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Có thể nói, những tác động của COVID-19 trong 18 tháng
qua là liều thuốc thử cho các nhà lãnh đạo kiên tâm, cũng
là một “lò luyện”, qua đó khả năng lãnh đạo kiên tâm có
thể được “chưng cất” và tinh chế tốt nhất. Đây thật sự là
một phép thử hiệu quả đối với nhiều doanh nghiệp cũng
như đối với giá trị của các nhà lãnh đạo trong thời khủng
hoảng.
Từ khi xuất bản vào tháng 6 năm 2020, chuỗi ấn phẩm
“Kiên tâm qua khủng hoảng”, “Tinh hoa của lãnh đạo
kiên tâm”, và “Lãnh đạo kiên tâm – Bền gan vững chí” là
kim chỉ nam cho rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và vẫn
giữ nguyên giá trị cùng tính hữu dụng đến ngày hôm nay.
Với tôn chỉ hoạt động “Luôn đồng hành cùng khách hàng
và thị trường” cũng như tinh thần “Chung sức vượt thách
thức” trong giai đoạn nhiều biến động như hiện nay,
Deloitte Việt Nam ra mắt bộ ấn phẩm “Lãnh đạo kiên tâm
– Tổ chức kiên cường” với 2 tập đặc biệt để giúp các
doanh nghiệp xây dựng một tổ chức kiên cường cùng đội
ngũ kiên tâm, kiên định cùng tổ chức. Đây là những kinh
nghiệm và kỹ năng đã được các nhà lãnh đạo, các doanh
nghiệp trên thế giới áp dụng thành công để ứng phó với
khủng hoảng từ đại dịch, đã được Deloitte nghiên cứu và
tổng hợp thành hệ tư duy lãnh đạo và quản trị doanh
nghiệp đầy giá trị thực tiễn.

“Trên hành trình 30 năm
tiên phong tại thị trường Việt Nam,
với nguồn lực được kết nối chặt chẽ
cùng Deloitte Toàn cầu, chúng tôi
sẵn sàng cùng doanh nghiệp

Chúng tôi hy vọng Tập 1 – Lãnh đạo kiên tâm này sẽ giúp
độc giả định danh về giá trị và vai trò của các nhà lãnh
đạo kiên tâm, được xác định qua năm phẩm chất cơ bản
để nói lên họ là ai, và tiếp đó, họ làm gì để dẫn dắt doanh
nghiệp/tổ chức của mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng
bằng cách Đối phó và Phục hồi, để Tăng trưởng và Hưng
thịnh trong “Bình thường mới”.

ứng phó với rủi ro và khủng hoảng,
xây dựng tổ chức bền vững và
cường thịnh.”

Deloitte Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp và đối tác trong hành trình xây dựng những tổ chức kiên
cường trở thành những hạt nhân của một cộng đồng kiên tâm. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các Quý vị!
Hà Thu Thanh
Chủ tịch Hội đồng thành viên - Deloitte Việt Nam
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LÃNH ĐẠO KIÊN TÂM – TRONG DẦU SÔI LỬA BỎNG
CỦA THỜI KHỦNG HOẢNG

S

ự lây lan nhanh chóng của virus COVID-19

của một lãnh đạo kiên tâm (resilient leadership)
sẽ tạo ra những thành công khác biệt cho các

trên phạm vi toàn cầu đã nhanh chóng
làm lu mờ tất cả các dịch bệnh khác gần

Tổng Giám đốc khi chèo lái doanh nghiệp của

đây về cả quy mô và phạm vi.1 Ngoài việc gây ra
nhiều ca tử vong và gây xáo trộn lớn đến cuộc
sống của hàng triệu người thì thiệt hại kinh tế mà
dịch bệnh này gây ra cũng vô cùng to lớn và có ảnh
hưởng cực kỳ sâu rộng.

mình vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19:
1. Lãnh đạo bằng trái tim và cả khối óc. Trong
khủng hoảng, khi “nhu” nhất đôi khi lại chính là
để “cương” nhất. Các nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ
là những người thực sự chân thành, đồng cảm,
thấu hiểu với nhân viên, khách hàng và các bên
liên quan khác trong “hệ sinh thái” của mình.

Đứng trước những thách thức và một loạt rủi ro
vẫn chưa thể xác định hết, các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp buộc phải quan tâm đến việc doanh nghiệp

Tuy nhiên, một lãnh đạo kiên tâm cũng đồng
thời phải vạch ra một đường hướng hợp lý và
cứng rắn để bảo vệ kết quả tài chính và kết quả
kinh doanh không bị rơi vào tình trạng yếu kém
(tình trạng này thường xảy ra như là hệ quả tất

của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và họ phải làm
gì tiếp theo. Trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này,
có một số bài học kinh nghiệm rút ra từ lịch sử vẫn
còn nguyên giá trị và có thể được áp dụng tức thời
cho tình hình hiện tại. Chúng tôi đã tổng hợp những

yếu của khủng hoảng).

hiểu biết và kinh nghiệm của các lãnh đạo Deloitte
ở các khu vực bị ảnh hưởng trên khắp thế giới
nhằm cung cấp những quan điểm thực tiễn và sâu
sắc nhất cho các Giám đốc Điều hành và đội ngũ

2. Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Các nhà lãnh đạo
kiên tâm có kỹ năng xử lý, có khả năng ổn định tổ
chức của họ để đối phó và vượt qua khủng hoảng,
trong khi vẫn có thể tìm “cơ” trong “nguy”.

lãnh đạo doanh nghiệp trong việc đưa ra những
hành động phù hợp.
Chúng tôi nhận ra rằng các công ty đang ở các giai
đoạn khác nhau trong việc đối phó với dịch bệnh,

3. “Nhanh – Giản dị” tốt hơn là “Chậm – Hoàn
mỹ”. Các nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ ra những
quyết định quyết đoán và dũng cảm, dựa trên

và do đó các tác động sẽ khác nhau tùy theo địa lý
và lĩnh vực hoạt động. Bất kể mức độ ảnh hưởng

những thông tin có thể không thực sự đầy đủ, vì
biết rằng tốc độ và sự kịp thời mới là điều quan
trọng cốt yếu.

của virus đối với một tổ chức có như thế nào đi
nữa, chúng tôi tin rằng có năm phẩm chất cơ bản
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4. Làm chủ thông điệp. Các nhà lãnh đạo kiên tâm
sẽ nắm bắt thông điệp ngay từ đầu, truyền đạt

học hỏi và phát triển mạnh mẽ hơn; và hưng thịnh,
khi công ty chuẩn bị và định hình “những tiêu chuẩn

thông tin một cách minh bạch về thực tế hiện tại –

mới trong tương lai”. Các CEO sẽ phải đảm nhận
những trách nhiệm to lớn (và sẽ phải luôn nhận
thêm nhiều trách nhiệm) để cân nhắc một cách
nhanh nhất và đồng thời cả ba giai đoạn nói trên và
phân bổ nguồn lực một cách phù hợp.

kể cả việc nói thật rằng họ không có câu trả lời –
nhưng đồng thời cũng có khả năng vẽ nên một bức
tranh sinh động về một ngày mai tươi sáng để
truyền cảm hứng cho mọi người vượt qua khủng
hoảng.

Trong khuôn khổ của những nhiệm vụ lớn này, các
nhà lãnh đạo kiên tâm có thể thực thi một số chiến
lược cụ thể để tăng cường những phẩm chất này

5. Giữ tầm nhìn dài hạn và chiến lược. Các nhà
lãnh đạo kiên tâm luôn hướng sự tập trung về
“phía chân trời”, dự báo các mô hình kinh doanh
mới có khả năng xuất hiện và tạo điều kiện để phát

trong cuộc khủng hoảng hiện nay, nhằm giảm bớt
tác động tiêu cực và giúp tổ chức của mình phát
triển mạnh mẽ hơn. Với cách tiếp cận đúng đắn,
cuộc khủng hoảng này thậm chí có thể trở thành
một cơ hội để tiến về phía trước và tạo ra nhiều giá
trị hơn và tác động xã hội tích cực hơn, thay vì
quay về “nguyên trạng” trước khủng hoảng.

kiến những phát minh có thể định hình những “tiêu
chuẩn mới trong tương lai”.
Chúng tôi tin rằng một cuộc khủng hoảng điển hình
sẽ diễn ra trong ba giai đoạn: đối phó, trong đó một
công ty sẽ phải xử lý tình huống hiện tại và đảm bảo
sự vận hành liên tục; phục hồi, trong đó công ty sẽ
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XÁC ĐỊNH “THIÊN NGA ĐEN”
Các sự kiện “thiên nga đen” là những cuộc khủng hoảng không lường trước hoặc không thể đoán trước
và thường gây ra những hậu quả cực đoan.
Sự bùng phát của COVID-19 và “cuộc diễu hành từ Đông sang Tây” trên toàn cầu đã gây ra một tình trạng
khó đoán định rất mới:
•Suy thoái kể từ Thế chiến II thường được gây ra bởi: hoặc là những sai lầm trong chính sách kinh tế, hoặc
cú sốc về giá dầu, hoặc bong bóng tài chính. Sự suy thoái kinh tế nhanh chóng của các nền kinh tế và tình
trạng đỏ lửa trên thị trường chứng khoán trong mối đe dọa của COVID-19 lại cho thấy một phạm trù hoàn
toàn mới: một cú sốc về xã hội trên toàn cầu. Chúng tôi đã khảo sát hơn 4.200 Giám đốc Điều hành trên
khắp nước Mỹ vào ngày 26/02/2020, với câu hỏi rằng: Ba loại suy thoái tiêu biểu trên, hay loại thứ tư,
“một thứ gì đó khác”, loại nào sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo, và kết quả là 35% đã tiên đoán
là khủng hoảng sẽ do “một thứ khác” đó gây ra.

•Trong khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hoành hành và gây hậu quả nặng nề là do việc
cung cấp vốn bị gián đoạn, thì lần này sự gián đoạn ở cả phía cung và phía cầu mới là nguyên nhân gây
khủng hoảng. Ví dụ, tại Trung Quốc, việc đóng cửa hàng loạt các nhà máy đã làm bốc hơi nguồn cung sản
phẩm như phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử và hàng may mặc. Trong khi đó, việc cách ly và kiểm dịch hàng
loạt đã làm ngưng trệ hoạt động tiêu thụ, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng và bán lẻ.2
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LÃNH ĐẠO BẰNG TRÁI TIM… VÀ CẢ KHỐI ÓC

M

ột trọng tâm cần lưu ý trong một cuộc
khủng hoảng là việc xác định những tác
động mà tình trạng bấp bênh trong
khủng hoảng có thể gây ra đối với những người
đang điều hành tổ chức. Những lúc như vậy, trí tuệ
xúc cảm là rất quan trọng. Trong mỗi hành động

Các ưu tiên hàng đầu nên là việc bảo vệ an toàn cho
người lao động, đảm bảo tức thời cho sức khỏe và
sự an toàn của nhân viên, tiếp theo là tình hình kinh

được thực hiện trong một cuộc khủng hoảng, các

Quốc thực hiện vào tháng 01 năm 2020, đã cho thấy
các bước sau đây mà các doanh nghiệp và các tổ
chức phi lợi nhuận đã nghiên cứu để ứng phó với
tình hình:

tế của họ. Một cuộc khảo sát về các chính sách và
tình hình thực tế về nhân sự ở Trung Quốc khi bắt
đầu bùng phát dịch COVID-19, do Deloitte ở Trung

nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ bày tỏ sự đồng cảm và
thấu cảm đối với khía cạnh “con người” được bộc lộ
trong tình trạng khủng hoảng, chẳng hạn, công nhận
rằng các ưu tiên cá nhân của nhân viên của họ đã

•

Trong tất cả những hành động
thực thi trong giai đoạn khủng
hoảng, những nhà lãnh đạo
kiên tâm sẽ luôn bày tỏ sự đồng
cảm và thấu cảm đối với khía
cạnh “con người” được bộc lộ
trong tình trạng khủng hoảng.
chuyển mạnh từ quan tâm công việc sang quan tâm
đến sức khỏe của gia đình mình, đến việc các trường

học bị đóng cửa hết tuần này sang tuần khác, và
thấu cảm về sự lo lắng của mọi người đối với tình
hình bất ổn đang đe dọa cuộc sống của họ. Các nhà
lãnh đạo kiên tâm cũng sẽ khuyến khích mọi người
trong công ty có cách tiếp cận thật bình tĩnh và có
phương pháp cho bất kỳ điều gì xảy ra tiếp theo.

90% cho rằng yêu cầu cấp thiết là tạo điều
kiện cho nhân viên của họ có các lựa chọn làm
việc từ xa và làm việc linh hoạt.
•

Các công ty trong các ngành mà việc cung
cấp các phương án làm việc linh hoạt và từ xa
bị hạn chế, ví dụ như năng lượng, tài nguyên
và công nghiệp, sẽ tập trung vào việc đưa ra
những phương án đảm bảo an toàn cao hơn, ví
dụ bằng cách đảm bảo môi trường làm việc
sạch sẽ và an toàn hơn, cũng như cung cấp các
thiết bị bảo hộ cá nhân.
•

Hơn một nửa các tổ chức dịch vụ công và
Chính phủ tập trung vào giải quyết sự căng
thẳng về tâm lý của nhân viên.3
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Việc hướng đến trái tim của khách hàng sẽ bắt đầu
bằng việc hiểu rằng trái tim đó có thể đã thay đổi
nhiều đến mức nào so với những gì mà chúng ta

hiện nay. Có một số bước quan trọng trong việc bảo
vệ kết quả kinh doanh:

được biết trước đây.

1. Tập trung quyền ra quyết định chỉ ở một vài cấp
quản lý, để đảm bảo tính nhất quán, sự kịp thời và

Cần biết rằng trong cơn khủng hoảng, khách hàng
thường có xu hướng sẽ quay về những nhu cầu cơ
bản trong Tháp Nhu cầu của Maslow, cụ thể là đảm
bảo những yêu cầu thiết yếu, gồm an toàn, bảo an
và sức khỏe. Làm thế nào để thay đổi thông điệp tới
khách hàng của chúng ta và mức độ nhạy cảm trong
khi làm việc với khách hàng của chúng ta một cách
phù hợp nhất giữa cuộc khủng hoảng COVID-19?
Khách hàng sẽ đánh giá cao sự tử tế và ân cần của
chúng ta với họ, tương tự như sự tử tế và ân cần mà
chúng ta dành cho nhân viên của mình – bản thân
họ cũng đang phải vật lộn với khủng hoảng và họ
cũng muốn có sự đồng cảm của chúng ta. Những
thứ đơn giản có thể biến thành những điều lớn lao.

đặc biệt là đảm bảo độ quyết đoán khi ra quyết định
- khi tình hình bất ổn có thể làm “tê liệt” khả năng ra

quyết định của một số cấp quản lý.
2. Liệt kê danh mục các nguồn tiền mặt mà công ty
có sẵn, bao gồm các hạn mức tín dụng chưa sử dụng
(đã cam kết và không cam kết), các khoản tín dụng
quay vòng; các nguồn tín dụng mới, chẳng hạn như
các khoản tín dụng cố định để tái cấp vốn; các khoản
vốn lưu động có thể bổ sung (ví dụ, bằng việc giảm
hàng tồn kho, giảm thời hạn thanh toán với khách
hàng hoặc tăng thời gian trả nợ cho nhà cung
cấp); tăng vốn cổ phần…

Ví dụ, UberEats hỏi khách hàng xem họ muốn để
thực phẩm ở cửa hay chuyển bằng tay. Nhiều hãng

3. Nhanh chóng lập các kịch bản kinh tế trên tất cả
các “mặt trận” mà công ty đang hoạt động, nhìn

hàng không đã gửi email cho khách hàng để mô tả
các nỗ lực bổ sung của họ trong khử trùng máy bay.

chung là cho các tình huống từ triển vọng lạc quan
nhất, triển vọng trung bình, cho đến tình huống xấu
nhất.

Một số nhà hàng thì khuyến khích nhân viên phục vụ
của họ khử trùng tay một cách công khai để các
khách hàng quen bớt lo ngại vấn đề vệ sinh và an
toàn.4

Tuy nhiên, vì lợi ích của những nhân viên và khách
hàng đó, cũng như lợi ích của bên cho vay và
những nhà đầu tư vào công ty, các nhà lãnh đạo
kiên tâm cũng phải luôn tập trung vào việc bảo vệ
tình hình tài chính trong và sau cuộc khủng hoảng
... và đưa ra các quyết định dựa trên thực tế, cho
dù là khó khăn. Câu phương ngôn “tiền mặt là vua”
luôn đúng, nhất là trong tình hình khủng hoảng

4. Lập mô hình đánh giá tác động tài chính dự kiến
của các kịch bản trên đối với lợi nhuận và đặc biệt
là tính thanh khoản. Việc này bao gồm: đánh giá
khả năng công ty phải vi phạm các điều kiện của các
khoản vay, và xác định khi nào thì cần rút tiền từ
các nguồn có sẵn.
5. Xác định các hạng mục phải “bảo toàn bằng
mọi giá”: Những sản phẩm, dịch vụ, phân khúc
khách hàng, ngành nghề kinh doanh, nhân viên
phòng ban nào, v.v ... là những yếu tố then chốt
nhất để tạo ra dòng tiền hiện tại và trong tương
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lai và cần phải được bảo vệ bằng mọi giá, cho dù
những mục “phải bảo toàn” này vẫn có thể bị ảnh

tổ chức là yếu tố cốt lõi cho thành công của hoạt
động kinh doanh, nhưng có 68% cho rằng chủ đích

hưởng nếu kịch bản nghiêm trọng hơn xảy ra.

