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Sứ mệnh doanh nghiệp là hợp tác để cùng phát triển, cùng có lợi. Hợp 
tác mà một bên thắng và một bên thua giống như hình thức bóc lột thời 
phong kiến hay phạm giới ăn cắp. Trong một trò chơi mà ai cũng thắng thì ra 
về ai cũng thấy vui.   

Sứ mệnh doanh nghiệp là tái lập truyền thông giữa người với người, người 
và cộng đồng, người và thiên nhiên. Sự giao tiếp và truyền thông giữa cấp 
trên và cấp dưới, giữa các phòng ban, giữa các nhóm làm việc và giữa môi 
trường bên trong và môi trường bên ngoài là nhiệm vụ nòng cốt của doanh 
nghiệp.   

Một khi giữa các con người với nhau có sự truyền thông rõ ràng thì mọi ý 
kiến, lời nói và hành động dễ dàng được trao đổi, tiếp cận và hiểu rõ. Những 
tranh chấp và mẫu thuẫn nội bộ diễn ra là thiếu sự truyền thông, thiếu chia sẻ 
thông tin và thiếu đồng thuận, cho nên mọi mục tiêu khác không được 
truyền tải một cách đúng hướng, dẫn đến thiếu vắng thành công trong thực 
hiện mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn.   

Xây dựng các mối quan hệ trên nền tảng thiết lập truyền thông, thành lập các 
kênh phân phối và thu nhận thông tin, đồng thời tạo không gian cởi mở và 
lắng nghe cho môi trường làm việc.   

Bảo vệ truyền thông giữa người với người chính là bảo vệ môi trường, trong 
đó ta đề cao vai trò con người trong mọi khuynh hướng phát triển của doanh 
nghiệp. Khi truyền thông với người khác được thực tập trôi chảy, ta có khả 
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năng hợp tác được với rất nhiều người và hàng trăm vệ tinh tự nhiên xuất 
hiện quanh ta, hỗ trợ cho ta và ta nhanh chóng thành công trong công việc.   

Tiếp theo truyền thông giữa người và người là truyền thông giữa người và 
cộng đồng. Tiếp xúc với cộng đồng không mang lại cho ta sự phiền toái mà 
là sự thực tập đa dạng hóa cho bản thân. Đây là trách nhiệm to lớn của 
doanh nghiệp, xảy đến doanh nghiệp như một điều tự nhiên, giúp ta hàn gắn 
mọi xa cách, liên kết với cộng đồng và cảm nhận yếu tố cộng đồng trong ta.   

Sự tương tác giữa ta và cộng đồng là phương thức cho thấy ta không bao giờ 
bơ vơ, cộng đồng đang cưu mang ta, sát cánh bên ta và ủng hộ ta thành tựu. 
Ta làm bạn với cộng đồng thì dĩ nhiên cộng đồng sẽ bảo vệ ta, ta thử nghĩ 
một doanh nghiệp sẽ đi về đâu nếu bị cộng đồng quay lưng, không thèm để ý 
đến ta nữa.   

Điều cuối cùng ta nên tái lập truyền thông với thiên nhiên. Vấn đề môi 
trường luôn dính dáng sâu sắc đến phát triển kinh tế, thiết lập hòa bình và 
nâng cao công bằng xã hội. Tất cả mọi quyết định dù là kinh tế hay văn hóa 
đều liên quan đến môi trường và nếu không có sự truyền thông giữa con 
người và môi trường, các quyết định đó khó thực hiện được hoặc chẳng bao 
giờ thành công thực sự.    

Sứ mệnh doanh nghiệp là hợp tác để cùng phát triển, cùng có lợi. Hợp tác 
mà một bên thắng và một bên thua giống như hình thức bóc lột thời phong 
kiến hay phạm giới ăn cắp. Trong một trò chơi mà ai cũng thắng thì ra về ai 
cũng thấy vui.   

Trong một bữa cơm gia đình có năm người cùng ăn các món ăn như nhau, 
cùng ngồi trên một mâm mà tất cả năm người đều cảm thấy thoải mái, đều 
nhìn nhau mỉm cười, đều ăn cơm ngon miệng thì cả gia đình đó rất hạnh 
phúc.   

Doanh nghiệp sinh ra là để tìm kiếm những hạnh phúc chung như vậy, thành 
công không phải của riêng ai, không phải của sếp, của phòng ban này hay 
phòng ban kia, không phải của nhân viên A hay nhân viên B, không phải là 
tẩy chay được công ty này hay công ty kia, hạnh phúc được tạo ra khi tất cả 
mọi người đều thành công ở vị trí của họ.   

