 

canaux de distribution 
3.0 

23/6/2007 Réunion de la direction : La coordination et le 
personnel des sociétés filiales. 

4.0 

29/6/2007 Réunion de la direction : Solutions pour l’usine de 
pierres à aiguiser Dong Do. 

3.0 

2/7/2007 Réunion du conseil d’administration  2.5 
9/7/2007 Réunion régulière  3.0 
14/7/2007 Réunion interdépartementale : Commerce + 

Production + Investissement  pour l’achat une 
nouvelle chaine de production des « glossy granite 
tiles » (Chine) 

4.0 

23/7/2007 Réunion du département d’affaires : discussion de 
la compétition et de la gamme de produits de TB 

4.0 

30/7/2007 Réunion de la direction + et des départements de 
production, de commerce et de qualité : Réviser et 
renforcer l’application d’IS0 9002 :2000 

4.0 

11/8/2007 (AM) Réunion de la direction : discussion des activités 
stratégiques –> immobilier/zone industriel… 

3.0 

11/8/2007 (PM) Réunion du département d’investissement : 
Discussion des projets potentiels 

3.0 

25/8/2007 Réunion du département d’affaires (commerce) : 
discussion des recommandations du Mancom 
(consultant) 

3.0 

28/8/2007 Réunion des responsables de distribution pour les 
changements dans la distribution selon les 
recommandations de Mancom (consultant). 

2.0 
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Annexe 3 : Liste des entrevues effectuées  à PEC  
 

No Date 
d’entrevue Position de l’interviewé Nom. 

d’années 
Durée 

(heures) 
1 3 /11/2007 Président du CA (R) 28 2.5 
2 Chef du service de training (R) 7 1.5 
3 7/11/2007 Directeur général (R) 24 2.0 
4 Vice-directeur général (production) (R) 23 2.0 
5 15/11/2007 Chef du département d’organisation et 

Administration (R) 
23 2.0 

6 20/11/2007 Chef du département de qualité (ISO) 21 1.5 
7 Contremaître - mécanique 23 1.0 
8 24/11/2007 Contremaître – Galvanisation 13 1.0 
9 29/11/2007 Contremaître – structure d’acier 9 1.5 
10 Chef du département d’affaires 6 2.0 
11 4/12/2007 Vice – directeur général (commerce et affaire) 17 2.5 
12 

7/12/2007 

Chef du projet du Central Hydroélectrique Son La  
(Vice-directeur de l’usine de structure d’acier 
Tienson, Bac Ninh 

8 1.5 

13 Directeur de l’Usine de Structure d’acier Tienson 0.5 2.0 
14 10/12/2007 Directeur général 24 1.0 
15 11/12/2007 Président du conseil d’initiatives 6 1.5 
16 4/1/2008 Vice – directeur général (activités administratives) 

/Responsable du parti communiste  
21 1.5 

17 
6/1/2008 (D) 

Consultante indépendante (prof au CFVG)  1.0 
18 Responsable du groupe de consultant (sous la 

direction de M. Michel Gimmig, UQAM) 
 1.5 

19 9/1/2008 Membre du conseil d’initiatives 4 1.0 
20 Membre du conseil d’initiatives 3 0.5 
21 23/1/2008 Responsable du département de thermoélectrique 

(nouveaux services) 
5 2.0 

22 31/1/2008 Directrice du service financier 8 1.5 
23 7/2/2008 Vice-directeur général (commerce – affaires) 17 2.0 
24 

25/2/2008 
Responsable du service de vérification interne 7 2.0 

25 Assistant du directeur général 7 2.5 
26 Directeur général  24 1.0 

Total  42.00 
Moyenne  1.61 
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Annexe 4 : Liste des observations des réunions – PEC 
 

Date d’observation Lieu d’observation Durée (heures) 
5/11/2007 Réunion régulière : + L’application une 

chaîne de brossage  
3.0 

6/11/2007 Réunion du Conseil d’Administration 4.0 
10/11/2007 Réunion pour les activités de l’usine de 

structure d’acier de Tien Son 
4.0 

30/11/2007 Réunion de la direction (les activités du 
mois et la planification pour le 
décembre) 

4.0 

10/12/2007 Réunion régulière  2.0 
11/12/2007 Réunion du Conseil d’initiatives 3.0 
15/12/2007 Réunion pour réviser et renouveler 

l’ISO  
2.5 

20/12/2007 Réunion de la direction : déterminer un 
mécanisme de coordination entre les 
unités 

4.0 

13/12/2007 Réunion du Conseil d’Administration 3.5 
29/12/2007 Réunion de la direction : rectification 

des conflits lors de la mise en œuvre la 
compétition interne 

3.5 

30/12/2007 Réunion de la direction : Plan 
stratégique pour l’an 2008. 