đó không (thường) được đặt ra như một kim chỉ
nam trong các quy trình ra quyết định lãnh đạo

6. Xác định các “đòn bẩy” lãnh đạo hiện có (lưu ý
giới hạn của các mục “phải bảo toàn” nói trên) để

trong tổ chức của họ.6

bảo vệ tình hình tài chính và kinh doanh, như các

Đưa ra những quyết sách dựa trên “chủ đích” của tổ
chức là đặc biệt quan trọng trong một cuộc khủng
hoảng, khi các công ty đang chịu áp lực ngày càng
tăng và nhất cử nhất động đều nằm dưới sự giám
sát chặt chẽ của các bên liên quan. Qua nghiên cứu
về các tổ chức mà hoạt động luôn tuân theo tôn chỉ
ban đầu của công ty, chúng tôi thấy rằng chính trong
những hoàn cảnh đầy thách thức thì những công ty
này lại có xu hướng phát triển mạnh mẽ:

chi phí có thể cắt giảm, ngưng tuyển dụng hoặc
đóng cửa nhà máy tạm thời.
7. Xác định những hành động cần làm ngay, và đạt
sự đồng thuận trước về thứ tự các “đòn bẩy” có thể
được sử dụng tùy theo mức độ nghiêm trọng của
tình hình.
Công ty nào đã xây dựng một “cẩm nang” cho
khủng hoảng với kịch bản soạn trước cho trường
hợp suy thoái thì coi như đã tiến xa khỏi vạch xuất

•Chủ đích sẽ giúp tăng cường sự hưởng ứng và
đóng góp của nhân viên. Khi các công ty tập trung
cho một mục đích rõ ràng, nhân viên sẽ thấy rằng

phát, vì họ đã có sẵn trong tay các kịch bản, dự báo,
các hạng mục “phải bảo toàn” và các “đòn bẩy” đã
được kết hợp với nhau, và có thể chỉ cần được thay
đổi đôi chút cho phù hợp với tình huống hiện tại.

công việc của họ có ý nghĩa hơn. Nghiên cứu cho
thấy rằng những nhân viên cảm thấy có sự gắn kết
cao hơn thì sẽ có nhiều khả năng thoát khỏi sự biến
động và sẽ chung vai sát cánh để giúp các công ty

Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng, công ty
cần kiên định về tôn chỉ hoạt động và “chủ đích”
(purpose) của tổ chức, và chủ đích đó phải luôn
theo phương châm “thà chết không đổi”. “Chủ

phục hồi và phát triển khi tình hình ổn định trở lại. 7

•Chủ đích sẽ thu hút các khách hàng trung thành,
những người sẽ gắn bó với công ty trong thời kỳ
đích” của doanh nghiệp chính là nơi trái tim và khối
suy thoái. 8/10 người tiêu dùng phát biểu rằng họ
óc hợp nhất với nhau. Trong khi nhiều tổ chức ngày
trung thành hơn với các thương hiệu có chủ đích,
nay đã đưa ra một tôn chỉ vượt ra ngoài mục tiêu lợi
điều này có thể giúp duy trì mối quan hệ khách
nhuận5, thì chủ đích này lại thường hay bị bỏ qua
hàng trong thời kỳ suy thoái và cả sau suy thoái. 8
trong quá trình ra quyết định kinh doanh hàng ngày
của công ty. Trong một khảo sát gần đây, 79% lãnh
đạo doanh nghiệp tin rằng “chủ đích” của một
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•Chủ đích giúp các công ty chuyển đổi theo cách
đúng đắn. Các công ty có hoạt động được định
hướng bởi chủ đích, khi phải đối mặt với những

đó quá trình chuyển đổi của họ sẽ nhất quán hơn.9
Khi chủ đích được đặt lên hàng đầu thì thường lợi

quyết định khó khăn thường sẽ có ý thức một cách

nhuận sẽ là kết quả tất yếu; nhưng nếu lợi nhuận
lại được đặt lên hàng đầu thì kết quả có thể khó

rõ ràng hơn về cách thức để họ phát triển, và nhờ

đoán hơn nhiều.
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ĐẶT NHIỆM VỤ LÊN HÀNG ĐẦU

C

ác tổ chức ở trong một cuộc khủng hoảng
phải đối mặt với vô vàn các vấn đề cấp bách
xuất hiện trên vô số các mặt trận khác nhau.
Các nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ không lao vào giải
quyết ngay những thứ có vẻ cấp bách nhất này, thay

Xem phần Phụ lục: Hướng dẫn hành động - Đặt
nhiệm vụ lên hàng đầu ở trang 24 để tham khảo

vào đó sẽ xác định một danh mục công việc cần ưu

thêm về các hành động chi tiết và ưu tiên cho từng

tiên có thể nhanh chóng xếp thứ tự và lần lượt giải
quyết.

mục.

•

Các khuyến nghị trong hướng dẫn hành động này
được bổ sung và củng cố thêm bởi kinh nghiệm
thực chiến của team Deloitte trực tiếp phục vụ

Dựa trên phân tích của chúng tôi về những thực tiễn
tốt nhất của các công ty đa quốc gia trong việc lập
BCP (Business Continuity Plan - Kế hoạch kinh doanh
liên tục), đặc biệt là liên quan đến những tình trạng
khẩn cấp như bệnh viêm phổi truyền nhiễm không
điển hình, cúm H1N1, sốt xuất huyết Ebola, và các

khách hàng và các chuyên gia của Deloitte tại thị
trường Trung Quốc (xem thêm trang 16 về “Những
bài học rút ra từ các công ty hàng đầu tại thị
trường Trung Quốc”).

dịch bệnh truyền nhiễm lớn khác,10 chúng tôi đã xác
định được một số hành động chính mà các nhà lãnh
đạo kiên tâm thực hiện, và các hành động đó có thể
được gộp thành các nhóm sau:
•

Phản ứng của Apple có thể được coi là một ví dụ
kinh điển. Quyết định đóng các cửa hàng Apple
Store tại các khu vực bị ảnh hưởng của dịch11 đã
thể hiện một số nguyên tắc sau của Apple:

Thành lập và duy trì một trung tâm chỉ huy
khủng hoảng

•

Hỗ trợ nhân viên và chiến lược

•

Duy trì tính liên tục trong hoạt động kinh
doanh và tình hình tài chính

•

Tăng cường năng lực chuỗi cung ứng

•

Luôn gắn kết với khách hàng

•

Tăng cường năng lực về công nghệ và kỹ thuật
số

Kết nối với cả hệ sinh thái kinh doanh của
công ty

•

Đồng cảm với các nhu cầu và mối quan tâm của
người lao động, trong đó có việc tiếp tục trả
lương đều đặn theo giờ như vẫn đang hoạt
động bình thường, và việc sửa đổi chính sách
nghỉ phép khi nhân viên có vấn đề sức khỏe liên
quan đến COVID-19;
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•

Giảm thiểu các cú sốc tiếp theo cho chuỗi
cung ứng vốn đã và đang cạn kiệt;

•

Luôn kết nối và luôn thể hiện sự quan tâm một
cách công khai đối với khách hàng của mình và

•

chuyển Hội nghị Các nhà phát triển trên
toàn thế giới hàng năm vào tháng 06 thành
một Hội nghị chỉ-dùng-kỹ-thuật-số.

cộng đồng ở địa phương;
•

Tiếp tục huy động hệ sinh thái kinh doanh
của mình vào cuộc thông qua các kênh mới,

Ngoài ra, những quyết định của Apple cũng thể
hiện rõ sự táo bạo trong nguyên tắc “Nhanh – giản

Tận dụng và mở rộng nền tảng kỹ thuật số
hiện tại bằng cách tiếp tục vận hành hoạt
động kinh doanh cửa hàng trực tuyến;

dị tốt hơn Chậm – Hoàn hảo”, chính là nguyên tắc
tiếp theo mà chúng ta sẽ xem xét sau đây.
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NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA TỪ CÁC CÔNG TY HÀNG ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
•Trung tâm chỉ huy. Các công ty hàng đầu ở Trung Quốc đã ngay lập tức thành lập một đội phản ứng
khẩn cấp để đánh giá các rủi ro và xây dựng các chiến lược phản ứng sau khi đã triển khai việc lập kế
hoạch cho các kịch bản một cách bài bản, và việc này đã phát huy đáng kể hiệu quả của cơ chế phản ứng
đối với thảm họa và các bộ công cụ (toolkit) phù hợp.
•Nhân viên và chiến lược. Sau khi dịch bắt đầu bùng phát, các công ty ngay lập tức triển khai cơ chế làm

việc linh hoạt cho nhân viên văn phòng và các khối trung gian để hạn chế tối đa việc tiếp xúc tại nơi làm
việc, trong khi vẫn có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động cơ bản. Với khả năng làm việc từ xa được
thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt nhất, công ty có thể xem xét một cách tổng thể, xác định và
khắc phục được những điểm hạn chế. Một số công ty cũng triển khai hệ thống kê khai sức khoẻ kỹ thuật
số để theo dõi tình hình sức khoẻ của nhân viên và để tuân thủ yêu cầu báo cáo sức khỏe theo quy định.
•Đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo các nguồn tài chính. Các công ty ngay
lập tức bắt đầu rà soát và cập nhật các kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục (BCP) để rà soát các nghĩa
vụ theo hợp đồng, đánh giá tác động tài chính và những yêu cầu về đảm bảo thanh khoản, xây dựng kế
hoạch tái cơ cấu nợ và tối ưu hóa tài sản để sớm phục hồi khả năng tài chính. Một trọng tâm khác cần
tập trung phân tích là việc tìm hiểu và đánh giá tác động tài chính đối với toàn bộ chuỗi giá trị của công
ty.
•Chuỗi cung ứng. Các công ty ở Trung Quốc tăng cường đầu tư các giải pháp kỹ thuật số để triển khai các
giao dịch, khắc phục sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, khắc phục tình trạng thiếu hụt về hậu cần và lao
động, và để có thông tin chính xác hơn về những hạn chế nội bộ đối với khả năng tiếp cận chuỗi cung
ứng, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ cho thị trường. Sự tinh gọn, nhanh chóng trong vận hành cũng như
chất lượng dữ liệu là vô cùng quan trọng trong việc lập các kịch bản về tác động với chuỗi cung ứng.
•Kết nối với khách hàng. Các công ty Trung Quốc đã rất nhanh chóng duy trì các kênh liên lạc với khách
hàng luôn mở và vận hành thông suốt, đảm bảo thông tin đến khách hàng về các tác động của COVID-19
đối với tình hình hoạt động kinh doanh và các biện pháp khẩn cấp đã thực hiện. Phương pháp làm việc
trên tinh thần hợp tác và xây dựng này đã giúp củng cố niềm tin của khách hàng trong giai đoạn bất ổn.
•Năng lực kỹ thuật số. Các công ty này đã và đang tiến hành xem xét lại các hệ thống thương mại điện
tử và vạch ra định hướng phát triển nền tảng kỹ thuật số trong ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn. Các công
ty nhận thấy rằng cần phải tăng cường năng lực về kỹ thuật số trên toàn tổ chức để có thể tăng cường
khả năng chống chịu cho doanh nghiệp. Một số công ty hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ thậm chí còn
triển khai trải nghiệm “không chạm” để giúp khách hàng giảm thiểu những tiếp xúc vật lý.
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“NHANH – GIẢN DỊ” TỐT HƠN “CHẬM – HOÀN HẢO”

“H

tương lai – còn với cuộc khủng hoảng hiện nay, có
lẽ phải tạm gạt việc phân tích đó qua một bên đã.

oàn hảo” được coi là kẻ thù của “Tốt”,
điều này lại trở nên đặc biệt đúng
trong các cuộc khủng hoảng khi hành
động kịp thời mới là điều tối quan trọng.

Khi các nhà lãnh đạo đối mặt với các tình huống
không lường trước được, đây cũng là lúc để khuyến
khích sự chủ động và táo bạo hơn ở tất cả các cấp có

Hầu hết các công ty không có đủ cơ sở hạ tầng cần
thiết để cung cấp thông tin hoặc dữ liệu hoàn hảo,

thẩm quyền ra quyết định trong tổ chức, với niềm
tin rằng các đội thực thi và các cá nhân đang “thực

trong thời gian thực, về các hoạt động có thể bị

“Hoàn hảo” được coi là kẻ thù của
“Tốt”, điều này lại trở nên đặc biệt
đúng trong các cuộc khủng hoảng
khi hành động kịp thời mới là điều
tối quan trọng.

chiến” sẽ là những người ở vị thế tốt
nhất để tìm ra các phương án sáng tạo và
linh hoạt có thể giải quyết các vấn đề
không thể dự báo trước được. Hãy nêu
rõ cho họ mục tiêu, nhưng hãy cho
những người đang “thực chiến trên chiến
trường” có nhiều quyền tự quyết hơn. Ví
dụ để đạt được mục tiêu tổng thể là giảm
nguy cơ lây nhiễm trong cửa hàng,

một chuỗi cửa hàng cà phê đã cho phép lãnh đạo
từng cửa hàng được linh hoạt sắp xếp lại khoảng
cách các bàn để đảm bảo “giữ khoảng cách khi giao

ảnh hưởng trong một đại dịch. Sẽ có vô vàn “những
điều không thể biết, như chúng ta đã biết” (known
unknowns) xảy ra trong những ngày tới và tuần tới.
Liệu chúng ta đã sẵn sàng để chấp nhận rằng có
những lúc buộc phải hành động cho dù thông tin
chưa đầy đủ? Trong trường hợp đó, cần cố gắng thu
thập tối đa những dữ liệu gián tiếp có thể thu thập
được để hỗ trợ cho các quyết định của bạn, ít ra là
để không phải đến nỗi “bay trong sương mù, với tầm
nhìn bằng không”. Khi khủng hoảng đã qua, chúng ta
sẽ có cơ hội tiến hành đánh giá kỹ lưỡng hơn xem có
thể làm thế nào để cải thiện chất lượng thông tin
trong các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong

tiếp xã hội”. 13 Đương nhiên, vấn đề mấu chốt là
đảm bảo rằng tất cả nhân viên được biết rõ về các
mục tiêu quan trọng nhất, và các ranh giới không
được phép vượt qua. Cách tiếp cận này có thể mang
lại giá trị không chỉ cho việc vượt qua cuộc khủng
hoảng hiện tại, vì nó còn giúp các tổ chức có thể học
được cách tiến hành kinh doanh trong những thời
điểm bất ổn hơn.
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LÀM CHỦ THÔNG ĐIỆP

N

hư tất cả chúng ta đã thấy, cần đạt được một
mức cân bằng phù hợp giữa hai lựa chọn, một
là đưa ra thông tin thật nhanh kể cả trước khi

Tín nhiệm bắt đầu từ sự minh bạch: hãy nói rõ bạn
biết gì, còn nếu không biết thì hãy cứ thừa nhận là
bạn không biết. Sự tín nhiệm cũng là có liên hệ mật

có đầy đủ dữ kiện, và hai là cung cấp thông tin thật
đầy đủ nhưng bị chậm. Chúng tôi có thấy rằng các

thiết với mối quan hệ: mức độ “hiểu nhau” giữa
chúng ta với nhân viên, với khách hàng và với hệ
sinh thái của mình càng cao thì sự tín nhiệm của họ
càng lớn. Và cuối cùng, nó cũng phụ thuộc vào trải
nghiệm.

công ty hàng đầu đã áp dụng chính sách truyền
thông ngắn gọn nhưng thường xuyên, dựa trên
những gì họ biết, và sau đó bổ sung thêm các chi
tiết. Nếu lãnh đạo mãi không đưa ra thông điệp nào
thì nhân viên và các bên liên quan
sẽ có thể bắt đầu suy diễn với đủ
mọi giả thuyết và thông tin không
chính thống. Do đó việc duy trì
thông tin đều đặn với thông điệp
rõ ràng là cực kỳ quan trọng.
Truyền thông không đầy đủ hoặc
thiếu nhất quán có thể gây chậm
trễ trong quá trình phản ứng với
khủng hoảng, thay vì lẽ ra phải
cung cấp kịp thời những hướng
dẫn phù hợp.

