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Tinh hoa lãnh đạo kiên tâm: Phục hồi hoạt động kinh doanh thời COVID-19*
HĐQT trong vai trò lãnh đạo kiên tâm dẫn dắt công cuộc Phục hồi

1. Chuyển tâm thế: từ hôm nay sang ngày mai

Kiểm nghiệm lại với Ban Điều hành / lãnh đạo
cấp cao xem họ đã và đang dẫn dắt quá trình
chuyển đổi tâm thế này trong tổ chức như thế
nào
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2. Điều duy nhất chắc chắn là….chẳng có gì chắc chắn cả

Ban lãnh đạo đã xem xét thế nào đối với (i) mỗi yếu tố trong 5 yếu tố bất
ổn, và ảnh hưởng của từng yếu tố đến quá trình Phục hồi như thế nào; và
(ii) các yếu tố bất ổn khác (bao gồm những “ẩn số không xác định được” -
“unknown unknowns”) có thể ảnh hưởng đến hoạt động như thế nào? 
Những yếu tố này thường sẽ phát sinh do đặc điểm khu vực địa lý hoặc
ngành nghề kinh doanh

3. Lấy Niềm Tin làm chất xúc tác cho quá trình Phục hồi

• Cẩn hiểu xem “niềm tin” – là một thước đo của giá trị - đã tăng lên hay 
giảm đi trong giai đoạn Ứng phó, và việc tăng giảm niềm tin này sẽ tác
động thế nào đến giai đoạn Phục hồi

• Cần xác nhận ban lãnh đạo đã xem xét một cách đầy đủ và cởi
mở về niềm tin trên cả bốn phương diện liên quan đến “con 
người”, đối với từng nhóm chủ thể quan trọng

4. Dự kiến đích đến

• Dự kiến đích đến có thể đạt được cuối giai đoạn Phục
hồi với lãnh đạo cấp cao

• Xác nhận rằng Ban QL dự án PMO giai đoạn Phục hồi
đã được lập với cơ cấu phù hợp

* Vui lòng đọc thêm chi tiết trong ấn phẩm “Tinh hoa quản trị kiên tâm”

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html?nc=1
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Câu hỏi mà Hội đồng quản trị có thể đặt ra trong giai đoạn Phục hồi

Thông điệp chính từ bài viết Bảng câu hỏi mà HĐQT có thể đặt ra cho Ban Điều hành
Tổng quan: Kiên tâm là một phương
châm sống • Chúng ta đã học được những bài học gì, và những gì có thể gắn lâu dài vào hoạt động của doanh nghiệp từ đây?

• Các silo (ND: những thói quen ích kỷ, không có lợi cho hoạt động chung của tổ chức) nào đã được công phá trong quá trình Ứng phó, và làm thế 
nào có thể biến những tác động này thành lâu dài và vĩnh viễn?

• Những lĩnh vực nào mà mô hình hoạt động hiện tại của tổ chức chưa thể hoặc không thể xử lý khủng hoảng?

• Cuộc khủng hoảng đã làm lộ ra những yêu cầu thay đổi nào đối với mô hình kinh doanh hiện tại?

1. Thay đổi trạng thái tư duy:
Từ hôm nay sang ngày mai

• Tình hình và quản lý: Thông điệp đã chuyển từ quản lý khủng hoảng sang quản lý chương trình tạm thời chưa?

• Tiêu điểm: Công ty đã chuyển hướng để tập trung vào thị trường chưa?
• Lập kế hoạch: Công ty đã lập và xem xét các kịch bản nào và chúng ảnh hưởng đến kế hoạch Phục hồi như thế nào?

• Thái độ: Làm thế nào chúng ta tái định hướng mô hình kinh doanh? Những mô hình kinh doanh mới nào sẽ phát kiến?

2. Điều chắc chắn duy nhất là
…chẳng có gì chắc chắn

• Tác động của năm yếu tố bất ổn đối với kế hoạch Phục hồi và tương lai là gì?

1. Thay đổi các khế ước xã hội
2. Thay đổi vai trò và luật chơi của các tổ chức
3. Nguồn tiền mặt / nhu cầu vốn khó đoán định

4. Mức độ bền vững trong những thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng / người tiêu dùng

5. Thay đổi kỳ vọng về an toàn về thể chất, cảm xúc, tài chính, kỹ thuật số

3. Niềm tin là chất xúc tác cho giai
đoạn Phục hồi • Làm thế nào niềm tin đã được củng cố (hoặc giảm sút) trong tổ chức qua thời gian Ứng phó?

• Cần xây dựng thêm lòng tin ở lĩnh vực nào hay như thế nào để có thể triển khai hiệu quả giai đoạn Phục hồi?

4. Dự đoán đích đến • Khi kết thúc giai đoạn Phục hồi:
• Thành công được định nghĩa là gì?
• Khung thời gian dự kiến cho giai đoạn Phục hồi là bao lâu?
• các yếu tố quan trọng nào sẽ có thể ảnh hưởng đến thời gian thực hiện?

• Mỗi yếu tố bất ổn (trong số 5 yếu tố) có thể tác động như thế nào đến “đích đến“ mà tổ chức hướng tới?
• Những ẩn số nào khác có thể làm thay đổi khung thời gian?

• Ban điều hành đã có câu trả lời cho từng câu hỏi chiến lược cốt lõi liên quan đến kết quả mà các bên liên quan mong muốn hay chưa?

• Đội QL dự án PMO cho giai đoạn Phục hồi được trang bị và cung cấp nguồn lực gì? Trách nhiệm được phân định rõ ràng chưa?
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