4.0 

5/1/2008 Réunion de la direction : Discussion de 
la nouvelle politique de recrutement et 
de rémunération.   

4.0 

21/1/2008 Réunion de la direction : Discussion de 
l’application d’un MIS 

2.0 

10/2/2008 Réunion du département d’affaires  3.0 
21/2/2007 Réunion du Conseil d’Administration 4.0 
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Annexe 5 : Proposition de recherche et Grille d’entrevue (en langue 
vietnamienne) 

 

TƯ DUY TRỘI, PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ SỰ THAY ĐỔI CỦA DOANH NGHIỆP 

NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CỦA VIỆT NAM 

Dominant logic, leadership and transformation of State Owned Enterprise:  

The case of SR. Vietnam 

 

Giới thiệu về nghiên cứu sinh (NCS): 

Là giảng viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, NCS 

hiện đang là học viên năm cuối của chương trình đào t ạo Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh (Ph.D. in 

Admininstration) của Đại học Tổng hợp Québec tại Montréal trong khuôn khổ của Chương trình 

hợp tác giữa Đại học Tổng hợp Québec tại Montréal và Đại học Kinh tế Quốc dân (DIREG) do 

Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Canada tại trợ. 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Canada – International 

Development Research Centre (IDRC). 

 

Địa chỉ liên hệ:  
Đồng Xuân Đảm, MBA, LLM 
Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 
ĐT: 763 1816 DĐ: 091 377 5083 
Email: dongxuandam@gmail.com 
 

1. Bối cảnh nghiên cứu 

Việt Nam là một trong số không nhiều các quốc gia thực hiện chính sách chuyển đổi từ nền kinh 

tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường mà vẫn luôn duy trì đư ợc tốc độ phát triển 

kinh tế cao (trung bình 8%) trong thời gian dài 1990-2007. Kể từ năm 1986 với chính sách “Đổi 

mới”, các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam bắt đầu phải đối mặt với môi trường kinh doanh 

mới rất phức tạp và đầy biến động với hàng loạt những cắt giảm trợ cấp, xóa bỏ cơ chế bù lỗ đặc 

mailto:dongxuandam@gmail.com�
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biệt là tính tự chủ của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc của kinh tế 

thị trường. 

Sự biến động này càng  khốc liệt hơn khi nền kinh tế của Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền 

kinh tế khu vực và thế giới thông qua hàng loạt những sự kiện: (i) gia nhập ASEAN vào năm 

1995; (ii) tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 1998; 

(iii) ký kết hiệp đinh thương mại Việt Mỹ năm 2000; (iv) gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới  

năm 2006. Đồng nghĩa với những biến động trên của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp 

nhà nước của Việt Nam phải đối mặt cùng một lúc với (i) sức ép chuyển đổi từ chính phủ; và (ii) 

sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc nhiều thành phần kinh tế 

khác nhau.  

Trong bối cảnh trên, các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam không còn lựa chọn nào khác 

ngoài việc tiến hành những thay đổi căn bản như “thay đổi về cấu trúc tổ chức”, “quy trình hoạt 

động kinh doanh”, “chiến lược”, “cách thức kinh doanh” và đặc biệt là “triết lý kinh doanh” 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thương trường. Chính vì vậy, vấn đề «quản trị 

sự thay đổi» trở thành vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong môi trường kinh tế, chính trị và 

công nghệ đầy biến động. 