Trong thời kỳ khủng hoảng, lòng
tin (hay sự tín nhiệm) là tối quan
trọng. Công thức đơn giản sau

Cảm xúc không thể được thể hiện bằng
các biểu đồ và con số. Thông điệp có
thể là một cách cực kỳ hiệu quả để vừa
công nhận sự sợ hãi (hoàn toàn tự
nhiên và dễ hiểu) phát sinh trong thời
kỳ khủng hoảng, đồng thời tìm ra cơ
hội có thể khai thác được nếu các bên
liên quan đoàn kết với nhau và cam
kết vượt qua những thách thức và trở
ngại trong quá trình này.
Chúng ta có thường “nói đi đôi với làm” hay
không? Trong thời điểm mà sự bất ổn ngày càng

đây cho thấy các thành tố chính tạo nên sự tín
nhiệm đối với các cá nhân và các tổ chức bao
gồm:

cao, sự tín nhiệm sẽ ngày càng được củng cố qua
khả năng giải quyết các tình huống không lường
trước được và những cam kết vững chắc để xử lý
các vấn đề quan tâm của tất cả các bên liên quan

Tín nhiệm = Minh bạch + Quan hệ + Trải nghiệm

theo cách tốt nhất có thể.
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Nhận biết và đáp ứng cảm xúc của tất cả các bên
liên quan cũng là một việc rất quan trọng. Cảm xúc

truyền tải thông điệp bản thân nó chính là thông
điệp” luôn tỏ ra cực kỳ đúng đắn. Nhiều nhà tâm

không thể được thể hiện bằng các biểu đồ và con

lý học khẳng định rằng phần lớn việc giao tiếp lại

số. Thông điệp phù hợp có thể là một cách cực kỳ

không phải là bằng ngôn ngữ. Email, văn bản và

hiệu quả để vừa công nhận sự sợ hãi (hoàn toàn tự
nhiên và dễ hiểu) phát sinh trong thời kỳ khủng
hoảng, đồng thời tìm ra cơ hội có thể khai thác

tweet sẽ thiếu ngữ điệu của giọng nói, thiếu giao
tiếp bằng mắt và thiếu những ngôn ngữ cơ thể
cần thiết, mà chính những điều này lại là tối cần

được nếu các bên liên quan đoàn kết với nhau và

thiết cho việc giao tiếp để xây dựng lòng tin. Hãy

cam kết vượt qua những thách thức và trở ngại
trong quá trình này.

khuyến khích sử dụng video – quan trọng là để
kết nối và thể hiện cảm xúc - với nhân viên, thay
vì sử dụng email và các hình thức giao tiếp khác.
Chúng ta thấy ngạt thở vì hộp mail của mình có

Trong cơn khủng hoảng, kết quả nghiên cứu
được nhiều người biết đến của Marshall

quá nhiều e-mail ra sao thì nhân viên của chúng ta
cũng thế.

McLuhan, trong đó kết luận rằng “phương tiện

18

Nhà lãnh đạo kiên tâm: Chiến đấu và chiến thắng COVID-19

GIỮ TẦM NHÌN DÀI HẠN VÀ CHIẾN LƯỢC

T

rong “nguy” bao giờ cũng có “cơ” – trong

này tất yếu sẽ xảy ra dù trong hoàn cảnh nào –
nhưng với hoàn cảnh này thì những thay đổi đó
thậm chí có khả năng sẽ xảy ra nhanh hơn nhiều so

thời kỳ bất ổn nào cũng tiềm ẩn những cơ
hội mà các doanh nghiệp có thể tận dụng

với lúc bình thường. Ví dụ - hãy thử xem việc “ảo

nếu được chuẩn bị kỹ càng. Trong bối cảnh COVID19 đang bùng phát, những tổ chức nào có một cách
tiếp cận lâu dài và quyết đoán hơn sẽ có nhiều cơ

hóa” cách làm việc của chúng ta – làm việc ở nhà hay
bất kỳ đâu – bằng cách cộng tác từ xa mà không cần

hội tạo ra những đổi mới có thể định hình những
“chuẩn mực mới trong tương lai”.

phải đi đến văn phòng - đã được triển khai một cách
nhanh chóng và bài bản ra sao. Ngày nay, trên toàn
thế giới, các doanh nghiệp và nhân viên của mình
đang học cách giao tiếp, hợp tác và phối hợp trên
các nền tảng kỹ thuật số, và có thể thấy rõ được hiệu

Một khảo sát của Harvard Business Review về hiệu
suất của các công ty trong ba cuộc suy thoái vừa qua

quả và năng suất vượt trội mà các phương thức làm
việc đó có thể đem lại. Các công cụ cộng tác và làm
việc ảo có khả năng tạo ra một thị trường và không
gian mới thực sự bùng nổ.

cho thấy, trong số 4.700 công ty được nghiên cứu,
những công ty cắt giảm chi phí nhanh nhất và sâu
nhất lại có ít cơ hội nhất để trở nên vượt trội so với
các đối thủ sau khi nền kinh tế phục hồi. 14 Nói cách
khác, nhóm công ty có khả năng cao nhất để “vươn
mình” từ suy thoái và trở thành những người chiến
thắng chính là những công ty có được sự cân bằng
giữa chiến lược ngắn hạn và dài hạn bằng cách đầu
tư toàn diện vào tương lai trong khi cắt giảm chi phí

Những thay đổi về mặt cấu trúc này cũng có thể
buộc chúng ta phải thay đổi chiến lược và kế hoạch
của mình. Ví dụ, nếu một công ty thay đổi mô hình
nhân sự của mình để cho phép làm việc từ xa, điều

một cách có chọn lọc để vượt qua suy thoái. 15 Thực

đó có thể ảnh hưởng đến danh mục tài sản cố định
của công ty như thế nào? Liệu công ty có thể tiết
kiệm được chi phí bằng cách hạn chế bớt tài sản hữu
hình? Công ty sẽ có thêm trách nhiệm hay thách
thức mới nào nếu áp dụng mô hình làm việc phi tập
trung? Công ty có cần phải bổ sung thêm các giao
thức đảm bảo an ninh mạng chặt chẽ hơn không?

ra, khi nền kinh tế đang phát triển tốt thì ai cũng có
thể thấy rõ tầm quan trọng của việc đầu tư cân bằng
này, nhưng trong bối cảnh áp lực suy thoái thì các
công ty sẽ đặc biệt dễ bị cuốn mình vào tầm nhìn
ngắn hạn.

Dự báo những thay đổi về cấu trúc và
tác động lâu dài của những thay đổi này

Công ty cần thay đổi gì trong việc đào tạo các cấp
quản lý và chính sách truyền thông để điều hành khi
lực lượng lao động không ngồi cùng một chỗ với

COVID-19 nhiều khả năng sẽ làm tăng tốc những
thay đổi căn bản bản về cấu trúc, những thay đổi

nhau? Cần nâng cấp thêm gì để thực hiện các hội
nghị qua video và đảm bảo mạng luôn thông suốt?
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Sự cần thiết của việc phải vận hành khác đi sẽ mang
lại cho doanh nghiệp cơ hội để hiểu rõ những gì họ

Hãy xem tiềm năng của ngành sản xuất bồi đắp
(additive manufacturing – một phương thức chế

có thể làm. Chẳng hạn, một công ty đã kiểm tra khả
năng của bộ phận tài chính

tạo sản phẩm bằng cách đắp từng lớp vật liệu lên
nhau, mô phỏng thiết kế được vẽ sẵn trên phần

trong việc thực hiện kết sổ
hàng tháng trong khi làm
việc tại nhà, để xác định
xem công ty có thể đáp ứng
các yêu cầu báo cáo tài chính
hàng quý hay không nếu
chẳng may xảy ra những tình
huống cực đoan.16 Một khi

Đã bao giờ chúng ta thử nghĩ xem những xu
hướng mới, những thay đổi về cấu trúc và các
thị trường mới sẽ định nghĩa lại hoạt động
của công ty cũng như cả ngành công nghiệp
của chúng ta theo hướng nào trong tương lai?

chúng ta nhận ra rằng

mềm CAD – tương tự như in 3D). Mặc dù thị trường
in 3D đã và đang phát triển, song chuỗi cung ứng
toàn cầu của ngành sản xuất bồi đắp và cơ hội sản
xuất ở những thị trường có thể cung cấp lao động
giá rẻ đã đem lại cho ngành sản xuất bồi đắp những
lợi thế kinh tế to lớn. Tuy nhiên những lợi thế này
ngày càng bị xói mòn, do gia tăng căng thẳng địa

mình có thể làm khác đi, chúng ta sẽ có thể cần
xem xét liệu có nên tiếp tục cách làm mới này hay
không.

Trở thành người định hướng thị trường
Các chiến lược định hình thị trường có thể trở
thành “suối nguồn” quan trọng tạo ra những giá trị
mới từ các cuộc khủng hoảng xảy ra đột ngột.17

chính trị và chủ nghĩa bảo hộ, và mối lo ngại ngày
càng tăng về hàm lượng khí thải gây ô nhiễm. Bây
giờ với “cú đánh bồi” từ COVID-19, có thể dễ dàng

Những công ty có thể định hình thị trường, những
tổ chức đã chủ động định hình tương lai cho ngành
công nghiệp của họ thay vì thích nghi và chạy theo
thị trường, thì sẽ có cơ hội “vươn mình” mạnh mẽ
hơn. Nhiều công ty đang trỗi dậy từ cuộc khủng

dự đoán sẽ có những khoản đầu tư lớn vào các công
nghệ sản xuất bồi đắp mới nhằm đưa hoạt động sản
xuất đến gần hơn với các thị trường tiêu thụ - từ đó
tạo ra những thị trường hoàn toàn mới.

hoảng này và chuyển mình sang giai đoạn “hưng
thịnh” sẽ góp phần vào công cuộc tái định hình thị
trường, có thể thông qua việc xác định và triển khai

Xây dựng những mô hình kinh doanh
trong tương lai

các cơ hội mới, có thể bằng cách gắn kết với những

Tương tự như vậy, những thay đổi về cấu trúc thị
trường và các thị trường mới được định hình sẽ tạo
ra những mô hình kinh doanh mới. Hãy tưởng tượng

công ty có thể định hình tương lai cho ngành công
nghiệp của họ, hoặc có thể thực sự trở thành cây
cầu nối đến hệ sinh thái tiếp theo, trong khi các đối
thủ của họ còn đang loay hoay tập trung xử lý

khả năng các quan hệ đối tác công-tư được thiết lập
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng
những khu hạ tầng hiện đang bị bỏ hoang ở một khu
vực địa lý nào đó, đây là một sáng kiến mà ít nhất

khủng hoảng.

20

Nhà lãnh đạo kiên tâm: Chiến đấu và chiến thắng COVID-19

có một cơ quan chính phủ đã phê duyệt vì họ đoán
trước sẽ có thể xảy ra các tình huống như hiện nay.18

Một ví dụ khác, hãy xem xét sự tăng trưởng trong
việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, hiện đang

Đã bao giờ chúng ta thử nghĩ xem những xu hướng
mới, những thay đổi về cấu trúc và các thị trường
mới sẽ định hình lại hoạt động của cả công ty cũng
như cả ngành công nghiệp của chúng ta theo hướng

đóng vai trò chủ đạo trong việc phát hiện và điều trị
COVID-19. Các công cụ được trang bị AI đang rà soát
các mạng truyền thông xã hội để phân tích sự phát
triển của virus trong thời gian thực, có thể nhận ra

nào trong tương lai hay chưa?

dấu hiệu viêm phổi do virus thông qua việc chụp cắt
lớp ở ngực nhanh hơn 45 lần so với con người với độ
chính xác 96%, và cũng có thể tiến hành tổng hợp và
xác nhận phân tử trong vài ngày thay vì nhiều tháng
21
hoặc nhiều năm. Trong khi đó, các robot thì đang
ngày ngày thực hiện khử trùng phòng bệnh nhân
22
cách ly để giảm lây truyền. AI cũng giúp tăng tốc
việc nghiên cứu dược phẩm, phát triển thuốc tiền
lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trong
đó có thể kiểm tra độ an toàn và độc tính bằng DNAtrên-một-con-chip. Hãy tưởng tượng các mô hình
chăm sóc sức khỏe trong tương lai có thể thay đổi
như thế nào nếu một dự án nghiên cứu và phát triển
một loại thuốc điều trị điển hình, trước đây có thể
phải kéo dài trong một thập kỷ, sau đây sẽ có thể
được cắt giảm hơn một nửa. Hơn nữa, những thay
đổi trong quan điểm hậu dịch COVID-19 có thể mang
lại những thay đổi về khung pháp lý liên quan đến
phê duyệt thuốc, giúp thúc đẩy quá trình này nhanh
hơn so với hiện nay.

Ví dụ, nhiều người từ lâu đã nhận ra rằng ngành
giáo dục đã ở thời cơ chín muồi cho những thay đổi
lớn lao mà công nghệ kỹ thuật số có thể đem lại. Với
hơn 290 triệu sinh viên phải ngừng học trên toàn cầu
do COVID-19, theo số liệu thống kê của Liên Hợp
19
Quốc, nhu cầu về đào tạo trực tuyến, chương trình
giảng dạy và nền tảng trực tuyến nhiều khả năng sẽ
tăng chóng mặt. Tuy nhiên, một số trường đại học và
giảng viên thì chỉ mới bắt đầu làm quen với việc đào
20
tạo từ xa. Khả năng triển khai những thay đổi lớn
trong bối cảnh hạn chế do COVID-19 tác oai tác quái
mới cho thấy tiềm năng thực sự về những thay đổi
tiềm tàng mang tính cách mạng trong cách chúng ta
cơ cấu, định vị và vận hành các phương án để dạy và
học, và những thay đổi này có khả năng mang lại cơ
hội tạo ra thị trường mới cực kỳ năng động trong
lĩnh vực này.
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LIỀU THUỐC THỬ CHO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO KIÊN TÂM
COVID-19 có thể chính là một lò luyện, qua đó khả
năng lãnh đạo kiên tâm có thể được “chưng cất” và

Sự rõ ràng và nhất quán trong quan điểm, trong giao
tiếp và trong việc ra quyết định sẽ là những lợi thế

tinh chế tốt nhất. Buộc phải hành động khi chưa có
đầy đủ thông tin, phải ra quyết định trong chỉ vài giờ

vượt trội. Những Tổng Giám đốc nào có thể thể hiện
tốt nhất sự rõ ràng và nhất quán này, và có thể lãnh

hoặc vài ngày, các Tổng Giám đốc sẽ phải dẫn dắt tổ
chức của mình vượt qua vô số thời khắc quyết định
và vô số thách thức có ảnh hưởng bao trùm đối với
toàn bộ hệ thống của công ty – từ nhân viên, khách
hàng, đối tác tài chính, nhà cung cấp, nhà đầu tư, và
các bên liên quan khác – cũng như đối với xã hội nói
chung.

đạo bằng cả trái tim cũng như khối óc, sẽ có thể
truyền cảm hứng cho tổ chức của họ kiên trì vượt
qua cuộc khủng hoảng này, sẽ có thể định vị thương
hiệu của công ty ở một vị thế cao hơn, sẵn sàng
chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra. Mặt khác, những
cuộc khủng hoảng như hiện nay, dù đặt ra những
thách thức to lớn phải vượt qua, nhưng cũng sẽ
mang lại cơ hội học hỏi và cơ hội gia tăng mức độ tín
nhiệm với tất cả các bên liên quan, đồng thời trang bị
cho các tổ chức một bước thay đổi cấp kỳ có thể tạo
ra nhiều giá trị không chỉ cho các cổ đông, mà cho
toàn xã hội.
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PHỤ LỤC
Hướng dẫn hành động - Đặt nhiệm vụ lên hàng
đầu

Thiết lập và duy trì hoạt động của Trung
tâm xử lý khủng hoảng
Hầu hết các doanh nghiệp trong khu vực bị ảnh
hưởng bởi dịch sẽ thành lập một Đội phản ứng
nhanh hoặc Trung tâm xử lý khủng hoảng – một bộ

gian bãi đỗ cho những máy bay và tăng hiệu quả
23
sử dụng nguồn lực.

Hỗ trợ nhân viên và chiến lược

phận có thể được thành lập theo kế hoạch đã có sẵn
trong trường hợp có khủng hoảng, hoặc theo nhu
cầu thực tế, để thu thập và xử lý thông tin toàn diện
ở mọi bộ phận của doanh nghiệp về mức độ ảnh
hưởng, và để đảm bảo phối hợp hành động từ tất cả
các bộ phận chức năng. Trong trung tâm này có
thể chia ra thành các nhóm để
quản lý công việc liên quan đến
từng khối như truyền thông,
pháp lý, tài chính và vận hành.
Trung tâm này hoạt động theo
nhiệm vụ được giao bởi ban điều
hành và có thẩm quyền đưa ra
những quyết định cấp kỳ theo lĩnh vực được giao.

Những thành tố then chốt để hỗ trợ nhân viên
trong khi họ đang thực thi chiến lược của công
ty bao gồm “tam công”: công việc, công nhân
24
viên và công sở.