Mà muốn thành công như thế, không ai có thể đứng một mình, tất cả đều 
nương tựa vào nhau để thành công. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu không 
thể thành công nếu không có sự đóng góp của phòng kế toán, bộ phận vận 



chuyển hàng, bộ phận thu mua, ngành giao nhận, ngành ngân hàng,… Phòng 
kinh doanh xuất nhập khẩu nếu không hợp tác và chia sẻ thông tin với các 
phòng ban hay ngành nghề khác thì sức mấy công việc thành công.   

Sứ mệnh doanh nghiệp là không ngừng lắng nghe, học hỏi và chấp nhận sự 
khác biệt.  Đối với người quản lý, lắng nghe không phải là việc làm dễ dàng. 
Ta thường thích lắng nghe những quan điểm tương đồng, hợp với định kiến 
của mình, nhưng lắng nghe quan điểm khác biệt, trái với định kiến của mình 
thì không dễ chút nào.   

Người làm việc ở vị trí càng cao, cái tôi càng lớn, sĩ diện càng nhiều, cho 
nên thường hay nhất nhất quan điểm của mình và không thèm để ý đến lời 
nói của ai nữa. Cải thiện việc lắng nghe sẽ vun bồi và phù sa cho các dự án 
hay kế hoạch đi đến thành tựu nhanh chóng bởi vì mọi khía cạnh của vấn đề 
đều được soi sáng, điều mà một mình người quản lý không thể ôm đồm hết, 
khi đó muốn đưa doanh nghiệp đi lên sẽ không khó khăn.   

Một mình tổng thống trong một quốc gia không thể tạo nên điều gì nếu như 
không có nội các, sứ mệnh của quốc gia do tổng hợp của hàng trăm ý kiến 
mang lại, không xuất phát đơn thuần từ một vị tổng thống, cho nên tổng 
thống phải biết nghe bởi vì nghe là một thứ quyền lực, người mà không biết 
lắng nghe coi như rất yếu kém và không phát huy được quyền lực của mình.   

Nghe là để học hỏi, ta không nghe ta chẳng học được gì. Nếu cứ để cho cái 
tính ngạo mạn, khoe khoang lấn át hết tất cả, ta chẳng thể học gì nhiều hơn 
ngoài cái mà ta ôm khư khư trong mình, nhiều khi cái ta ôm khư khư đó chỉ 
là một thứ tri giác sai lầm nhưng bởi vì chẳng chịu nghe ai, nên ta cứ mãi sai 
lầm với nó.   

Sứ mệnh doanh nghiệp là học hỏi, học để thay đổi và tiến bộ, đưa doanh 
nghiệp đến một tầm cao mới. Doanh nghiệp cứ mãi đặt ra sứ mệnh là phải 
đứng vị trí thứ mấy, thị phần tăng bao nhiêu phần trăm hay trở thành ai trong 
vòng 5-10 năm tới, nhưng để làm tất cả điều này, ta hãy suy xét đến khía 
cạnh học hỏi, không học thì các mục tiêu đặt ra chỉ như mò kim đáy biển 
hay ngón tay chỉ mặt trăng.   

Khi lắng nghe kỹ càng, ta sẽ nhận thấy trong những ý kiến khác biệt có 
những cái rất hay, trước đây ta cứ cho là nhân viên đưa ra ý kiến đó chống 
đối ta và ta bị cái tính đó che lấp nên không thấy được nhân viên này đang 
rất sáng tạo và đang hết sức hợp tác với ta, vậy mà ta bỏ qua một cách oan 



uổng. Khi chấp nhận được điều khác biệt rồi, ta dễ dàng tìm ra cơ hội đúng 
đắn để có những kế hoạch hay dự án đúng đắn.   

Sứ mệnh doanh nghiệp là chung tay làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp, đoàn 
kết và đạo đức hơn. Ta cứ nghĩ khi đặt ra mục tiêu kinh doanh thì phải là lợi 
nhuận, cổ tức, vị trí xã hội hay giành chiến thắng trên thương trường. Ta 
chẳng bao giờ chịu hiểu làm việc ở bất cứ hình thức nào đều phục vụ cho 
làm đẹp cuộc sống.   