Cũng như nhiều nước trong khối XHCN, Việt Nam đã thực hiện chương trình “cổ phần hóa” các 

doanh nghiệp nhà nước là một «phương thuốc hữu hiệu» nhằm tạo động lực cũng như sức ép 

để các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn. Mặc dù kết quả kinh doanh của các doanh 

nghiệp cổ phần hóa có cải thiện, nhưng phần lớn các doanh nghiệp này vẫn chưa có những thay 

đổi đột phá nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Thậm chí nhiều doanh nghiệp vẫn 

duy trì những phương thức, chiến lược, tư duy kinh doanh tồn tại trước khi cổ phần hóa (Thang, 

Lam, & Chi, 2005). Vấn đề này cũng rất phổ biến ở các nước khác như Liên Bang Nga, Ba Lan, 

Cộng hòa Séc ...(Ravi, Gerard, & Pamela, 2000). Do vậy, “cổ phần hóa” chưa phải là chìa khóa 

vạn năng cho công cuộc đổi mới của các doanh nghiệp nhà nước.  

Thật vậy, các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam đã được thành lập và hoạt động theo mô hình 

quản lý của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung trong suốt một thời gian dài (53 năm đối với 

các doanh nghiệp tại miền bắc và 32 năm đối với các doanh nghiệp tại miền nam). Theo đó, sứ 

mệnh và cơ chế hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước là thực hiện các kế hoạch dưới sự điều 

phối của nhà nước. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tính thiếu chủ động, trì trệ, ít sáng tạo và 
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kém hiệu quả của những doanh nghiệp này (Tan, 2001, 2002; Thang et al., 2005; Vietnamnet, 

2007).   

Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhà 

nước nói riêng cần phải làm quen với việc chấp nhận rủi ro, với những thay đổi lớn, thường 

xuyên trong  môi trường kinh doanh và phải có khả năng quản lý chúng một cách có hiệu quả. 

Do vậy, sự thay đổi của các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam không đơn thuần là sự chuyển 

đổi một phần hoặc toàn bộ vốn sở hữu mà là một quy trình rất phức hợp, đầy thách thức do nó 

liên quan đến sự thay đổi về chiến lược kinh doanh, phương thức cũng như nguyên tắc hoạt động 

và đặc biệt là sự thay đổi về tư duy, cách suy nghĩ c ủa toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên 

của doanh nghiệp (Boisot, 1997; Thang, 2003; Thang et al., 2005).  

Theo lập luận của nghiên cứu này, những thay đổi căn bản nêu trên phụ thuộc rất nhiều vào văn 

hóa và mô hình nhận thức của doanh nghiệp, khả năng, tư chất và phong cách của các cán bộ 

lãnh đạo. Những cán bộ lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp cần phải đưa ra thông điệp về nhu 

cầu cấp thiết cần phải thay đổi của doanh nghiệp (Kotter, 1995; Tushman & Romanelli, 1986) 

đồng thời phải có khả năng thuyết phục các nhân viên cấp dưới chấp nhận và tham gia thực hiện 

các thay đổi đó (Tushman, Newman, & Nadler, 1988) hoặc chủ động sáng tạo đưa ra các ý tưởng 

thay đổi (Brunaker & Kurvinen, 2006; Quinn, 1978). 

Tuy nhiên, những nghiên cứu và lý thuyết về quản trị sự thay đổi nêu trên chủ yếu được hình 

thành và phát triển tại các nước phát triển như Bắc Mỹ, Châu Âu nơi có đặc điểm văn hóa, bối 

cảnh lịch sử, thể chế chính trị rất khác biệt với điều kiện ở Việt Nam. Trong khi đó,  các nghiên 

cứu hiện nay về sự thay đổi trong các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam chủ yếu đề cập đến 

“tầm vĩ mô” thông qua việc xác định, phân tích và đánh giá các điều kiện cần thiết cho công 

cuộc chuyển đổi như : cơ chế, chính sách, khung pháp lý và cổ phần hóa. Rất ít các nghiên cứu 

về “quy trình quản lý sự thay đổi” được thực hiện ở “tầm vi mô” (doanh nghiệp) như các vấn đề 

về văn hóa doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, mô hình tổ chức kinh doanh, ...  

Do vậy, nghiên cứu này được hình thành nhằm bù đắp vào khoảng trống trên thông qua những 

đóng góp cả về mặt lý thuyết và thực hành. Về phương diện lý thuyết, nghiên cứu này sẽ kiểm 

chứng lại lý thuyết về phong cách lãnh đ ạo, về văn hóa doanh nghiệp cũng như những lý thuyết 

về quản lý sự thay đổi trong bối cảnh văn hóa, kinh tế và chính trị của Việt Nam đồng thời xây 

dựng mô hình quy trình quản lý sự thay đổi với sự tác động của các yếu tố “văn hóa doanh 
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nghiệp” (tư duy trội), “phong cách lãnh đạo”. Về phương diện thực hành, nghiên cứu sẽ đưa ra 

những cách thức hữu ích cho các cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định 

chính sách nhằm thực hiện hiệu quả hơn công cuộc đổi mới các doanh nghiệp nhà nước. 