Một Trung tâm xử lý khủng hoảng không nhất thiết
chỉ luôn trong trạng thái phòng thủ và phòng ngừa,
mà đôi khi có thể đưa ra những quyết định phi

trạng này như thế nào. Người lãnh đạo kiên tâm cần

Một Trung tâm xử lý khủng hoảng không
nhất thiết chỉ luôn trong trạng thái phòng
thủ và phòng ngừa, mà đôi khi có thể
đưa ra những quyết định phi thường.
Đầu tiên, cần đánh giá thực trạng công việc tại
Doanh nghiệp và đánh giá xem có thể thay đổi thực
nhanh chóng đánh giá và xác định xem nhiệm vụ nào
cần tiến hành ngay và những việc nào có thể chưa
cần thiết ngay lúc này, sau đó trao đổi lại với các

thường. Nhiều hãng hàng không khi phải hủy nhiều
chuyến bay có thể chủ động bố trí lịch bảo trì và ưu
tiên cho những máy bay không thể cất cánh – đồng

thành viên trong nhóm để giúp họ hiểu là cần tập
trung vào những vấn đề nào (nên trao đổi cả về
những công việc không mang tính chất quan trọng
về chiến lược). Hãy để nhân viên tập trung vào

thời chủ động bố trí những máy bay cỡ lớn cho các
đường bay vẫn còn hoạt động để giảm áp lực không
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những nhiệm vụ quan trọng nhất và cho phép họ
linh hoạt trong cách thức thực hiện các công việc

việc sạch sẽ và an toàn bằng việc thường xuyên vệ
sinh, khử trùng. Trong trường hợp có nhân viên bị

không quá cần thiết lúc này nhằm giảm tối đa những

nghi nhiễm COVID-19, cần có quy trình rõ ràng để

rủi ro hay áp lực không đáng có đối với nhân viên

tuân thủ yêu cầu y tế của địa phương trong công tác
cách ly hoặc điều trị tại chỗ cho nhân viên đó.

hay khách hàng. Trong trường hợp phải làm việc tại
chỗ, cần đánh giá xem nên triển khai các biện pháp
đảm bảo an toàn nào, ví dụ như vệ sinh nơi làm việc

COVID-19 có thể tạo ra những thay đổi lớn trong văn
hóa làm việc tại công sở, cách thức phân công công
việc và sử dụng các nguồn lực, và cách để khuyến

và trang bị các thiết bị bảo hộ cá nhân.

khích nhân viên tích cực tham gia trong các công việc
của công ty. Về lâu dài, đây cũng là cơ hội để chúng
ta nghiên cứu các phương thức nâng cao năng lực
trao đổi thông tin, xây dựng nguồn nhân lực có “sức
bền” tốt và quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức
khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân viên.

Trọng tâm tiếp theo là công nhân viên. Những kế
hoạch hiệu quả nhất sẽ phải tính đến nhân viên –
cũng như những nhà thầu, các nhà cung cấp, các đối
tác, tổ chức đoàn thể – trong kế hoạch để đảm bảo
toàn bộ “lực lượng” có thể được bảo toàn. Cần cung
cấp nhanh chóng và đầy đủ các thông tin liên quan
đến đại dịch COVID-19 mà mọi người nên biết, chẳng
hạn như hướng dẫn nhân viên nhận biết các triệu

Duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh
và tình hình tài chính

chứng khi mắc COVID-19, cách thức phòng tránh
hoặc phổ biến việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ nhân

Trong hầu hết các cuộc khủng hoảng tài chính, bảo
đảm luôn có đủ tiền mặt và an toàn thanh khoản
luôn là ưu tiên hàng đầu. Khi khó khăn xảy ra trên

viên khi cần. Khi phạm vi công việc phải mở rộng
hoặc bị thu hẹp, cần có kế hoạch hành động cho
trường hợp địa điểm làm việc bị gián đoạn và tái
khởi động, bao gồm cả khâu truyền thông cho những
nhân viên có liên quan. Trong quá trình rà soát sửa
đổi chính sách nghỉ phép của nhân viên (ví dụ trường
hợp phải ở nhà chăm sóc người thân bị nhiễm bệnh),
cũng cần xem xét đến tình huống nhiều nhân viên có

diện rộng mà tất cả các ngành nghề đều bị ảnh
hưởng thì kể cả những doanh nghiệp mà tình hình tài
chính được coi là ổn định nhất vẫn có thể phải “méo
mặt”. Ví dụ, trong giai đoạn suy thoái 2008-2009,

thể nghỉ dài ngày, giảm năng suất, thậm chí không
đồng ý đi làm cho đến khi tình hình trở lại bình
thường sau khi hết dịch.

nhiều doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán được coi
là tốt vẫn gặp phải vấn đề về thanh khoản khi thị
trường mua bán giấy tờ có giá như tín phiếu/trái
phiếu ngắn hạn bị gián đoạn hoặc ngưng hoạt động.

Công sở và văn hóa nơi làm việc cũng vô cùng quan
trọng. Công ty cần chuẩn bị sẵn địa điểm cách ly và
khử trùng, ngoài ra phải đảm bảo môi trường làm

Trong một số trường hợp, việc gián đoạn thị trường
này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả
năng thanh toán một số khoản nợ ngắn hạn đã đến
hạn thanh toán của công ty.
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Cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay cũng không
ngoại lệ, thậm chí là còn đặt ra nhiều thách thức hơn.

tình hình kinh tế khó khăn có thể kéo dài. Hoặc
nhiều công ty có thể muốn có những gói tín dụng

Rất nhiều công ty đang phải đối mặt với tình trạng

đặc thù, ngắn hạn với những điều khoản khác với

hoạt động kinh doanh bị đình trệ hàng tuần nếu
không nói là hàng tháng. Đối với nhiều ngành công
nghiệp như du lịch, khách sạn, tổn thất về doanh thu

những sản phẩm thông thường của ngân hàng,
nhưng ngân hàng khó có thể đáp ứng.

trong giai đoạn này có thể gây ra những tổn thương
vĩnh viễn, thậm chí không thể bù đắp trong tương lai.
Những điều này đang đặt ra những áp lực cực lớn lên
nguồn vốn lưu động và tính thanh khoản của công ty.

Ngoài việc phải xoay sở để có “tiền tươi thóc thật”
thì bộ phận tài chính của công ty cũng phải xử lý
những vấn đề có thể xảy ra đối với kế toán và báo

cáo tài chính – nếu họ vẫn còn có thể chốt được sổ,
hay thực hiện được công tác kiểm toán tại địa điểm
mà dịch đang ảnh hưởng. Ví dụ, một số doanh
nghiệp đã triển khai làm việc từ xa (tất nhiên đây là
chủ trương rất đúng đắn!) có thể gặp những khó
khăn không lường trước được trong việc tuân thủ
quy định kê khai và thanh toán tiền thuế khi họ trả
lương cho những nhân viên ở những tỉnh thành khác
với nơi đặt trụ sở chính.

Một số doanh nghiệp thì vẫn còn có thể xoay sở
bằng cách sử dụng các nguồn tín dụng quay vòng
hiện có (revolving credit – một hạn mức tín dụng
được ngân hàng cấp, khách hàng trả phí để vay tiền
và có thể rút tiền đến mức đó khi cần). Một số doanh
nghiệp khác thì buộc phải đàm phán với ngân hàng
để xin tăng hạn mức tín dụng tạm thời, hoặc xin giãn
nợ hoặc thỏa thuận lại để sửa đổi các điều kiện ràng
buộc của các khoản vay.

Tìm thêm nguồn cung ứng

Tuy nhiên, những giải pháp này không phải là lúc nào
cũng thực hiện được, do các ngân hàng có khi đã đạt

Với vai trò là “Công xưởng của thế giới”, bất kỳ gián
đoạn nào trong chuỗi cung ứng tại Trung Quốc đều

ngưỡng rủi ro tối đa cho phép đối với mỗi khoản tín
dụng. Các khoản tín dụng quay vòng cũng có thể bị

gây ra rủi ro lớn cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc
khủng hoảng do đại dịch COVID- 19 bắt nguồn từ một

“đóng băng” do công ty đã đến giới hạn tối đa trong
cam kết vay và/hoặc mất khả năng thanh toán. Các

tỉnh có hạ tầng công nghiệp tập trung cao như Vũ
Hán đã làm lộ rõ mối nguy hiểm tiềm tàng của sự phụ

biện pháp đảm bảo khoản vay mà doanh nghiệp gấp
rút hoàn thiện để có thể gia tăng hạn mức vay có thể
là không đủ, chẳng hạn vì thiếu tài sản đảm bảo (ví
dụ: tài sản đảm bảo bị suy giảm giá trị) hoặc vì

thuộc này: có đến hơn 90% các công ty thuộc danh
sách Fortune 1000 có các nhà cung ứng Cấp 1 hoặc
Cấp 2 đặt tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề
25
nhất ở Trung Quốc.

25

Nhà lãnh đạo kiên tâm: Chiến đấu và chiến thắng COVID-19

Sự tập trung cao độ vào việc tối ưu hóa chuỗi cung
ứng, vốn đã diễn ra trong hàng thập kỷ qua nhằm cắt

bán lẻ hàng may mặc, nếu tăng số lượng hàng tồn
kho trong khi nhu cầu tiêu dùng của mặt hàng này

giảm chi phí, giảm hàng tồn kho và thúc đẩy việc tận

lại suy giảm trầm trọng thì sẽ làm trầm trọng thêm

dụng hiệu suất của tài sản một cách tối đa, đã giúp
nhiều doanh nghiệp nâng cao hiệu quả của chuỗi
cung ứng. Tuy nhiên đại dịch COVID-19 đã cho thấy

nhu cầu về tiền mặt (mà như đã nêu, trong khủng
hoảng thì “tiền mặt là vua”).

rất rõ rằng nhiều công ty đã không ý thức đầy đủ về
rủi ro rằng chuỗi cung ứng này rất dễ bị tổn thương
từ những cú sốc toàn cầu, vì khi thiết lập chuỗi cung
ứng người ta thường ưu tiên tối ưu hóa hiệu suất
hơn là củng cố sức bền cho chuỗi.
Hơn nữa, COVID-19 cũng cho thấy rõ rằng một đợt
bùng phát dịch toàn cầu sẽ có tác động dai dẳng
hơn nhiều lên chuỗi cung ứng so với một dịch bệnh
chỉ xảy ra ở địa phương, vì nó tạo ra rất nhiều tiền
chấn và dư chấn trong quá trình tâm chấn của dịch
bệnh lưu chuyển từ nơi này sang nơi khác trên toàn
cầu.

Xin xem thêm phần “Tăng cường năng lực chuỗi
cung ứng”, trong đó đề xuất một số hành động có
thể nghiên cứu để tăng cường năng lực cho chuỗi
cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp.

Gắn kết với khách hàng
Đây là một thời điểm quan trọng mang tính quyết
định trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ với
khách hàng và là thời điểm để chứng tỏ vì sao thương
hiệu của doanh nghiệp có thể đứng đầu trên thị
trường. Nhu cầu của khách hàng có thể chuyển hướng
rất đột ngột trong giai đoạn khủng hoảng như thời
gian này, thường là sẽ chuyển từ quyết định theo lý trí

Nếu một doanh nghiệp không có kế hoạch xử lý
khủng hoảng một cách bài bản và toàn diện – mà
trên thực tế hầu hết các tổ chức đều chưa có một
“cẩm nang cho đại dịch toàn cầu” như vậy - công ty
có thể rơi vào tình trạng điều chỉnh quá mức, làm cho
sự gián đoạn trong hoạt động kinh doanh lớn hơn
mức cần thiết và phát sinh nhiều chi phí cao hơn mức
lẽ ra phải chịu. Ví dụ một số doanh nghiệp vì lo sợ
thiếu nguồn cung nên đã phản ứng với dịch COVID19 bằng cách tăng một cách bất chấp toàn bộ tỷ lệ dự
trữ hàng tồn kho.26 Cần hết sức cẩn trọng với những
quyết định kiểu này để tránh những hậu quả và cú
sốc không đáng có. Ví dụ, đối với lĩnh vực kinh doanh

sang quyết định theo tình cảm. Quan trọng là doanh
nghiệp cần nhận thức rõ và đón đầu sự thay đổi này.
Một nghiên cứu về hành vi mua của khách hàng cho
thấy đối với doanh nghiệp, phân khúc khách hàng
truyền thống lại chính là phân khúc dễ bị đe dọa nhất
trong giai đoạn suy thoái, vì hành vi mua hàng của họ
trong giai đoạn này có xu hướng bị chi phối trầm
trọng bởi cảm xúc (khi phải đối đầu với những bất ổn
về kinh tế), chứ không phải là những yếu tố mà doanh
nghiệp vẫn hay sử dụng để định vị phân khúc khách
27
hàng trong tình hình bình thường.
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Một điều đặc biệt quan trọng là cần xem xét thay
đổi cách thức “bán hàng” của doanh nghiệp sao cho

thông, cơ sở hạ tầng VPN, cơ chế kiểm soát truy
cập, chế độ xác thực, các công cụ bảo mật có thể

phù hợp. Nếu doanh nghiệp cứ ra sức khuyến mại,

đáp ứng tối đa nhu cầu truy cập. Hãy cung cấp công
cụ VPN/truy cập từ xa cho nhà thầu và các bên thứ
3 – những đơn vị đang cung cấp cho chúng ta những
dịch vụ thiết yếu, và mua thêm bản quyền cho các
công cụ cộng tác.

giảm giá để thu hút khách hàng đến cửa hàng, nhiều
khách hàng có khi lại cho rằng công ty đang lợi dụng
khủng hoảng để kiếm lời, hay tệ hơn là công ty sẽ bị

tẩy chay do bị coi là đi ngược lại những nỗ lực bảo
đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng – cần nhớ là
trong lúc này tất cả mọi người đều được khuyên là
nên ở nhà chứ không phải là lao đến mua đồ giảm
giá ở các cửa hàng và nơi công cộng. Trong lúc này,
doanh nghiệp có thể nên hướng vào những lợi ích
khác để duy trì quan hệ với những khách hàng thân
thiết. Ví dụ, một số công ty trong ngành dịch vụ du
lịch – khách sạn đang triển khai gia hạn thời gian sử
dụng điểm tích lũy chưa sử dụng sắp bị hết hạn cho
khách hàng.

Sự gia tăng đột ngột trong các hoạt động trực tuyến
sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của hệ thống,
đến khả năng kết nối mạng, và đến công tác bảo
mật dữ liệu, đặc biệt là ở những khu vực trên thế
giới mà hệ thống viễn thông và cơ sở hạ tầng về
công nghệ thông tin chưa được phát triển đầy đủ.
Các công ty cần khẩn trương hành động để đảm bảo
rằng hệ thống công nghệ thông tin và đội ngũ nhân
viên hỗ trợ luôn trong trạng thái sẵn sàng để đảm
bảo hoạt động của công nhân viên và công sở luôn
29

Tăng cường năng lực kỹ thuật số

được thông suốt. Cũng cần xem xét tác động
(thường bị bỏ qua) của phương thức làm việc mới

Các khuyến nghị “giữ khoảng cách khi tiếp xúc xã
hội” khiến các doanh nghiệp phải tăng cường hơn
hoạt động kinh doanh trong môi trường kỹ thuật số

Nếu lực lượng lao động của

và ảo hóa. Đối với một số doanh nghiệp,
điều này có nghĩa là khuyến khích nhân
viên làm việc tại nhà. Nếu doanh nghiệp

trong trường hợp làm việc

của bạn phải chuẩn bị cho tình huống
mọi người tăng cường làm việc từ xa, thì
cần đảm bảo có đủ năng lực công nghệ
để hỗ trợ. Cần đảm bảo rằng băng

công ty buộc phải phân tán

từ xa, cần đảm bảo doanh nghiệp
đã có các biện pháp sẵn sàng để

bảo vệ mạng và dữ liệu của
doanh nghiệp.
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này đối với nhân viên, khi một số người có thể cảm
thấy bị cô lập về mặt xã hội hoặc không thể bắt kịp

đổi như vậy. Cung cấp dịch vụ kém chất lượng có
thể gây thiệt hại dài hạn cho thương hiệu của công

với sự đổi mới - khi việc tương tác trực tiếp bị hạn

ty hơn nhiều so với sự suy giảm doanh thu trong
ngắn hạn.

chế.

Kết nối với cả hệ sinh thái kinh doanh

Một vấn đề nữa cần được quan tâm đặc biệt là mức
độ rủi ro về không gian mạng sẽ bị nhân lên nhiều
lần, khi lực lượng lao động đột ngột bị “xé lẻ”. Mặc
dù nhiều công ty có thể đã chuẩn bị sẵn hệ thống cho

Hầu hết các mạng lưới của các công ty – gồm các
nhà cung cấp, khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên và

phương thức làm việc từ xa, nhưng không có nhiều
công ty thực sự thiết lập đủ các giao thức an ninh

các bên liên quan khác - đã tăng trưởng theo cấp số

nhân kể từ thời kỳ suy thoái kinh tế lần trước cho
đến lần này. Trong cuộc khủng hoảng này, các hệ
sinh thái toàn cầu khổng lồ này lại làm tăng thêm
một bậc những vấn đề phức tạp và các khó khăn
tiềm tàng khác, nhưng đồng thời cũng có thể mang
đến nhiều cơ hội. Các vấn đề cần xem xét bao gồm:

mạng phù hợp. Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu
xảy ra, các vụ lừa đảo và các cuộc tấn công mạng đã
gia tăng đáng kể, nhắm vào các nhân viên làm việc
tại nhà… từ các cửa hàng cà phê… cho đến bất kỳ
30
mạng mở nào. Nếu lực lượng lao động của công ty
buộc phải phân tán trong trường hợp làm việc từ xa,

•

cần đảm bảo doanh nghiệp đã có các biện pháp sẵn
sàng để bảo vệ mạng
và dữ liệu của doanh
nghiệp.

