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Lãnh đạo sự thay đổi
Luật Doanh nghiệp 1999

Mỗi nhóm hãy viết một bài phân tích trong đó bao gồm hai nội dung:
A. Vai trò lãnh đạo thay đổi của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong việc ban hành và
thực thi Luật Doanh nghiệp. Có thể dùng các câu hỏi gợi ý dưới đây.
1. Ông Lê Đăng Doanh nghĩ rằng bản thân ông có vai trò gì trong quá trình
soạn thảo, trình Quốc hội phê chuẩn và thực thi Luật DN?
2. Hiện trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1998-1999 có tầm quan trọng như thế
nào đối với nỗ lực làm Luật DN?
3. Các nhà lãnh đạo làm Luật DN có tạo dựng một tầm nhìn và truyền đạt tầm
nhìn đó hay không?
4. Chiến lược thuyết phục của ông Lê Đăng Doanh đối với các lãnh đạo cao
cấp khác nhau là như thế nào? Anh/chị có nhận xét gì về sự hiệu quả của
chiến lược thuyết phục đó?
5. Anh/chị có nhận xét gì về cách mà ông Trần Xuân Giá và ông Lê Đăng
Doanh vượt qua trở ngại để Luật DN được ra đời?
6. Ông Lê Đăng Doanh và Trần Xuân Giá lựa chọn thành lập liên minh với
những ai? Điểm mạnh và yếu của liên minh đó là gì?
7. Làm thế nào mà các ông Phan Văn Khải, Trần Xuân Giá và Lê Đăng Doanh
làm cho sự thay đổi được “bắt rễ” (thực thi Luật DN)?
B. Liên hệ nội dung lãnh đạo thay đổi đối với chủ đề mà nhóm đã chọn trong bài viết
nhóm số 1.

Bài viết có độ dài tối đa 1.500 chữ.

Nguyễn Xuân Thành
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