Không phủ nhận những đóng góp của chính sách “cổ phần hóa doanh nghiệp” trong việc đổi mới 

và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, nghiên cứu này 

đề cập thêm một số vấn đề quản lý ở tầm doanh nghiệp cụ thể là “văn hóa doanh nghiệp” và 

“phong cách lãnh đạo” nhằm  

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hi ểu “quy trình quản trị sự thay đổi” trong các doanh 

nghiệp nhà nước  tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế của đất nước cũng như hội 

nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu sẽ tìm lời giải cho những câu hỏi sau: 

• Sự thay đổi trong các doanh nghiệp nhà nước được quản trị như thế nào? 

• Vai trò của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong quy trình quản trị sự thay đổi ? 

• Các tác nhân tham gia (stakeholders) vào quy trình thay đổi này như thế nào ? 

• Tác động của “tư duy trội”, “cách thức quản lý kinh doanh”, “cách thức ra quyết định” 

mà doanh nghiệp đã duy trì và phát triển trong thời kỳ kinh tế kế hoạch đến quy trình quản trị 

sự thay đổi ? 

 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu này chỉ đề cập đến “quy trình quản trị sự thay đổi” trong các doanh nghiệp nhà nước 

hoạt động trong lĩnh v ực sản xuất đã và đang th ực hiện những thay đổi lớn nhằm thích ứng với 

môi trường kinh doanh mới. Những doanh nghiệp dịch vụ và thương mại không được đề cập 

trong nghiên cứu này. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, NCS sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu tính 

huống nhằm tìm hiểu một cách sâu sắc quy trình quản lý sự chuyển đổi của các doanh nghiệp 

nhà nước dưới tác động của “tư duy trội” (văn hóa doanh nghiệp) và “phong cách lãnh đạo”.  

Phương pháp thu thập dữ liệu chủ yếu: 
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• Quan sát: Tham dự vào một số cuộc họp của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện 

một số thay đổi nào đó; hoặc một số cuộc họp liên quan đến vấn đề quản lý. 

• Phỏng vấn:    -  Các cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp; 

-   Một số nhân viên liên quan đến những thay đổi cụ thể của doanh 

nghiệp 

• Phân tích tài liệu: Trong phạm vi có thể, NCS mong muốn được tham khảo những tài 

liệu sau đây để nhằm mục đích nghiên cứu. 

-  Những tài liệu liên quan đến sự hình thành doanh nghiệp 

- Những tài liệu liên quan đến một số thay đổi đã đư ợc thực hiện tại doanh 

nghiệp 

- Báo cáo thường niên, những biên bản cuộc họp liên quan đến việc thực thi 

một số thay đổi cụ thể của doanh nghiệp 

- Những bài phát biểu của lãnh đạo doanh nghiệp; 

- Những bài báo viết về doanh nghiệp... 

 

5. Cam kết về tính bảo mật thông tin 

NCS cam kết đảm bảo tính bảo mật của thông tin thu thập được trong thời gian nghiên cứu tại 

doanh nghiệp và chỉ sử dụng những thông tin này cho Luận án Tiến sỹ. Ngoài NCS ra, không 

một ai có thể tiếp cận với những thông tin này. Mọi thông tin liên quan đến danh tính của người 

được phỏng vấn cũng như doanh nghiệp sẽ được thay đổi. 