Làm thế nào chúng ta có thể tinh giản hệ

Sau tất cả, khi các mô hình kinh doanh
mới xuất hiện từ cuộc khủng hoảng,

Duy trì kết nối, cho dù là phi
vật lý, với khách hàng trong
tình cảnh thay đổi về hành vi
cũng mang lại những thách
thức lớn. Khi nỗi sợ hãi về
COVID-19 tăng lên ở Mỹ vào
đầu tháng 03, doanh số bán

doanh nghiệp của chúng ta liệu có thể
trở thành “cầu nối” đến một hệ sinh thái
mới sẽ trở thành một “chuẩn mực của
tương lai” hay không?

hàng trực tuyến tăng 52% so
với năm trước và số lượng
người mua sắm online

sinh thái để củng cố khả năng chịu đựng
của từng tổ chức trong thời gian hoạt động
bị gián đoạn?

31

tăng đến 8,8%. Trong khi các nhà bán lẻ muốn
tăng gấp doanh số bán hàng trực tuyến để bù đắp
cho việc suy giảm doanh số từ bán hàng trực tiếp,

•

Làm thế nào để chúng ta có thể mở rộng
giao tiếp với các bên liên quan để củng cố

thì cũng cần phải đảm bảo rằng khả năng mở rộng

quan hệ với các đối tác trong hệ sinh thái,
vốn đã trở thành những thành phần cốt yếu

của hệ thống đã được kiểm chứng để có thể đáp
ứng đủ nhu cầu, trước khi thực hiện một sự thay

trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp?

28

Nhà lãnh đạo kiên tâm: Chiến đấu và chiến thắng COVID-19

•

Các đối tác của chúng ta có những dữ liệu
bổ sung có thể giúp chúng ta cải thiện hoạt

trong bối cảnh khủng hoảng, 33 nhưng các tổ
chức tốt nhất là không nên chấm dứt toàn bộ

động của mình? Ví dụ, một nhà cung cấp công
nghệ B2B đang tìm cách tăng cường hiệu quả

hoạt động truyền thông. Hãy cập nhật cho các

kế hoạch tồn kho ngắn hạn của mình bằng
cách nâng cao mức độ minh bạch với các nhà

càng tốt.

sản xuất. 32

•

Đối với cộng đồng các nhà đầu tư – những
thành phần “truyền thống” hơn cả trong hệ
sinh thái – thì phải xem mức độ giao tiếp nào
sẽ là phù hợp? Một số công ty đã ngừng cung

cấp thông tin tài chính cho các nhà đầu tư

nhà đầu tư của công ty càng nhiều thông tin

Sau tất cả, khi các mô hình kinh doanh mới xuất
hiện từ cuộc khủng hoảng, doanh nghiệp của chúng
ta liệu có thể trở thành “cầu nối” đến một hệ sinh
thái mới sẽ trở thành một “chuẩn mực của tương
lai” hay không? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào
hành động của chúng ta, những nhà quản lý kiên
tâm trong khủng hoảng.
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TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CHUỖI CUNG ỨNG

Từ phía cung: Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, phân phối hoặc nhận cung ứng từ các nhà cung
cấp nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các bước có thể thực hiện bao gồm:
• Tăng cường sự tập trung vào việc lên kế hoạch sử dụng lực lượng lao động
• Tập trung phân tích rủi ro từ những nhà cung cấp Cấp 1
• Xem xét khả năng mở rộng mạng lưới nhà cung cấp
• Chủ động tìm hiểu và tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế
• Cập nhật lại chính sách về hàng tồn kho và các chỉ số quản lý hàng tồn kho theo kế hoạch
• Tăng cường tìm kiếm nguồn nhiên liệu nội địa
• Chuẩn bị cho việc có thể phải đóng cửa vài nhà máy

• Tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt và tinh gọn
• Đánh giá và tìm các phương án thay thế trong công tác vận tải, logistic từ doanh nghiệp ra bên ngoài
(outbound logistic), và đảm bảo đủ công suất phục vụ yêu cầu của doanh nghiệp
• Lập kế hoạch cho kịch bản tác động toàn cầu
Từ phía cầu: Đối với những doanh nghiệp mà sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ ở những khu vực bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh, các bước cần thực hiện bao gồm:
• Đánh giá cụ thể ảnh hưởng về nhu cầu đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
• Xác định chiến lược cân đối cung cầu trong ngắn hạn
• Chuẩn bị khả năng chuyển đổi kênh phân phối có thể xảy ra

• Đánh giá và tìm các phương án thay thế trong công tác vận chuyển và logistics từ ngoài vào doanh
nghiệp (inbound logistics)
• Tăng cường khả năng phân phối cho khách hàng theo mức độ ưu tiên
• Thiết lập thêm các kênh thông tin với các khách hàng chính
• Chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi
• Lập kế hoạch cho kịch bản tác động toàn cầu
Từ phía doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp hoạt động hoặc có mối quan hệ kinh doanh tại khu vực bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các bước cần thực hiện bao gồm:
• Hướng dẫn cho nhân viên cách nhận biết các triệu chứng và biện pháp phòng ngừa với COVID-19

• Củng cố quy trình sàng lọc phát hiện người nhiễm bệnh
• Chuẩn bị cho tình huống là ngày càng nhiều nhân viên không đi làm
• Hạn chế việc di chuyển, đi lại không cần thiết và tăng cường các phương án làm việc linh hoạt
• Thiết lập hệ thống Công nghệ thông tin để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu làm việc mới

• Chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm cho các vị trí điều hành chủ chốt
• Tập trung quản lý dòng tiền

30

Phục hồi từ khủng hoảng Covid-19
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Vươn mình hồi phục sau COVID-19
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Kiên tâm là một phương châm sống

C

ác tổ chức từng ví von việc “thay đổi tinh

Khi bước vào giai đoạn Phục hồi sau cuộc khủng
hoảng, các nhà lãnh đạo kiên tâm nhận ra và củng

gọn” chẳng khác nào việc “sửa chữa một

chiếc phi cơ trong khi đang bay”. Có thể
nói đại dịch COVID-19 đã viết lại toàn bộ các
quy tắc về việc tiến hành những thay đổi cực
nhanh và đột ngột của các tổ chức trong thời
hiện đại. Chúng ta – những người đang
lãnh đạo một tập đoàn, một tổ
chức, hay chỉ là gia đình của

mình - không đơn giản là “sửa
chữa chiếc phi cơ trong khi đang
bay”, mà thậm chí là đang phải
chế tạo và sản xuất ra chiếc phi

cố những thay đổi quan trọng về tư duy - từ “hôm
nay” sang “ngày mai” - trong đội ngũ nhân viên

Những thách thức lịch sử đối với

các nhà lãnh đạo là quản lý cuộc
khủng hoảng trong khi vẫn tiếp tục
xây dựng tương lai.

cơ đó trong lúc nó đang bay.
Trong những thời điểm như thế này, thực sự cần có

— Henry Kissinger35

những nhà lãnh đạo kiên tâm để đương đầu và
vượt qua những bất ổn ở mức thảm họa như

của mình. Các nhà lãnh đạo nhận thức rõ việc

hiện nay.

những thay đổi nghiêm trọng về thị trường và xã
hội do dịch COVID-19 đã và đang gây ra, cũng như

Bài viết đầu tiên trong loạt bài này đã mô tả những
nền tảng thiết yếu mà các nhà lãnh đạo cần để có

thể chèo lái doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng
hoảng một cách hiệu quả.34 Các nhà lãnh đạo kiên
tâm được xác định qua năm (05) phẩm chất cơ bản
để nói lên họ là ai, và sau đó là họ làm gì trong ba
giai đoạn quan trọng: Đối phó, Phục hồi và Hưng
thịnh.

những bất ổn to lớn cần phải vượt qua để nhanh
chóng nắm bắt, biến bất ổn thành cơ hội để tăng
trưởng và thay đổi. Giữa tình trạng bất ổn này,
nhà lãnh đạo kiên tâm cần có được sự “tuân phục”
(followership) tối đa từ đội ngũ của mình, và sự
“tuân phục” này cần phải được nuôi dưỡng và
củng cố bằng cách xây dựng lòng tin hay sự tín
nhiệm ở mức độ cao hơn nữa.
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Và những nhà lãnh đạo kiên tâm thường bắt đầu

Kiên tâm không phải là một đích đến; đó là một

bằng cách hình dung trước bức tranh sẽ như thế

phương châm sống. Một “tổ chức kiên cường”

nào khi giai đoạn phục hồi kết thúc - doanh nghiệp

không đơn giản chỉ có khả năng hồi phục về trạng

của họ sẽ phát triển ra sao trong dài hạn – để từ

thái trước cuộc khủng hoảng, mà hơn thế nữa,

đó hướng dẫn đội ngũ của mình xây dựng một

một tổ chức thực sự kiên cường còn có thể chuyển

chiến lược “chạy nước rút”, đi tắt đón đầu tinh gọn

đổi toàn diện, có tâm thế, niềm tin, sự tinh gọn và

nhất có thể, tập trung vào những kết quả mà họ

cơ cấu tổ chức được định hình trong “DNA”, cho

mong muốn để cuối cùng đạt được những thành

phép tổ chức đó không chỉ phục hồi về trạng thái

công đó.

cũ, mà còn có thể tiến về phía trước – thật nhanh.
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Thay đổi trong tư duy:
Từ “hôm nay” sang “ngày mai”

Đ

ối với nhiều người trong chúng ta, với tư

•

cách là nhà lãnh đạo trong những ngày đầu

Các trọng tâm của việc lãnh đạo được mở rộng
từ trọng tâm hướng nội (và hoàn toàn phù hợp

của cuộc khủng hoảng COVID-19, cảm giác về thời

trong giai đoạn Đối phó), chủ yếu tập trung vào

gian trở nên ngày càng nhạt nhòa. Trên thực tế,

an toàn lao động và đảm bảo hoạt động kinh

nhiều người đã phát biểu rằng thế giới với COVID-

doanh liên tục, sang bao gồm cả hướng ngoại,

19 chỉ có ba ngày trong tuần: hôm qua, hôm nay và

làm sao chuyển lại về tư thế sẵn sàng “ra trận”

ngày mai. Với tinh thần đó, các nhà lãnh đạo

(ra thị trường). Có nghĩa là: Các nhà lãnh đạo

kiên tâm cần thay đổi tư duy cho đội ngũ của họ,

nên hình dung mục tiêu cần đạt được dựa trên

chuyển từ trạng thái sống trong “hôm nay” sang

kỳ vọng từ các bên liên quan, chứ không dựa

hình dung về “ngày mai”, theo đó, sẽ gây ra một

theo các quy trình nội bộ.

số thay đổi tác động to lớn tới đường lối phục hồi.
Cụ thể, như trong hình 1:

•

Mục tiêu quản trị chuyển từ việc quản lý khủng
hoảng – duy trì hoạt động cho tổ chức – sang

•

Tình huống thay đổi, từ tình trạng khó đoán và

quản lý quá trình chuyển tiếp đến tương lai khi

điên rồ trong thời gian đầu của giai đoạn Phục

phục hồi. Có nghĩa là: Nhóm quản lý dự án của

hồi tới tình trạng tương đối ổn định hơn, mặc

giai đoạn Phục hồi có thể cần có những kỹ năng

dù vẫn còn chưa được thoải mái, và vẫn có cảm

rất khác với những kỹ năng mà nhóm quản lý dự

giác bất an (trạng thái “bình thường tạm

án của giai đoạn Đối phó cần có.

thời”). Có nghĩa là: Tình huống này đòi hỏi các
nhà lãnh đạo hình dung ra mục tiêu cần đạt đến
ở cuối giai đoạn Phục hồi.
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• Việc lập kế hoạch phải chuyển từ kế hoạch dự

•

Tâm thế lãnh đạo phải chuyển từ chế độ thụ

phòng ngắn hạn sang lập kế hoạch kinh tế trung

động ứng phó tình huống sang chế độ chủ động

và dài hạn và theo kịch bản, để hiểu được các tác

dự kiến các phương thức để tái thiết lại tổ chức.

động liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhân

Có nghĩa là: Các nhà lãnh đạo nên nắm bắt cơ

viên, tài chính, v.v. Có nghĩa là: Một trong những

hội để tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ của

yêu cầu tiên quyết là cần lên mô hình tài chính

mình, bằng cách hình dung ra một tương lai

(model) để cân đối những nguồn tài chính hiện có

thành công tươi sáng, và xây dựng niềm tin làm

với lượng tiền mặt cần thiết cho các hoạt động

chất xúc tác để đạt được thành công đó.

tăng cường.
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Hình 1:
Các nhà lãnh đạo kiên tâm cần hiểu rõ quá trình chuyển đổi tư duy từ “Đối phó” sang “Phục hồi”

TỪ ĐỐI PHÓ
Tình huống

SANG PHỤC HỒI

Không dự đoán được

Bình thường “tạm thời”

Nghĩa là: Cần bắt đầu từ việc xác định “đích đến” ở cuối con đường khi kết thúc giai đoạn Phục hồi

Trọng tâm

Nội bộ

Thị trường

Nghĩa là: Cần xác định mục tiêu đó dựa theo kỳ vọng của các bên liên quan

Quản lý

Quản lý khủng hoảng

Quản lý quá trình/ Quy trình

Nghĩa là: Nhóm quản lý dự án giai đoạn Phục hồi có thể cần những kỹ năng rất khác với giai đoạn Đối phó

Tâm thế

Ứng phó tình huống

Tái thiết

Nghĩa là: Cơ hội để tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ bằng cách hình dung một tương lai đầy thành công, và xây
dựng niềm tin làm chất xúc tác để hướng tới thành công

Kế hoạch

Kế hoạch theo kịch bản

Kế hoạch dự phòng

Nghĩa là: Cần lập mô hình để xác định nguồn tài chính cho việc tăng cường hoạt động

Nguồn: Phân tích của Deloitte
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Điều duy nhất có thể chắc chắn là… chẳng có
gì chắc chắn hết
Quá trình phục hồi từ cuộc khủng hoảng COVID-19 chắc chắn
sẽ dẫn đến một nền kinh tế rất khác.
— António Guterres, Tổng Thư ký thứ 9 của Liên Hợp Quốc 36

N

hững thay đổi đáng kể trong xã hội, tổ chức

cũng đã thay đổi, và theo đó khế ước này cũng

và cá nhân trong cuộc khủng hoảng đã gây

đang phải viết lại. Ví dụ, trong quy ước bất thành

ra những bất ổn lớn tới các cấu trúc vốn

văn về “tương lai của công việc và công sở”,

quen thuộc của chúng ta. Những giả định về

phương thức làm việc từ xa có thể mang lại hiệu

những điều được coi là luôn đúng và chắc chắn đã

suất cao hơn cho tổ chức, đồng thời phù hợp hơn

không còn như cũ, đơn cử như quyền tự do di

với mong muốn của nhân viên. Hơn nữa, đã có

chuyển không bị giới hạn trong các xã hội tự

thêm những yêu cầu mới về sự cân bằng giữa

do. Những thay đổi này đã dẫn đến những thay

công việc và cuộc sống, sự trôi chảy trong công

đổi ở cấp độ vĩ mô và gây ra những bất ổn đối với

việc và chú trọng sức khỏe của nhân viên hơn nữa,

các nền tảng của doanh nghiệp và xã hội mà các

theo cách mà những nhân tố này đang tự nó xác

nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ phải chèo lái để vượt

lập nên những tiêu chuẩn mới về cách thức, địa

qua:

điểm và thời gian chúng ta làm việc.

