
3 phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp hiện nay 
 

Thị trường kinh doanh luôn biến đổi, mức độ cạnh tranh ngày càng cao đòi hỏi các doanh nghiệp 

cần kịp thời thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết. Việc tái cấu trúc doanh 

nghiệp có vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp thích ứng và vượt qua khó khăn. Hiện 

nay, có nhiều phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp khác nhau. Nếu chia theo lĩnh vực mà việc 

tái cấu trúc hướng đến, tái cấu trúc doanh nghiệp có thể bao gồm những phương thức sau. 

Thứ nhất, Tái cấu trúc cơ cấu các hoạt động. Đây là việc điều chỉnh các mục tiêu chiến lược, ngành 

nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động. Khi môi trường kinh doanh 

biến động, doanh nghiệp cần kịp thời nắm bắt tình hình để ứng biến phù hợp. Việc điều chỉnh mục 

tiêu ngắn hạn, dài hạn các chiến lược, ngành nghề, sản phẩm hay địa bàn có thể giúp doanh nghiệp 

vượt qua các giai đoạn khó khăn và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường. 

Thứ hai, Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức bộ máy. Đây là việc tái cấu trúc phân công chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các bộ phận, các cấp quản lý, các chức danh. Ví dụ, khi cần cắt giảm chi phí 

nhân sự để thực hiện các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể tái cấu trúc bằng việc giảm 

mức phân cấp, thu hẹp nhân viên, thiết kế lại vị trí công việc và thay đổi mối quan hệ báo cáo. 

Thứ ba, Tái cấu trúc tài chính có thể thực hiện bằng nhiều cách. Ví dụ, công ty có thể thay đổi mô 

hình vốn chủ sở hữu, thay đổi mô hình sở hữu chéo, thay đổi quy trình xử lý nợ và nắm giữ vốn của 

chủ sở hữu theo cách phù hợp. Việc điều tiết này sẽ giúp duy trì lợi nhuận của doanh nghiệp và 

phát triển thị trường. Việc tái cấu trúc tài chính thường phức tạp và đòi hỏi yếu tố chuyên môn cao. 

Vì vậy, các công ty thường nhờ đến sự hỗ trợ của các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý và tài chính 

uy tín để thực hiện. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện tái cấu trúc nguồn lực, tái cấu trúc thể chế,… để 

thích nghi với môi trường kinh doanh biến động. 

 

Việc lựa chọn phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp phụ thuộc vào tình hình thực tế của doanh 

nghiệp và sự tác động từ môi trường kinh doanh. Trong mọi trường hợp, cần cân nhắc để chọn một 

hoặc phối hợp một số phương thức tái cơ cấu phù hợp để giúp công ty ứng biến với tình hình khó 

khăn và giữ vững vị thế trên thị trường. Sự hỗ trợ của các chuyên gia, các luật sư tái cấu trúc 

doanh nghiệp trong nhiều trường hợp là một giải pháp hữu hiệu và cần thiết. 

 

Nếu đang khó khăn trong việc tìm luật sư tái cấu trúc doanh nghiệp, đừng ngần ngại liên hệ với 

chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và 

hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà 

Nẵng. P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp 

luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường 

pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin 

mang đến dịch vụ luật sư giỏi đến khách hàng đối với lĩnh tái cấu trúc doanh nghiệp. 
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