 

6. Công cụ thu thập thông tin 

Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu sử dụng là phương pháp định tính (Qualitative 

Research Method). Hai công cụ sử dụng nhiều nhất là: (1) Bảng quan sát và (2) Bảng câu hỏi 

phỏng vấn. Hai công cụ này sẽ cho phép NCS hiểu được nét đặc trưng trong quản trị nói chung 

và quản trị sự thay đổi nói riêng đang được áp dụng tại doanh nghiệp. Những giá trị văn hóa của 

doanh nghiệp, phong cách lãnh đ ạo sẽ được xác định trên cơ sở nhiều khía cạnh như: cách thức 

ra quyết định, quan hệ giữa các thành viên, hình thức truyền đạt thông tin trong doanh nghiệp... 
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Bảng hướng dẫn thực hiện quan sát 

Nhằm xác định được văn hóa cũng như tư duy tr ội của doanh nghiệp, cách thức ra quyết định 
cũng như phong cách lãnh đạo đang được thực hiện tại công ty, NCS sẽ tiến hành quan sát những 
điểm sau: 

1. Mức độ liên lạc và chia sẽ giữa các thành viên của doanh nghiệp: (cách thức trao đổi 
thông tin giữa các thành viên; tần suất trao đổi, mức độ thân thiện;...) 

2. Tổ chức công việc, tinh thần trách nhiệm và mức độ sáng tạo: (cách thức tổ chức công 
việc, sự linh động trong khi thực hiện, tinh thần giải quyết công việc khi có trục trặc, sự 
phối hợp giữa các nhóm hoặc các đơn vị; thông tin phản hồi....) 

3. Cách thức quản lý và quyết định  (chuẩn bị cuộc họp, điều hành cuộc họp, sự tham gia 
của các thành viên, cách thức thể hiện ý kiến và lập trường, cách thức ra quyết định ...) 

4. Truyền đạt thông tin: (cách thức truyền đạt thông tin trong doanh nghiệp, cơ chế thông tin 
phản hồi, đối tượng nhận thông tin...) 
 
 
 

Bảng câu hỏi phỏng vấn 

 

Xin chào [Ông/Bà/Anh/Chị...................................................................] 

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn [Ông /Bà /Anh /Chị...................] đã dành thời gian cho cuộc 

phỏng vấn này. Xin được giới thiệu, tôi là Đồng Xuân Đảm, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc 

dân Hà Nội. Trong khuôn khổ luận án Tiến sỹ này, tôi muốn tìm hiểu quy trình quản lý sự thay 

đổi trong các doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế của Việt Nam.  

Mục đích của cuộc phỏng vấn/trao đổi này nhằm tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của 

doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm quản lý của [Ông /Bà /Anh /Chị] trong quá trình phát triển 

đó.  

Để đảm bảo tính chính xác của thông tin, xin [Ông /Bà /Anh /Chị] cho phép tôi được ghi âm cuộc 

hội thoại này. Tôi xin đảm bảo rằng,  tôi là người duy nhất được tiếp cận với những thông tin 

này. Hơn nữa, các thông tin liên quan đến danh tính của Ông /Bà /Anh/ Chị cũng như về CÔNG 

TY sẽ không được công bố trong luận án. 
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1. Xin [Ông /Bà /Anh /Chị] hãy giới thiệu về CÔNG TY […] ? Lĩnh vực hoạt động ? Những 

hoạt động nào quyết định sự tồn tại và phát triển của CÔNG TY […]? 

2. Theo [Ông /Bà /Anh /Chị], những đặc điểm nào cho phép nhận biết, phân biệt CÔNG TY 

[...] với các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực hoạt động ? Hãy đưa ra một vài ví dụ 

cụ thể ? 

3. Giả sử tôi vừa mới được tuyển dụng vào làm việc, [Ông /Bà /Anh /Chị] sẽ khuyên những 

gì để tôi thành công tại CÔNG TY [...] ? 

4. [Ông /Bà /Anh /Chị] có thể kể về những thách thức lớn mà CÔNG TY […] hiện đang 

phải đối mặt ? Những thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của CÔNG TY [...] ? 

5. [Ông /Bà /Anh /Chị] hãy kể về con đường sự nghiệp của mình : việc lựa chọn nghề 

nghiệp ? Đến với CÔNG TY [...] như thể nào ? Trước khi làm cho CÔNG TY [...] , [Ông 

/Bà /Anh /Chị] đã từng làm việc ở đâu ? 

6. Hiện tại [Ông /Bà /Anh /Chị] đang đảm nhiệm chức vụ gì trong CÔNG TY [...]?[Ông /Bà 

/Anh /Chị] có thể kể về những trách nhiệm của mình trên cương vị hiện nay ? 

7. [Ông /Bà /Anh /Chị] gặp những thách thức trên cương vị hiện nay ? Xin vui lòng cho ví 

dụ! 