Thay đổi trong các khế ước xã hội. Sự kỳ vọng của

Thay đổi về vai trò và nguyên tắc của các tổ

xã hội đối với các tập đoàn đang được xác định lại,

chức. Khi cuộc khủng hoảng xảy ra, chúng ta nhận

nhằm đảm bảo khả năng tồn tại của tất cả các bên

thấy rằng các doanh nghiệp đôi khi đóng vai trò

liên quan. Khế ước ngầm giữa doanh nghiệp và

như chính phủ (chẳng hạn như cho phép nhân

các bên liên quan vốn luôn được dựa trên các giả

viên làm việc ở nhà trước cả khi có yêu cầu từ

định được chấp nhận rộng rãi - thường là các quy

chính quyền địa phương), và các Chính phủ đôi khi

tắc bất thành văn - về “các cách thức thông

lại đóng vai trò như các doanh nghiệp (chẳng hạn

thường”. Nhưng “các cách thức thông thường” đó

như hỗ trợ tài chính để đổi lấy vốn chủ sở hữu),
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trong khi các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các

điều này có thể sẽ giúp tạo ra những quan hệ cộng

cơ quan khác thì đang thực hiện cả hai vai trò

tác quan trọng hơn giữa Chính phủ và doanh

(như Tổ chức Y tế Thế giới đã vận chuyển hơn 2

nghiệp trong tương lai.

triệu đơn vị thiết bị bảo hộ cá nhân tới 133 quốc

Tình trạng khó đoán về các nguồn tài chính và

gia).37 Đồng thời, quan hệ đối tác công-tư (như

việc sử dụng các nguồn tài chính, cũng như tình
Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ phối hợp với các Cơ

trạng khó đoán về thị trường vốn. Đại dịch đã gây

quan Chính phủ Mỹ và châu Âu và hơn chục công
ra những đợt sóng xung kích về tài chính lên các

ty dược phẩm sinh học để tiến hành nghiên cứu

nền kinh tế, các nhóm ngành, các Chính phủ, các

quốc tế về cách ứng phó với đại dịch38) đã phát

tổ chức tài chính, các quỹ, các nhà hàng, các tổ
kiến ra một hình thức hợp tác mới, xóa mờ đi ranh

chức phi lợi nhuận và cả ví tiền của mọi

giới truyền thống giữa hai khu vực công – tư, và

Để đưa thế giới trở lại đúng hướng, đòi hỏi phải kiểm
soát cả “tứ kỵ sĩ” đang song hành với COVID-19 – điều
này khiến cho việc ứng phó lại càng trở nên phức tạp hơn
rất nhiều.
- Joshua Epstein - Giáo sư dịch tễ học, Đại học Y tế Công Toàn cầu New York 43
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nhà. Nguồn tiền, việc sử dụng tiền mặt và luân

mức nào lên hành vi tiêu dùng, kinh nghiệm, kỳ

chuyển tiền trong cuộc khủng hoảng là cực kỳ khó

vọng, và vai trò của kỹ thuật số với khách hàng.

đoán. Các nhà lãnh đạo sẽ cần lập kế hoạch cho
Kỳ vọng về độ an toàn thể chất, cảm xúc, tài

những biến động lớn trong tình hình và nhu cầu

chính và kỹ thuật số. Giai đoạn Phục hồi sẽ tạo ra

tài chính của họ, tất cả những điều đó lại đều phụ

cho các bên liên quan nhiều quan ngại khi thế giới

thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, quy mô các
hậu COVID được định hình. Hiểu được những
chương trình kích thích kinh tế của Chính phủ và
quan ngại mà các bên liên quan đang phải vật lộn

tốc độ phục hồi kinh tế.39 Các lãnh đạo cũng sẽ cần

để đương đầu – và những kỳ vọng của các bên liên

phải đánh giá khả năng xử lý gánh nặng nợ tiềm

quan đó về an toàn và bảo mật đã thay đổi ra sao,

tàng và tác động của nó đối với các tổ chức tài

thậm chí là thay đổi vĩnh viễn - sẽ là yêu cầu cực
chính và Chính phủ.
kỳ quan trọng đối với các nhà lãnh đạo khi họ tìm
Thay đổi trong hành vi tiêu dùng hiện hữu của

cách khôi phục niềm tin và vạch ra con đường

khách hàng bền vững đến mức nào. Cuộc khủng

mới. Cũng còn phải xem việc bốn “dịch bệnh” (hay

hoảng đã gây ra những tác động cực kỳ sâu sắc đến

“tứ kỵ sĩ”) được các nhà nghiên cứu chỉ ra bao

hành vi tiêu dùng của khách hàng. Khi thị trường

gồm lo ngại về đại dịch COVID-19, lo ngại về virus,

Trung Quốc mở cửa trở lại, một bộ phận người tiêu

lo ngại về tình hình kinh tế và lo ngại về tình hình

dùng khi ghé thăm các cửa hàng truyền thống

nghiên cứu và sản xuất vắc-xin - rốt cục sẽ được

không muốn chạm vào bất cứ thứ gì.40 Nghiên cứu

giải quyết như thế nào.42

về hành vi tiêu dùng của Nielsen khẳng định rằng,

Mỗi trong những thay đổi này đều đại diện cho

sau khủng hoảng, thói quen hàng ngày của mọi

một lĩnh vực bất ổn lớn đối với các nhà lãnh đạo,

người sẽ bị ảnh hưởng bởi những quan ngại mới về

khi thế giới đang hướng đến một trạng thái cân

sức khỏe,41 cho thấy một số thay đổi trong hành vi

bằng mới nhưng chưa thực sự được định hình rõ

có thể sẽ là dài hạn. Sự gia tăng đáng kể của dịch vụ

rệt. Giữa những bất ổn khó đoán định của cuộc
giao hàng tại nhà thậm chí còn giúp gia tăng ảnh
khủng hoảng COVID-19, các nhà lãnh đạo nên
hưởng của một nhân tố mới xuất hiện nhưng đã rất

đoán trước được rằng số lượng những “ẩn số

nổi bật trong chuỗi giá trị: các công ty giao hàng

chưa được biết đến” (unknown unknowns) 44, sẽ

độc lập. Các nhà lãnh đạo sẽ cần phải dự đoán liệu

gia tăng đáng kể - hoặc ít nhất là ít tin vào những

đại dịch có làm thay đổi vĩnh viễn và thay đổi đến

điều chúng ta vốn cho là luôn đúng. Chúng ta đã đi
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từ một thế giới với nhiều điều tuyệt đối được

quy mô lớn việc chuyển hóa công nghệ sang giao

thừa nhận rộng rãi là đúng, đến một thế giới đầy

hàng trực tuyến và thực hiện dịch vụ trực tuyến

những tương đối, nơi đôi chân của chúng ta được

100%;46 các đối tác chiến lược của một công ty

đặt một cách “vững chãi”… giữa tầng mây.

công nghệ đã thành lập bộ phận tài chính tạm thời

chỉ trong vài ngày để cung cấp các dịch vụ quan
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thấy có nhiều mô

trọng khi việc thuê dịch vụ gần như “đóng băng”

hình kinh doanh mới đã phát sinh ngay giữa

bởi đại dịch; 47 và hàng chục bệnh viện ở Trung

những bất ổn này. Một nhà cung cấp thương mại

Quốc đã mở các phòng khám đa khoa trực tuyến

điện tử ở châu Á-Thái Bình Dương đã mở ra dịch
thông qua nền tảng kỹ thuật số để đáp ứng nhu
vụ cung ứng hậu cần của mình cho các bên thứ

cầu tư vấn sức khỏe trực tuyến đang tăng theo

ba;45 một công ty viễn thông lớn đã chuyển đổi ở

cấp số nhân.48
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Tín nhiệm là chất xúc tác cho giai đoạn Phục hồi

T

rong giai đoạn Phục hồi, các nhà lãnh đạo

khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, nhà đầu tư

kiên tâm cần truyền cảm hứng cho đội ngũ

và các thành viên trong tổ chức, thì giá trị và mức

của họ để chèo lái và vượt qua những bất ổn

độ của “tín nhiệm” sẽ được thể hiện rõ ràng. Sự

liên quan đến COVID-19. Nhưng lãnh đạo giỏi cần

tín nhiệm sẽ không có giá trị nếu không đặt cá

có sự tuân phục cao từ đội ngũ của mình - và sự

nhân trong những tương tác với các bên liên quan

tuân phục này được nuôi dưỡng nhờ tín nhiệm

như khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, nhà đầu

của lãnh đạo. Trên thực tế, nhiều nhà lãnh đạo đã

tư và các thành viên trong đội ngũ nhân viên.

xây dựng được một “ngân hàng” tín nhiệm qua

Tương tự như vậy, sự tín nhiệm chỉ được hình

việc khéo léo chèo chống để vượt qua những giai

thành trong các mối quan hệ, trong đó việc cho và

đoạn đầu tiên điên rồ và khó lường của cuộc

nhận thực sự mang lại giá trị chung cho cả hai

khủng hoảng.

bên. Sự tín nhiệm cũng được bồi đắp: nếu được
đầu tư một cách khôn ngoan và thận trọng, sự tín

Mặc dù một số người có thể nghĩ về “sự tín

nhiệm sẽ được phát triển thông qua các trải

nhiệm” hay lòng tin như là một khái niệm trừu

nghiệm lặp đi lặp lại; ngược lại nếu ít đầu tư, sự
tượng và siêu phàm, nhưng trên thực tế, đó lại là
tín nhiệm sẽ nhanh chóng mất giá trị (suy
nền tảng khá hữu hình có vai trò quan trọng trong

giảm). Hơn nữa, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự

việc khẳng định một cách hiệu quả mức độ bền
tín nhiệm đem lại nhiều kết quả tốt đẹp như tăng

chặt trong mối quan hệ với các bên liên quan

trưởng kinh tế và tăng giá trị cho cổ đông,49 thúc

trong suốt giai đoạn Phục hồi. Hai thuộc tính của

đẩy quá trình cải cách,50 mang lại sự ổn định lớn

sự tín nhiệm sẽ trở nên đặc biệt quan trọng trong

hơn trong cộng đồng,51 và tăng cường sức

thời điểm này.

khỏe.52

Đầu tiên, sự tín nhiệm chính là một sự trao đổi
Thứ hai, sự tín nhiệm hay lòng tin có thể được vun
hữu hình của giá trị. Tách biệt riêng từng cá nhân
đắp qua hành động, là một đặc tính rất “người”

thì “sự tín nhiệm” sẽ không có giá trị (không có

(chỉ có ở con người và liên quan đến con người),
bên đối tác thì chẳng có gì để xác định một người

và đa chiều. Niềm tin được nuôi dưỡng và xây

có tín nhiệm hay không). Song trong quan hệ
dựng giữa các bên liên quan theo bốn khía cạnh
tương tác với những người khác, ví dụ như với
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khác nhau: thể chất, cảm xúc, tài chính và thông

Tác giả Stephen Covey đã tóm tắt công thức xác

tin và số hóa (hình 2). Tín nhiệm bắt nguồn từ cấp

định niềm tin một cách rất tuyệt vời như sau: “Tín

độ giữa các cá nhân với nhau. COVID-19 khiến

nhiệm là chất keo của cuộc sống. Đó là thành phần

các bên liên quan trở nên nhạy cảm hơn trên cả

thiết yếu nhất trong giao tiếp hiệu quả. Đó là

bốn khía cạnh này, theo đó tạo ra những cơ hội

nguyên tắc nền tảng chứa đựng tất cả các mối quan

tốt để vun đắp - hoặc đổ vỡ - sự tín nhiệm. Ví dụ,

hệ”. 53 Và nhà tác động xã hội Andy Crouch nhấn

tín nhiệm có thể được xây dựng giữa các nhân

mạnh sự tương tác giữa tín nhiệm với nỗ lực phục

viên khi các nhà lãnh đạo cân nhắc kỹ lưỡng về

hồi của một tổ chức như sau: “Để tìm thấy đường

cách thức kết nối lại nhân viên trong công sở

đi đến cẩm nang hành động mới phù hợp với các

(chẳng hạn như bằng cách sắp xếp lại không gian

nhiệm vụ, và với những người đã đặt niềm tin ở

làm việc để đảm bảo giãn cách xã hội), hoặc khi

chúng ta, thì ở bất kỳ thời điểm nào, chúng ta cũng

họ nỗ lực hết sức để có thể giữ được càng nhiều

sẽ phải hành động theo những cách thức có thể xây

nhân viên càng tốt, thay vì chỉ tập trung bảo toàn

dựng và củng cố sự tín nhiệm.54

lợi nhuận. Tương tự, sự tín nhiệm có thể được
Xây dựng với khách hàng khi các tổ chức tăng
cường các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu
khách hàng trước các nguy cơ tấn công mạng.
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Hình 2: Sự tín nhiệm là một đặc tính rất “người” và đa chiều
Các nhà lãnh đạo kiên tâm hiểu được phục hồi là một trải nghiệm cá nhân. Để thay đổi tư duy của mọi
người về giai đoạn Phục hồi, các nhà lãnh đạo kiên tâm cần hiểu rõ bốn khía cạnh của niềm tin liên quan
đến “con người”.

Thể chất
TIN RẰNG THỂ CHẤT
CỦA BẠN ĐANG
ĐƯỢC AN TOÀN

Tài chính

Cảm xúc

TIN RẰNG NHỮNG
VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH
CỦA MÌNH ĐANG
ĐƯỢC ĐÁP ỨNG

TIN RẰNG CÁC NHU
CẦU VỀ CẢM XÚC
VÀ XÃ HỒI ĐANG
ĐƯỢC ĐẢM BẢO

Kỹ thuật số
TIN RẰNG THÔNG
TIN CỦA BẠN
ĐƯỢC BẢO MẬT

Nguồn: Phân tích của Deloitte.

Các lãnh đạo kiên tâm sẽ xem xét những câu hỏi sau:
•

Khía cạnh nào quan trọng nhất trong quá trình Hồi phục đối với mỗi bên liên quan, và khía
cạnh nào sẽ được họ quan tâm nhất khi chuyển sang quá trình Hưng thịnh?

• Chúng

ta đã truyền thông rõ ràng và minh bạch ý định của mình đến các bên liên quan hay

chưa – kể cả trong trường hợp chúng ta chưa có câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề?
•

Liệu chúng ta có đủ năng lực để thực hiện tất cả những gì đã hứa với các bên liên quan?

• Chúng

ta đang giám sát và đo lường tiến độ giải quyết những nhu cầu của các bên liên quan

như thế nào qua 4 khía cạnh của niềm tin như trên?
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Dự đoán được kết quả

Q

uá trình Phục hồi ở quy mô và phạm vi như

1.

Xác định được đích đến. Hình dung được

hiện tại chưa từng xảy ra trong đời của hầu

tương lai thành công sẽ là như thế nào khi giai

hết chúng ta, và nó (Hầu hết chúng ta đều

đoạn phục hồi kết thúc, và xác định những

chưa từng phải đối mặt với sự phục hồi nào ở quy

việc cần làm ngay để tiến một cách nhanh

mô và phạm vi như hiện nay), thâm chí sự phục

chóng và dứt khoát hướng về đích đến cần đạt

hồi này còn rất phức tạp khi chúng ta phải xử lý

được đó.

đồng thời những vấn đề khác, từ việc các quy định
2. Dự đoán kết quả. Đảm bảo rằng con đường

của Chính phủ thì thay đổi như chong chóng,

dẫn đến thành công sẽ được xác định dựa trên

mạng lưới cung cấp thì mong manh dễ vỡ, các

kết quả kỳ vọng của các bên liên quan, chứ
thành viên của nhóm thì lo lắng và khách hàng thì
không phải là dựa trên kết quả cần có được từ

thận trọng.

các quy trình và chức năng nội bộ.

Do sự bất ổn trên thị trường, các công ty chỉ cố
3.
gắng phục hồi dựa vào sự “hiểu biết thông

Chạy nước rút. Áp dụng các nguyên tắc “tinh
gọn” để nhanh chóng chèo lái tổ chức vượt

thường” có thể chợt thấy rằng thế giới mà họ vẫn

qua ranh giới của những điều không chắc chắn

cho rằng mình biết rõ đã không còn tồn tại ở đó

- vượt ra ngoài các yếu tố dịch tễ học - mà tổ

nữa. Cách thức mà các nhà lãnh đạo lập ra các kế

chức phải đi qua trong hành trình từ hiện tại

hoạch và cẩm nang hành động trong quá khứ có

đến mục tiêu cần đạt được.

thể không còn phù hợp, đặc biệt nếu các kế hoạch
và cẩm nang hành động đó chỉ tập trung vào việc

4.

Chọn đúng thời điểm. Cần cảm nhận một

vận hành các phòng ban chức năng hoặc nội

cách thận trọng để biết lúc nào là thời điểm

bộ. Các tổ chức thành công trong giai đoạn Phục

thích hợp để chuyển tiếp giai đoạn Phục hồi.

hồi phải chọn lựa chính xác về lĩnh vực, cách thức
và thời điểm mà họ muốn “vươn mình”, với bốn
động thái sau:
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Thử nghĩ đến bộ phận bán lẻ của một công ty viễn

Xác định đích đến

thông lớn. Đích đến sau khi giai đoạn Phục hồi kết

Xác định đích đến trước tiên, rồi từng bước lùi

thúc có thể là: mở lại 50% các cửa hàng bán lẻ,

dần về điểm xuất phát là cách tiếp cận có thể giúp

chuyển 50% hoạt động gia hạn thuê bao cho

các nhà lãnh đạo đề ra các kế hoạch táo bạo và

khách hàng sang nền tảng Web, và hợp nhất các

sáng tạo hơn. Việc hình dung về đội ngũ trong tư

hoạt động sửa chữa vào các trung tâm bảo hành ở

thế chiến thắng trong tương lai có thể sẽ đem lại

các khu vực đô thị. “Cẩm nang Phục hồi” của bộ

rất nhiều xúc cảm và động lực, và cũng giúp cởi bỏ

phận này cần đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách

cho đội ngũ của mình một số căng thẳng của hiện

thức thực hiện nhằm đạt được kết quả mong

tại. Nó cũng tạo ra những ý tưởng đột phá để mọi

muốn từ khách hàng (như trải nghiệm cửa hàng

người thoát khỏi tâm lý chỉ cần “tăng dần đều”,

mới không-cần-chạm, tăng cường trải nghiệm đặt

vốn thường sẽ cản trở sự sáng tạo và đột phá.

