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TRÚC DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH VIỆT NAM : THÁCH THỨC VÀ KIẾN TẠO ” do P&Alliances tổ chức 

THƯ MỜI 

          

       

 

Cùng với những thế mạnh không thể phủ nhận như sự gắn kết, quyết tâm, huy động tối đa nguồn lực trong gia 

tộc, gìn giữ bí mật, bí quyết công nghệ … Thì chính doanh nghiệp gia đình cũng đang đứng trước những thử 

thách hết sức to lớn. Trong đó nổi bật là khó khăn huy động nguồn lực từ xã hội, sự chậm trễ trong đổi mới 

quản trị và cả câu chuyện về kế nhiệm, kế vị…  

Ở Việt Nam chúng ta, doanh nghiệp gia đình mới chỉ phát triển thực sự mạnh 20 – 30 năm trở lại đây. Chủ yếu 

vẫn là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng cũng đã qua gần một thế hệ con người. Những hệ lụy đã bắt đầu bộc 

lộ, đặc biệt là trước thách thức mà hội nhập kinh tế khu vực và đa phương mang lại. 

P&A là công ty được sáng lập từ 3 công ty có bề dày hoạt động quản trị cả về l{ luận lẫn thực tiễn. Chúng tôi 

không có tham vọng gì hơn ngoài việc đóng góp vào sự phát triển và giúp kiến tạo doanh nghiệp gia đình ở 

Việt Nam để thích ứng với môi trường kinh doanh mới. 

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa đến qu{ vị những thông tin, kiến tạo nhằm giúp các Doanh nghiệp gia 

đình Việt Nam vượt qua các trở ngại, hòa vào dòng chảy kinh tế vốn đang đầy rẫy những yếu tố ngoại vi thông 

qua hội thảo với chủ đề: “Tái cấu trúc doanh nghiệp gia đình Việt Nam: Thách thức và Kiến tạo” được tổ 

chức vào lúc 13h30 Thứ năm, ngày 16 tháng 05 năm 2019 tại Khách sạn Melia 44B L{ Thường Kiệt, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Rất mong sự hiện diện của qu{ vị. Xin chân thành cảm ơn. 

 Kính thư 

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP P&Alliances 

 
PGS. TS Phan Đăng Tuất (*) 

 

(*) PGS. TS Phan Đăng Tuất:  

- 18 năm giảng dạy tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội về quản trị doanh nghiệp  

- 9 năm làm Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược và Chính sách công nghiệp – Bộ Công Thương 

- 6 năm làm Ủy viên và Chủ tịch HĐQT CTCP  Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

- Trực tiếp thành lập và điều hành 3 công ty tư nhân khác. 

 

                                                

    
Chúng ta đều biết lịch sử phát triển kinh tế thế giới và Việt Nam đã đang và sẽ minh chứng vai trò cực kỳ to lớn 
của các doanh nghiệp gia đình.

           !"#$ %&!" Quý doanh nghiệp
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA SỰ KIỆN: 

- Thuyết trình về "Tái cấu trúc doanh nghiệp gia đình Việt Nam: Thách thức và Kiến tạo". Bởi PGS. TS. 

Phan Đăng Tuất 

- Tọa đàm 1 : Doanh nghiệp gia đình Việt Nam trước những thách thức ngày càng tăng. Diễn giả : PGS. 

TS. Phan Đăng Tuất ; PGS. TS. Trần Đình Thiên - nguyên là Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (thuộc Viện Hàn 

lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam. 

- Nội dung 1 : Những vấn đề về quản trị thường gặp trong doanh nghiệp gia đình 

- Nội dung 2 : Vấn đề về phong cách lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp 

- Nội dung 3 : Chiến lược kế vị, kế nhiệm và chuyển giao thế hệ 

- Tọa đàm 2 : Kiến tạo doanh nghiệp gia đình Việt Nam trong thời kz mời. Diễn giả : PGS. TS. Phan 

Đăng Tuất ; Chuyên gia thương hiệu Đặng Thanh Vân - Tổng giám đốc Công ty Thanhs  ; Chuyên gia tài chính 

Nguyễn Quang Thuân - Giám đốc điều hành Fiingroup ; Chuyên gia Trần Việt Đức – Tổng giám đốc quỹ đầu tư 

IDG Capital Việt Nam ; Chuyên gia Mai Thị Hồng – Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Công ty Chứng 

khoán Tân Việt 

- Nội dung 1 : Huy động nguồn lực xã hội và tự định giá doanh nghiệp 

- Nội dung 2 : Tái cấu trúc hệ thống quản trị và thương hiệu 

- Nội dung 3 : Đại chúng hóa và tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới 

SỰ KIỆN PHÙ HỢP VỚI:  

- Doanh nghiệp gia đình đang gặp phải các vấn đề về quản trị, kế nhiệm và kế vị… 

- Doanh nghiệp gia đình muốn tái cấu trúc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, định vị thương hiệu, 

phát triển các dòng sản phẩm mới. 

- Doanh nghiệp gia đình muốn đại chúng hóa, tự định giá, niêm yết, nhận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư 

hoặc huy động các nguồn lực xã hội cho quá trình phát triển. 

THÔNG TIN SỰ KIỆN: “ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH VIỆT NAM : THÁCH THỨC VÀ KIẾN TẠO ” 

-            Thời gian: 13h30 – 17h30 thứ 5 ngày 16/05/2019 

-            Địa điểm: Khách sạn Melia 44B L{ Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Qu{ khách mời vui lòng xác nhận tham dự sự kiện theo địa chỉ mail: vp@palliances.com hoặc anh Kiều Xuân 

Kiên – Số điện thoại: 0971 033 257 để ban tổ chức có sự chuẩn bị chu đáo nhất. 

Ngày đăng k{ cuối cùng: 12h30 thứ tư, ngày 15 tháng 05 năm 2019 

Hội thảo đang có các gói tài trợ với các mức như sau: Gói tài trợ Kim cương (15 triệu đồng); Gói tài trợ Vàng 

(10 triệu đồng); Gói tài trợ Bạc (5 triệu đồng); Gói tài trợ truyền thông (1 triệu đồng). 
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Để biết thêm chi tiết về cách thức và quyền lợi khi tham gia các gói tài trợ, qu{ khách có thể liên hệ với Ban tổ 

chức thông qua anh Kiều Xuân Kiên – Số điện thoại: 0971 033 257 hoặc Mail: kien.kieu@palliances.com  

Thông tin chi tiết về sự kiện và công ty P &Alliances, xem tại: 

- Website: http://palliances.vn/  

- Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/322964335060285/ 

Rất mong được gặp, trao đổi, thảo luận và lắng nghe { kiến của Qu{ khách tại sự kiện. Xin chân thành cảm ơn. 
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