8. [Ông /Bà /Anh /Chị] hãy cho biết đối với công việc hiện tại, những kinh nghiệm nào, 

khóa đào tạo nào là hữu ích nhất cho sự thành công của mình? 

9. Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ hiện tại, những thay đổi nào mà [Ông /Bà /Anh /Chị] đã 

thực hiện ? hoặc dự định thực hiện ?  

10. [Lấy một thay đổi X làm ví dụ ], [Ông /Bà /Anh /Chị] có thể miêu tả cách thức mà quyết 

định thay đổi [X] được đưa ra như thế nào ? Cơ sở nào để [Ông /Bà /Anh /Chị] đưa ra 

quyết định đó? 

11. Theo [Ông /Bà /Anh /Chị], có những giai đoạn nào quan trọng trong lịch sử phát triển của 

CÔNG TY [...]?, Những thay đổi nào mang tính quyết định, hãy cho ví dụ cụ thể? 

12. [Chọn thay đổi X nêu trên], [Ông /Bà /Anh /Chị] có thể kể và giải thích ý tư ởng về sự 

thay đổi này được hình thành như thế nào ? Theo [Ông /Bà /Anh /Chị], tại sao CÔNG TY 

[...] lại phải tiến hành thực hiện thay đổi đó? 

13. Sự thay đổi này được thực hiện như thế nào? Những bộ phận nhân sự nào tham gia vào 

quy trình thực hiện sự thay đổi này ? Bộ phận nào quyết định sự thành công của thay đổi 
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này ? Bộ phận nào bị tác động nhiều nhất ? Phản ứng của họ như thế nào? CÔNG TY [...] 

nhận được những lợi ích gì từ thay đổi này ? 

14. Trong quá trình tiến hành thay đổi, CÔNG TY [...] gặp phải những khó khăn nào ? 

CÔNG TY đã làm gì vư ợt qua những khó khăn trên nhằm thực hiện thành công thay đổi 

này? 

15. [Ông /Bà /Anh /Chị] đánh giá kết quả của sự thay đổi này như thế nào ? Nếu phải lặp lại 

sự thay đổi này và nếu được giao trách nhiệm thực hiện thay đổi này, [Ông /Bà /Anh 

/Chị] sẽ làm gì khác với trước đây để thực hiện thành công sự thay đổi trên ? 

16. [Ông /Bà /Anh /Chị] có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các thành viên của CÔNG TY, 

xin vui lòng cho ví dụ cụ thể ? Trên cương vị hiện nay, [Ông /Bà /Anh /Chị] thường phải 

liên hệ với những bộ phận nào ? Ai là người mà [Ông /Bà /Anh /Chị] luôn luôn phải liên 

lạc ? 

17. [Lấy ví dụ của sự thay đổi X], [Ông /Bà /Anh /Chị] hãy cho biết ý tưởng về sự thay đổi 

[X] được thông tin trong doanh nghiệp như thế nào? Các thành viên của doanh nghiệp 

quan tâm đến sự thay đổi này như thế nào ? Những nhóm thành viên nào ủng hộ và đóng 

góp tích cực vào thành công của sự thay đổi này ? Những nhóm thành viên nào không 

ủng hộ ? Tại sao ? 

18. Cảm nhận của [Ông /Bà /Anh /Chị] về sự phối hợp giữa các thành viên, các bộ phận 

chức năng của CÔNG TY trong quy trình đưa ra ý tưởng thay đổi và thực hiện thay đổi ? 

19. Theo [Ông /Bà /Anh /Chị], cần phải bổ sung thêm thông tin gì nhằm hiễu rõ và hoàn 

chỉnh hơn quy trình quản lý sự thay đổi trong doanh nghiệp ? 

Xin cảm ơn [Ông /Bà /Anh /Chị] đã dành thời gian quý báu cho cuộc phỏng vấn thú vị này, 

trong thời gian nghiên cứu thực tế tại CÔNG TY, cho phép tôi được liên lạc với [Ông /Bà 

/Anh /Chị] để thu thập những thông tin bổ sung cho những điểm chưa rõ. Một lần nữa, tôi xin 

khẳng định những thông tin của cuộc phỏng vấn sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai! Sau khi 

kết thúc chuyến nghiên cứu thực tế, một bản kiến nghị nhằm giúp sẽ được gửi tới ban lãnh 

đạo nhằm quản lý tốt hơn sự thay đổi trong CÔNG TY đặc biệt trên hai phuơng diện : (1) 