Sự thay đổi đã xảy ra trong vài ngày
chứ không phải vài tháng. Kết quả là
các doanh nghiệp có thể học cách
chuyển dịch nhanh hơn, hành động
tinh gọn hơn.
Amy C. Edmondson, Trường Kinh doanh Harvard 55

Xác định những thành tựu nhanh
chóng tức thời và tiếp tục phát huy
để tiến một cách nhanh chóng và dứt
khoát về đích là một việc rất quan

trọng. Nhiều công ty nhận thấy rằng
cuộc khủng hoảng đã đập tan những

ranh giới quan liêu, khiến việc ra quyết định trở
hàng trực tuyến và thiết lập các trung tâm bảo

nên hợp lý hơn và hành động trở nên tức thời hơn

hành); kết quả mong muốn từ nhân viên (như mở

để đẩy nhanh kết quả.

lại cửa hàng và đào tạo lại để trang bị các kỹ năng

Các nhà lãnh đạo sẽ cần đặt ra những câu hỏi liên

cần thiết mới cho nhân viên); và kết quả mong

quan đến chiến lược chủ chốt khi xác định đích

muốn từ phía các nhà cung cấp (như bổ sung

đến (ví dụ, “yếu tố nào là tiên quyết để tạo ra lợi

chuỗi cung ứng để đáp ứng được nhu cầu ước

thế: chiến lược, cấu trúc hay quy mô?”) Đáp án

tính). Ngoài ra, cũng cần có phương án dự phòng

cho các câu hỏi này có thể gợi ý nhiều chiến thuật

điều chỉnh kế hoạch, khi công ty hiểu thêm về

có thể được thực hiện trong giai đoạn Phục hồi,

hành vi tiêu dùng, nhu cầu thị trường và nguy cơ

chẳng hạn như đẩy nhanh việc thực thi các lựa

cạnh tranh.

chọn chiến lược trước COVID-19, nhân rộng các
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chương trình thử nghiệm đang tiến hành, khai

chương trình kích thích kinh tế và các quy định của

sinh các đơn vị mới trong nội bộ, và thậm chí tìm

cơ quan chức năng địa phương, vai trò của RPMO

kiếm cơ hội mua lại các công ty và thương hiệu

có thể được tăng cường với những chức năng hỗ

đang gặp khó khăn vì nợ nần.

trợ như pháp lý và thuế. Việc báo cáo trong RPMO

phải cân bằng giữa các số liệu vận hành nội bộ và
Một “phòng thí nghiệm” cho giai đoạn Phục hồi có

các chỉ số bên ngoài có thể cung cấp một góc nhìn

thể là một cách tuyệt vời để các lãnh đạo cấp cao

sâu rộng hơn trong thời gian thực, về các chỉ số

tìm ra đáp án cho những câu hỏi chiến lược

phục hồi vĩ mô. Các tổ chức có thể cần đầu tư vào

này. Một sản phẩm hữu hình ra đời từ một

các nguồn dữ liệu mới trong ngắn hạn để cung cấp

“phòng thí nghiệm” như vậy có thể là một “Cẩm
thông tin cần thiết về tốc độ phục hồi.
nang Phục hồi”, được thiết kế lại với toàn bộ đội
ngũ quản lý cấp cao đóng vai trò là đồng tác

Cuối cùng, một hoạt động rất quan trọng là

giả. Ngoài việc tạo ra “Cẩm nang” này, “phòng thí

việc mô hình hóa các tác động tài chính của Cẩm

nghiệm” này còn vô hình khuyến khích đội ngũ

nang Phục hồi để kiểm tra và cân đối. Liệu kế

cao cấp tập trung xung quanh một mục tiêu, một

hoạch có còn khả thi trong các kịch bản kinh

mục đích chung và các kết quả đã được mọi người

tế khác nhau?

cùng đồng thuận.
Liệu thanh khoản dự kiến của tổ chức có cho phép
Vì cần thành lập và trao quyền cho một Nhóm

nó tái thiết lại hoạt động và vốn lưu động tương

quản lý dự án giai đoạn Phục hồi (“RPMO”), các

xứng với kế hoạch không?

nhà lãnh đạo cũng nên xem xét liệu họ đã có đội

Dự đoán kết quả

ngũ phù hợp cho việc thực thi giai đoạn này hay
Chúng tôi đã xác định sáu kịch bản vĩ mô chính mà

chưa. Đây có thể là thời điểm tuyệt vời để điều

một “Cẩm nang Phục hồi” cần xử lý (hình 3) và

chỉnh lại thành phần của nhóm quản lý dự án giai
một số câu hỏi chiến lược cốt lõi để Ban Điều hành
đoạn Đối phó với COVID-19, nhằm tăng cường
(C-Suite) xem xét và xác lập phạm vi cũng như

thêm những người có nhiều chuyên môn hơn về

định hướng cho kế hoạch phục hồi.

hoạt động kinh doanh, bổ sung thêm các thành
viên có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm triển khai và

Trong bài viết đầu tiên của loạt bài này, chúng tôi

thực thi hơn. Ngoài ra, do sự phức tạp của các

đã xác định sáu lĩnh vực chức năng cần ưu tiên giải
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quyết trong giai đoạn Đối phó, gồm: Trung tâm xử

Trong giai đoạn Đối phó, nhiều tổ chức trên toàn

lý khủng hoảng, Hỗ trợ nhân viên và chiến lược,

cầu đã thể hiện sự tinh gọn đáng nể trong việc

Duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh và

thay đổi mô hình kinh doanh “qua đêm” - theo

tình hình tài chính, Tìm thêm nguồn cung ứng,

đúng nghĩa đen của qua một đêm, triển khai làm

Gắn kết với khách hàng và Tăng cường năng lực kỹ

việc từ xa, chuyển toàn bộ quy trình kinh doanh

thuật số. Xác định trọng tâm vào các phòng ban

sang các khu vực địa lý ít bị ảnh hưởng hơn, và

chức năng là hoàn toàn phù hợp với tính trực tiếp

hợp tác với các tổ chức khác để bố trí lại nhân viên

và tức thời trong giai đoạn Đối phó. Tuy nhiên,

trong các lĩnh vực.

như đã lưu ý ở trên, việc chuyển từ giai đoạn Đối
Trong mỗi tình huống, việc cần phải có được kết

phó sang Phục hồi đòi hỏi thay đổi tư duy, hướng

quả ngay và luôn đã giúp các tổ chức nhảy vọt qua
từ tiêu điểm ở nội bộ và các phòng ban chức năng,
những sự quan liêu điển hình trong hệ thống. Các
sang tiêu điểm mới tập trung vào kết quả và đích

nhà lãnh đạo kiên tâm có thể khai thác những kinh

đến, được mô tả ở đây.

nghiệm đó để quá trình ra quyết định nhanh gọn,
Vui lòng xem thêm Phụ lục (ở trang 53) để có

chóng vánh được áp dụng vào văn hóa doanh

thêm chi tiết về những yếu tố mà Ban Điều hành

nghiệp của mình trong giai đoạn Phục hồi, loại bỏ

cần xem xét khi phát triển “Cẩm nang Phục hồi”.

những quan điểm truyền thống quá thận trọng và
tách biệt.

Chạy nước rút
Các nguyên tắc thực thi tinh gọn có vai trò đặc

Chọn đúng thời điểm

biệt quan trọng đối với hành trình Phục hồi. Không

Một trong những câu hỏi cốt lõi mà nhiều công ty

chỉ đích đến có thể thay đổi khi các vấn đề mới

đã đặt ra là, khi nào chúng ta nên chuyển tiếp đến

xuất hiện, mà những “ẩn số chưa biết đến”

giai đoạn Phục hồi? Nhưng ranh giới giữa giai

(unknown unknowns) có thể tạo ra những đường

đoạn Đối phó và Phục hồi thường sẽ hòa trộn với

tắt bất ngờ. Triển khai chương trình Phục hồi

nhau, chứ không phải lúc nào cũng là một đường

trong thời gian ngắn theo kiểu chạy nước rút

kẻ rõ ràng. Do có rất nhiều biến số về y tế và kinh

(chẳng hạn như sáu tuần) cho phép lãnh đạo và

tế sâu rộng, sẽ không có một đáp án rõ ràng cho

RPMO giám sát tiến trình và có thể tiến hành điều

câu hỏi này. Các cơ chế cảm biến và trí tuệ nhân

chỉnh ngay giữa quá trình thực hiện.

tạo (AI) hiệu quả có thể là những đầu vào quan
trọng để xem xét bổ sung cho việc ra quyết định,
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hiện vẫn còn khá định tính hơn là định lượng được

sẽ có những nét riêng trong hoạt động: chẳng hạn

rõ ràng, rằng khi nào, trong lĩnh vực nào, ở đâu và

những công ty có các trung tâm hỗ trợ được trải

làm thế nào để khởi động lại.

rộng hoặc có khả năng quản lý chuỗi cung ứng tốt
hơn thì có thể khởi động tiến trình phục hồi sớm

Thời điểm thích hợp để kích hoạt kế hoạch phục

hơn những công ty không có những điều kiện đó.

hồi sẽ khác nhau giữa các khu vực địa lý và các
lĩnh vực, và thậm chí giữa các công ty khác nhau

Khi cân nhắc lúc nào là thời điểm thích hợp để

trong cùng một khu vực địa lý và cùng lĩnh vực. Ở

phục hồi, các nhà lãnh đạo cũng nên để ý tính

các khu vực mà tỷ lệ lây nhiễm đã giảm sẽ có

toán khoảng thời gian (lead time) dự kiến cho việc

nhiều khả năng duy trì hoạt động sau khi tái khởi

khởi động. Ví dụ, một nhà bán lẻ có thể mở cửa

động hơn là các khu vực mà dịch bệnh vẫn đang

trở lại sau vài ngày, trong khi một số ngành sản

lan rộng. Các ngành hoặc lĩnh vực phải chịu ít tác

xuất có nhiều công đoạn thì có thể phải mất hàng

động hơn, như truyền thông hoặc công nghệ, có

tháng để hiệu chuẩn lại một nhà máy đang bị

thể chuyển sang trạng thái phục hồi sớm hơn

đóng cửa để có thể hoạt động được trong dung

nhiều so với các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề

sai cho phép.

như giao thông vận tải hoặc giải trí. Và mỗi công ty
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HÌNH 3
Một Cẩm nang Phục hồi cần vạch ra con đường dẫn đến sáu kết quả vĩ mô chính
Kết quả

Mô tả

Câu hỏi chiến lược cốt lõi

Phục hồi và tăng
doanh thu

Đạt lại mức doanh thu trước đây
và mở rộng thành các cơ hội tăng
trưởng hữu cơ mới để tăng doanh
thu, tăng cường trải nghiệm khách
hàng và tăng tỷ suất lợi nhuận

• Nên thu hút khách hàng để gắn bó chặt chẽ,
hay chỉ duy trì quan hệ như hiện tại?
•Những thay đổi nào trong hành vi tiêu dùng
của khách hàng có khả năng là vĩnh viễn?

Tăng tỷ suất lợi
nhuận và khả
năng sinh lời

Điều chỉnh cơ cấu chi phí và đầu tư

• Nên quản trị hướng đến lợi nhuận hay khả
năng phục hồi?

Tối ưu hóa tài sản, Quản lý danh mục tài sản (bao gồm
nợ phải trả và
các giao dịch Mua bán & Sáp nhập),
thanh khoản
tăng cường “sức khỏe” cho bảng
cân đối kế toán và điều chỉnh cơ cấu
vốn

• Nên ưu tiên tiền mặt hay lợi nhuận?

Tăng tốc chuyển
đổi kỹ thuật số

Tăng tốc khả năng kỹ thuật số để cho
phép tăng trưởng, giảm chi phí và
tiến xa hơn như một tổ chức được
định hướng bằng các thông tin đầy
đủ

• Làm thế nào có thể dịch chuyển nhanh hơn
để chuyển đổi kỹ thuật số?

Hỗ trợ lực lượng
lao động và cơ
cấu hoạt động

Sắp xếp công việc, công nhân viên
và công sở cũng như mô hình hoạt
động, mô hình kinh doanh và các
quan hệ đối tác cho khớp nhau - để
triển khai kế hoạch Phục hồi

• Khế ước xã hội với người lao động đã thay
đổi như thế nào?
•Chúng ta có các cơ cấu hoạt động và quan hệ
đối tác phù hợp để thực hiện kế hoạch
không?

Quản lý kỳ vọng
của các bên liên
quan

Quản lý và hiện thực hóa kỳ vọng
của các bên liên quan trong khi chủ
động giảm thiểu rủi ro

• Kỳ vọng về thể chế và xã hội đã thay
đổi như thế nào?

Nguồn: theo Phân tích của Deloitte.
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Tiêu chuẩn bình thường tiếp theo sẽ là gì?

K

hi các tổ chức vươn lên từ quá trình Phục hồi

Thế giới mà COVID-19 tái định hình:
Các kịch bản cho những nhà lãnh đạo
kiên tâm

và chuyển sang giai đoạn Hưng thịnh, sự tín

nhiệm cùng với năm phẩm chất của nhà lãnh

Cơn bão quét qua. Đại dịch được khống chế nhờ
những phản ứng hiệu quả của các chính phủ để
ngăn chặn virus, nhưng đại dịch cũng đã kịp gây ra
hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh

đạo kiên tâm sẽ đóng vai trò là những nền tảng
vững chắc để các nhà lãnh đạo kiên tâm có thể xây
dựng các mô hình kinh doanh nhằm hướng tới

nghiệp vừa và nhỏ cũng như các cá nhân và cộng
đồng có thu nhập trung bình và thấp.

những thị trường và cơ hội mới sẽ xuất hiện.

Các công ty tốt. Các chính phủ trên thế giới vật lộn
xử lý khủng hoảng một cách riêng rẽ với nhau, trong
khi các công ty lớn bước lên vũ đài với tư cách là

Cuộc sống sẽ như thế nào sau khi khủng hoảng qua
đi, và điều gì cần thiết để phát triển mạnh trong

người đóng góp lớn để đưa ra các giải pháp, kèm
theo đó là một xu hướng tăng tốc tới “chủ nghĩa tư

một thế giới vừa được định hình lại? Trong khuôn

bản cổ đông”.

khổ hợp tác giữa Deloitte US và Salesforce, một số

Vầng Thái Dương lên từ Đông Phương. Trung Quốc
và các quốc gia Đông Á khác khống chế virus hiệu
quả hơn và sẽ nắm lấy thời cơ để trở thành các thế
lực mới trên vũ đài địa chính trị của thế giới.

nhà hoạch định kịch bản nổi tiếng nhất thế giới đã
đưa ra bốn kịch bản riêng biệt xem xét các tác
động của đại dịch đối với hoạt động kinh doanh và

Độc lang (“Sói đơn độc”). Một thời kỳ đại dịch kéo
dài sẽ thúc đẩy các chính phủ áp dụng nhiều hơn
các chính sách cô lập, rút ngắn chuỗi cung ứng và

xã hội trong tương lai (xem thanh sidebar bên,

phần “Thế giới mà COVID-19 tái định hình: Các kịch

tăng cường giám sát.

bản cho những nhà lãnh đạo kiên tâm”).56 Để đưa
ra các kịch bản này, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu

nghiên cứu bài bản, để thúc đẩy ý tưởng của các

diễn tiến và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh,

nhà lãnh đạo, thách thức các “kiến thức thông

mức độ hợp tác trong và giữa các quốc gia, phản

thường” và giúp đưa ra những quyết định tốt hơn

ứng của hệ thống chăm sóc sức khỏe, hậu quả kinh

hiện tại.

tế và sự gắn kết xã hội để đối phó với khủng hoảng.
Các nhà xã hội học đã quan sát thấy rằng lịch sử