Tinh thần doanh nghiệp chính là sự độ lượng và biết ơn với người khác. 
Cuộc sống trở nên tươi đẹp khi rủ bỏ vẻ thô cứng bên ngoài để tiếp xúc với 
tình người trong công việc. Ta hãy biến công việc thành niềm vui trong việc 
thực tập độ lượng, khoan dung, ân cần và tỏ lòng biết ơn.   

Ta biết ơn người cho ta công việc, người làm việc chung với ta và người tạo 
cho ta cơ hội đi tiếp. Ta ân cần với người trân quý sự có mặt của ta, cho ta 
biết là ta có giá trị và người đã vì ta mà hợp tác. Ta khoan dung và độ lượng 
với những điều nhỏ nhặt, giúp đỡ người khác, sẻ chia thành công, bỏ qua 
những hơn thua kém bằng.   

Trong công ty có rất nhiều điều kỳ diệu diễn ra mà ta không để ý như một 
lời khen tặng, nụ cười thân thiện, lời thăm hỏi chân thành hay giúp nhau rót 
một tách cà phê. Ta thật sự có duyên nên mới làm chung với nhau, tập thể 
phải gắn bó và đoàn kết, xem việc đánh giá là cách nhìn ra ta để tiến bộ và 
thay đổi.   

Đoàn kết để làm cuộc sống  thêm đẹp, làm việc là cuộc sống của ta, đừng vì 
những ghen tị nhỏ nhoi làm mất đi tính đoàn kết. Ta thuộc về nhóm, về tập 
thể, về cộng đồng doanh nghiệp, và cuộc sống đang có mặt ở từng thành 
phần như vậy, cho nên phải trân quý tất cả.   

Bây giờ nhiều nhân viên trẻ hơn thua với người chủ từng giờ làm việc, từng 
đồng lương hay từng phần thưởng, làm như vậy có đáng gì, điều đó chẳng 
khẳng định được cái tôi hay cái đẹp gì cả, chỉ chứng tỏ ta là người yếm thế, 
đầy bực tức và sợ hãi. Khi cống hiến thì hãy cống hiến hết mình, đến lúc nào 
đó cũng sẽ được tưởng thưởng, nhưng cống hiến mà còn đòi hỏi tưởng 
thưởng thì đâu có bằng cống hiến không cần đòi hỏi.   

Những người anh hùng dân tộc sở dĩ được tôn vinh là vì họ cống hiến không 
đòi hỏi, còn ta thì chẳng được tôn vinh vì ta cứ đòi hỏi đủ thứ, chẳng trách 
chẳng bao giờ ta là anh hùng cả.   



Đức Phật dạy về sứ mệnh của con người là hoàn thiện bản thân phục vụ cho 
hòa bình. Sứ mệnh của doanh nghiệp là hoàn thiện doanh nghiệp phục vụ 
cho hòa bình. Doanh nghiệp hòa bình thì ít rủi ro, ít có thăng trầm.   

Câu nói có gan làm giàu không còn ý nghĩa nhiều nữa vì kinh doanh là làm 
giàu trong hòa bình, còn làm giàu mà cứ tối ngày lo rầu, căng thẳng, mệt 
mỏi, bất an, cách làm giàu này chỉ mang tính hủy diệt. Sứ mệnh của doanh 
nghiệp không thể đi theo con đường như vậy.   

Sứ mệnh của ta là thực tập hành động, lời nói và tư duy lành mạnh. Ta 
không cần phải là ai, không cần phải đi về đâu, không cần phải ra sao trong 
vòng 5-10 năm tới. Ta chỉ cần biết bây giờ và ở đây, ta đang là doanh nhân, 
ta đang làm việc với khách hàng, ta đang hợp tác với hàng trăm nhân viên, ta 
đang làm ra sản phẩm và ta đang thực sự sống.   

Ta cứ việc toàn tâm toàn ý tập trung cao độ vào việc ý thức ta là doanh nhân, 
ý thức ta đang làm việc với khách hàng, ý thức ta đang sản xuất sản phẩm… 
thì mọi việc ta làm trở rõ ràng và kết quả tốt đẹp nhất, còn ta cứ miên man 
rong ruổi trong tương lai mới biết rõ ta là ai và doanh nghiệp ta sẽ trở thành 
cái gì thì biết khi nào ta mới biết được ta và doanh nghiệp ta.   

Ngay trong giờ phút hiện tại mà ta còn không biết ta và doanh nghiệp ta thế 
nào thì sức mấy ta biết ta và doanh nghiệp ta trong tương lai.   
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