Văn hóa doanh nghiệp và (2) Phong cách lãnh đạo! 
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Annexe 6: Guide d’entrevue (version française) 
 

Guide d’entrevue 

« Logique dominante, leadership et transformation des entreprises étatiques : le cas du 

Vietnam » 

Bonjour,  

Dans le cadre de cette recherche, je m’intéresse à comprendre en profondeur du processus de 

gestion de changements dans votre entreprise. Alors, je voudrais faire une entrevue avec vous 

autour de votre parcours professionnel, vos expériences managériales et aussi des changements 

dans votre entreprise.  

Pour bien poursuivre la conversation, j’aimerais enregistrer cette entrevue. Cependant, pour 

n’importe quelle raison, vous ne voulez pas, juste pressez sur le bouton « STOP » pour arrêter.  

Assurez-vous que toutes les informations personnelles sont traitées confidentiellement. Toutes les 

données concernant votre identité seront gardées l’anonymat. 

Avez-vous des questions à poser avant de commencer l’entrevue? 

1. Décrivez votre entreprise? Quels sont les domaines d’activité sans lesquels votre 

entreprise ne pourrait pas survivre? Selon vous quels sont les domaines les plus 

prometteurs? Quels sont les grandes contraintes, les grands défis que votre entreprise 

rencontre actuellement? Quels éléments de l’environnement lui facilitent la tâche? 

Quelles sont les grandes périodes de l’histoire de l’entreprise? 

2. D’après vous, quelles sont les caractéristiques permettant de reconnaître votre entreprise? 

Décrivez –vous ce qui distingue votre entreprise et d’autres entreprises de même 

industrie? 

3. Quels sont vos conseils pour un nouveau ou une nouvelle qui joindra votre entreprise? Ce 

qu’il peut faire et ce qu’il ne devrait pas faire pour réussir? [Si j’entrais à votre service, 

quel serait le conseil que vous me donneriez pour réussir?]. 



23 
 

4. Pourriez-vous nous raconter votre parcours professionnel? Comment avez-vous été 

amené à travailler à l’entreprise actuelle? Parlez-nous de votre poste actuel (depuis 

quand? Quels défis que vous rencontrez actuellement? Donnez des exemples) ? 

5. Depuis votre arrivée à l’entreprise, quels changements avez-vous vécus? Quels 

changements avez-vous réalisés, depuis vous êtes en poste actuel?  

6. En choisissant le [changement X] racontez-nous comment la décision de changement est 

prise? Comment s’est produit ce changement (qui l’a initié, dans quelle circonstance?) ? 

D’après vous, pourquoi votre entreprise effectue – elle ce changement? 

7. Comment ce changement est implanté? (Qui ont été les meilleures alliées pour le mettre 

en œuvre? Qui sont les plus touchés par ce changement? Quelle catégorie d’employés a 

exprimé le plus de peur face à ce changement ? Quelles sont leurs réactions? Donnez des 

exemples?).  

8. Décrivez quels sont votre rôle, votre contribution à ce changement (donnez des exemples 

concrets) ? 

9. Racontez-nous comment l’idée du [changement X] est articulée dans votre entreprise ? 

Comment le personnel a appris de ce changement ? Quels services  que vous devriez 

contacter le plus pour ce changement ? et avec qui ? Comment qualifiez – vous cette 

collaboration et les relations interpersonnelles dans votre entreprise ? 

10. Pour le [changement X], quels sont les principaux bénéfices que l’entreprise a retirés? 

Quel problème êtes-vous le plus fier d’avoir résolu? 

11. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la mise en œuvre de ce 

changement? Donnez-nous quelques exemples concrets! 

12. Face à des difficultés mentionnées, quelles mesures ont été prises pour les surmonter et 

comment? 

13. Comment qualifiez- vous ce changement? Qu’aimeriez- vous avoir fait différemment ? 

Qu’est ce qui d’après vous aurait pu être fait différemment ? Pourquoi ? 

14. Y a – t – il autres éléments ou des informations que vous aimeriez ajouter ou préciser sur 

les différents sujets couverts ? 

Encore une fois, je vous remercie pour cette entrevue intéressante et permettez moi de vous 
contacter pour une autre rencontre si cela est nécessaire pour des informations supplémentaires. 
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