Bốn kịch bản này cung cấp cái nhìn về tương lai

không dịch chuyển một cách tuyến tính, mà thay

trong ba đến năm năm kể từ thời điểm hiện tại,

vào đó là các chu kỳ bị gián đoạn bởi một cuộc

được xây dựng tạo ra thông qua một quá trình
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khủng hoảng cứ khoảng 80 năm lại xảy ra một

thân. Các nhà lãnh đạo sẽ dẫn dắt

lần.57 Chu kỳ định kỳ này được tìm thấy trong Kinh

mọi người, và mọi người thì đặt niềm

Cựu Ước, văn hóa Homeric và văn hóa Hồi giáo, và

tin vào họ [nhấn mạnh thêm]. Khi

cũng được nêu ra bởi các nhà tiên tri như Lão Tử

một khế ước xã hội mới được hình

và Phật. Các nhà nghiên cứu đã xác định được bảy

thành, mọi người sẽ vượt qua những

chu kỳ như vậy trong lịch sử Anh-Mỹ kể từ giữa

thách thức tưởng chừng không thể

thế kỷ 15, với cuộc khủng hoảng gần đây nhất

vượt qua nổi, và tận dụng cuộc khủng

chính là Chiến tranh Thế giới thứ hai, xảy ra

hoảng để nâng tầm bản thân và quốc

đúng…. 80 năm trước:

gia của họ lên một mức độ văn minh
cao hơn…. Nó [cuộc khủng hoảng]

Mỗi lần, sự thay đổi lại xuất hiện với

là một sự gián đoạn lớn mà lịch sử

một vài cảnh báo ít ỏi…. Sau đó là

tạo ra. Nó kết thúc một kỷ nguyên và

những tia lửa nháy lên bất ngờ ... làm

khởi đầu cho một kỷ nguyên khác.58

thay đổi tâm trạng của cộng đồng,
một cách nhanh chóng và lâu

Khi bắt tay vào giai đoạn Phục hồi, chúng ta –

dài. Trong hai thập kỷ tiếp theo, cả xã

những nhà lãnh đạo kiên tâm – sẽ có thể tạo ra và

hội rung chuyển. Những trường hợp

nuôi dưỡng lòng tin hay sự tín nhiệm, chính là

khẩn cấp đòi hỏi những sự hy sinh

“tinh hoa” của nghệ thuật lãnh đạo kiên tâm. Đầu

lớn lao từ toàn thể công dân, được

tư một cách khôn ngoan, sự tín nhiệm ấy sẽ mang

đáp ứng bằng cách đặt lợi ích của

lại những lợi ích phi thường.

cộng đồng lên trên lợi ích bản
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PHỤ LỤC: Những vấn đề cần xem xét của
Ban Điều hành trong Cẩm nang Phục hồi
Phục hồi và tăng trưởng doanh thu

•

với các mô hình cung cấp dịch vụ mới, từ

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC
•

chăm sóc sức khỏe trực tuyến đến giao rau
Nên thu hút để khách hàng gắn bó chặt chẽ,

quả tận nhà, có lẽ họ đã nhanh chóng thích

hay chỉ duy trì quan hệ?
•

Vì nhiều khách hàng đã có những trải nghiệm

ứng với các mô hình tương tác với các nhà

Những thay đổi nào trong hành vi tiêu dùng

cung cấp, mà theo họ cách này được cho là an

của khách hàng có khả năng trở thành vĩnh

toàn và thuận tiện hơn.

viễn?
•

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH
•

Cuộc khủng hoảng có thể tạo ra cơ hội để đổi
mới và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ hoặc thị

Với việc ngừng hoạt động trong vài tháng qua,

trường mới bằng cách “thiết kế xung quanh

các tổ chức nên xác định xem hành vi tiêu dùng

các hạn chế”. Các công ty có thể tìm thấy cơ

của khách hàng và ưu tiên về thương hiệu đã

hội hợp tác liên ngành, vốn có thể chưa từng

thay đổi hay chuyển dịch. Mặc dù nhiều tổ chức

tồn tại trước cuộc khủng hoảng.

có thể cho rằng họ có thể gửi thông tin đến
khách hàng giống như cách họ vẫn thực hiện
trước khủng hoảng, nhưng có thể cần phải tiếp
thị các tính năng mới của sản phẩm và dịch vụ
để tiếp tục duy trì quan tâm của khách hàng, và
giành lại thị phần.
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Tăng tỷ suất lợi nhuận và khả năng sinh lời

Trong khi tổ chức đặt ra các nền tảng cho

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC
chuỗi cung ứng thay thế dựa trên xem xét về
•

Nên quản trị hướng đến lợi nhuận hay hướng

vị trí địa lý và khả năng phục hồi kinh doanh,

đến khả năng phục hồi?

xu hướng tập trung nguồn cung vào một giỏ
có thể sẽ tự đảo chiều theo hướng có thể

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH
•

mang lại sự linh hoạt hơn trong tương lai.
Hầu hết các chuỗi giá trị trước khủng hoảng
•

được tối ưu hóa để hoạt động hiệu quả. Cuộc

khủng hoảng đã để lộ ra những hệ lụy không

cầu của khách hàng trong khi lập kế hoạch cho

ngờ của xu hướng này, chẳng hạn như một

chuỗi cung ứng, việc hiểu rõ các tín hiệu về

dây chuyền tự động có thể bị đình trệ hoàn

nhu cầu của khách hàng dựa trên phân tích dữ

toàn vì không có đủ nguồn cung cho một bộ

liệu thực tế chứ không dựa vào trực giác sẽ là

phận được sản xuất ở khu vực bị dịch bệnh

vô cùng quan trọng. Cuộc khủng hoảng có thể

ảnh hưởng. Các nhà lãnh đạo nên xác định

đã để lộ ra những thiếu sót về sự sẵn có cũng

một trọng điểm cân bằng trong tương quan

như độ tin cậy của những dữ liệu cần thiết để

giữa khả năng sinh lời với khả năng phục hồi

có thể đưa ra quyết định hợp lý.

mà họ kỳ vọng tổ chức của mình có thể đạt
được trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.
•

Khi các tổ chức phải tính đến kỳ vọng về nhu

Ví dụ, với tốc độ hồi phục không đồng đều có
thể dự báo trước giữa các ngành và khu vực
địa lý trong giai đoạn Phục hồi, có lẽ tạo điều
kiện để đảm bảo đủ độ linh hoạt, cũng như
khả năng đảm bảo ngược lên (đủ cung) và xuôi
xuống (đủ cầu) trong chuỗi cung ứng, sẽ quan
trọng hơn việc tạo ra các thay đổi trong lưu đồ
luân chuyển hàng hóa.59
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Tối ưu hóa tài sản, nợ phải trả và thanh
khoản

•

trợ của Chính phủ cũng rất quan trọng trong

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC
•

Khả năng tiếp cận các chương trình hỗ
việc đạt được kết quả này.61

Nên theo đuổi tiền mặt hay lợi nhuận trong
•

hoạt động kinh doanh?

Khả năng gia nhập của các nhóm nhà đầu tư
khác nhau vào thị trường (như các quỹ đầu tư

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH

mạo hiểm, các quỹ đầu tư tài sản và các nhà
•

Sắp xếp để cân đối yêu cầu của các bên liên

đầu tư kền kền) có khả năng tạo thêm căng

quan như các bên cho vay và các nhà đầu tư

thẳng cho tổ chức khi thực hiện kế hoạch Phục

về các điều khoản vay, thời gian và vốn khả

hồi. Cần luôn cảnh giác với những thế lực bên

dụng là điều cốt yếu nhất trong giai đoạn

ngoài và nên tìm kiếm tư vấn từ Hội đồng

này. (Định hướng các bên liên quan trong ưu

Quản trị để được tư vấn, và việc tư vấn sẽ rất

tiên tạo ra tiền mặt hoặc lợi nhuận có thể sẽ

quan trọng để tránh khỏi mối đe dọa từ các

đòi hỏi việc xem xét và đặt lại một số kỳ vọng).
•

lực lượng này.

Giả sử rằng tổ chức đã thực hiện các bước để
tăng cường tính thanh khoản tổng thể của

Tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số

mình trong giai đoạn Đối phó, một vấn đề tối

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC

quan trọng cần cân nhắc là đảm bảo đủ thanh

•

khoản để cung cấp cho các hoạt động trong

Làm thế nào chúng ta có thể chuyển dịch
nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi kỹ

quá trình Phục hồi trong nhiều kịch bản kinh

thuật số?

tế trong khoảng thời gian từ 18 đến 24 tháng
tới.60 Càng lên mô hình cụ thể và chi tiết

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH

quanh các kịch bản này thì càng tốt, do có rất

•

nhiều yếu tố chưa từng xảy ra (như các gói

Ở nhiều tổ chức, tốc độ chuyển đổi kỹ thuật số
đạt đến mức siêu nhanh do khủng

kích thích thanh toán, các sắc lệnh hoặc quy

hoảng. Trong khi nhiều tổ chức đã thực hiện

định của địa phương, v.v.) đều có khả năng

cách tiếp cận tinh gọn để chuyển đổi kỹ thuật

ảnh hưởng đến dòng tiền.

số, cuộc khủng hoảng vẫn có thể phơi bày
những thiếu sót buộc các tổ chức phải chuyển
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dịch nhanh hơn. Cuộc khủng hoảng cũng có

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH

thể đã mở ra một số cơ hội để đạt được lợi

•

thế cạnh tranh.
•

quy định mới khác đã gây ra những thay đổi

trong công việc, trong lực lượng công nhân

Trong giai đoạn Phục hồi, các nhà lãnh đạo

viên và công sở, nổi bật nhất là sự chuyển đổi

nên ưu tiên các khoản đầu tư kỹ thuật số quan

phổ biến của xu hướng làm việc từ xa. Cần đặc

trọng nhất và có thể cần suy xét lại về kiến

biệt cân nhắc, liệu một số thay đổi này có trở

trúc kỹ thuật. Cũng giống như với mạng lưới

thành vĩnh viễn hay không. Ví dụ, trong một số

nhà cung cấp, khả năng kiến tạo một mạng

trường hợp, hiệu suất có thể được cải thiện

lưới các giải pháp kỹ thuật số mở rộng có thể

khi càng có nhiều công cụ được sử dụng để

cung cấp cơ sở hạ tầng linh hoạt hơn và cho

cho phép lực lượng lao động ngày càng “ảo

phép tổ chức tập trung vào các ứng dụng

hóa” (không cần hiện diện tại nơi làm việc).

chiến lược nhất của mình.
•

Giãn cách xã hội và các thực tiễn cũng như các

•

Thách thức cuối cùng có thể xoay quanh việc

Khi đã đưa ra các quyết định liên quan đến vị
trí và cách thức thực hiện công việc, sẽ cần có

tìm nguồn vốn cho các khoản đầu tư cần thiết

một số quyết định mang tính chiến thuật,

để thúc đẩy nền tảng kỹ thuật số. Với tốc độ

chẳng hạn như:

thay đổi ngày càng nhanh trong công nghệ,
việc bước vào một con đường yêu cầu phải

➢

Liệu có cần yêu cầu tất cả nhân viên quay

đầu tư liên tục và ngày càng nhiều vào nền

trở lại làm việc cùng một lúc hay nên

tảng kỹ thuật số sẽ có thể là một thách thức

theo từng giai đoạn;

cực đại.
➢

Hỗ trợ lực lượng lao động và cơ cấu hoạt
động

Làm thế nào tổ chức có thể đảm bảo an
toàn và phúc lợi của người lao động khi
hoạt động kinh doanh phục hồi.

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC
•
•

“Khế ước xã hội” với người lao động đã thay

chuyển một số chức năng ra nước ngoài

đổi như thế nào?
•

Bây giờ cũng là lúc để xác định xem việc

và/hoặc thuê ngoài đã đủ đa dạng chưa, hoặc

Tổ chức có cơ cấu hoạt động và các quan hệ
đối tác phù hợp để thực thi kế hoạch không?

55

Nhà lãnh đạo kiên tâm: Chiến đấu và chiến thắng COVID-19

•

có cần phải xem xét lại hay không. Việc các thị

Trước cuộc khủng hoảng, nhiều tập đoàn đã

trường và khu vực địa lý được mở cửa lại một

thúc đẩy thực hiện trách nhiệm lớn hơn đối

cách không đồng đều sẽ làm tăng đột biến

với xã hội và môi trường, được thể chế hóa

mức độ phức tạp của phân tích này.

vào mùa hè năm ngoái trong cam kết giữa các

bên ký kết ở Hội nghị bàn tròn kinh

Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan

doanh.63 Trong sức nóng của cuộc khủng

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC

hoảng, một số nhà lãnh đạo đang có những

•

hành động rõ ràng về các trách nhiệm với môi
Các kỳ vọng xã hội và thể chế đã thay đổi như

trường và xã hội đã cam kết.64 Các nhà lãnh

thế nào?
đạo cấp cao nên đặt ra những kỳ vọng về
NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH
•

phạm vi và cách đo lường những nỗ lực trong

Hội đồng Quản trị nhận thức sâu sắc về trách

việc thực thi các trách nhiệm với xã hội và môi

nhiệm của họ, và cả những đóng góp của họ

trường đang được thực hiện, khi họ bắt tay

vào phúc lợi tài chính, thể chất, cảm xúc và

vào giai đoạn Phục hồi – một giai đoạn khẩn

nền tảng kỹ thuật số của Ban Điều hành, nhân

yếu cho công ty của họ và cho cả hành tinh

viên, nhà đầu tư và các bên liên quan.62

của chúng ta.
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Phía trước sẽ là một hành trình
dài hơn dự kiến

M

ỘT VÀI THÁNG TRƯỚC ĐÂY, chúng

ta đã tưởng rằng “hưng thịnh”
đồng nghĩa với việc dẫn dắt doanh
nghiệp của mình quay trở lại trạng thái bình
thường và kinh doanh khởi sắc hơn sau đại
dịch COVID-19. Tuy nhiên, trách nhiệm của
những nhà lãnh đạo chúng ta giờ đây đang
trở nên nặng nề hơn bao giờ hết bởi những
thách thức về phân biệt chủng tộc, biến đổi
khí hậu và bất ổn về kinh tế. Quá trình
“Hưng thịnh” giờ đây có thể trở nên gian
nan và lâu dài hơn chúng ta từng dự kiến,
hay từng hy vọng.

Làn sóng đầu tiên và sự bùng phát trở lại của
COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều
quốc gia. Trong các phân tích gần nhất của
chúng tôi, 76% số doanh nghiệp, và ở rất
nhiều vùng lãnh thổ, vẫn đang chật vật trong
giai đoạn Đối phó và Phục hồi trong đại
dịch.65 Vào cuối tháng 07/2020, báo cáo hiện
trạng người tiêu dùng của Deloitte (được cập
nhật hai tuần một lần) đã tiết lộ một thực tế
trái ngược: Người tiêu dùng ở chín quốc gia
từ năm châu lục khác nhau, bao gồm Ấn Độ,
Chile, Trung Quốc, Australia, Tây Ban Nha, và
Mỹ có xu hướng quan ngại và thận trọng
ngày càng tăng, trong khi ở chín quốc gia
khác (bảy trong số đó là các nước ở Châu Âu)
thì thái độ tiêu dùng tích cực hơn.66 Các đồ
thị dịch tễ và phản ứng với dịch bệnh khác
nhau ở mỗi nước đã làm phức tạp thêm vấn
đề cho các tập đoàn đa quốc gia

vì họ không thể áp dụng một sách lược kinh
doanh thống nhất và cũng không thể xác định
được ưu tiên đầu tư tối ưu trên toàn cầu. Kể
cả những doanh nghiệp và quốc gia tưởng như
đã bước vào giai đoạn “Hưng thịnh” hay “Cất
cánh”, cũng chợt nhận ra rằng chúng ta đều
đang ở trong một hành trình dài và có thể gian
khổ hơn dự kiến, khi mà triển vọng của mỗi
doanh nghiệp và quốc gia đều có sự liên hệ
mật thiết với nhau.
Chúng ta đều không thể xác định chắc chắn
về tương lai của mỗi doanh nghiệp. Một
trong những vai trò quan trọng nhất của
những nhà lãnh đạo kiên tâm ngay lúc này là
việc duy trì (hay gìn giữ): phải duy trì đội ngũ
nhân tài, khi mà nhiều nhân viên đang trong
tình trạng mệt mỏi và stress hơn bao giờ hết;
duy trì tổ chức để tiếp tục tạo ra giá trị cho
các bên liên quan; và duy trì trật tự xã hội
trước những mối đe dọa luôn hiện hữu.
Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải
tiếp tục duy trì khả năng lãnh đạo để có thể
tiếp tục phụng sự trong cả hành trình dài phía
trước.
Với tư cách là Tổng Giám đốc Toàn cầu của
Deloitte, tôi muốn chia sẻ với các bạn –
những nhà lãnh đạo dạn dày kinh nghiệm –
những ý tưởng của tôi về hành trình này,
cũng như đặt ra một số câu hỏi mà chúng ta
có thể tự đặt ra cho chính mình.
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Duy trì đội ngũ nhân tài

N

HỮNG NHÂN TÀI CỦA CHÚNG TA
đang trải qua một giai đoạn đầy bất
ổn và căng thẳng: Có những người
phải chịu đựng những mất mát cá nhân vì
COVID-19 và/hoặc nạn phân biệt chủng tộc,
những bậc cha mẹ vật lộn tìm phương án
cho việc chăm sóc con cái và việc học tập ở
trường của con trong khi vẫn phải đảm bảo
làm tròn công việc của mình; hay thậm chí là
phải chấp nhận thực tế rằng ông bà có thể
không được gặp trực tiếp hay ôm hôn, chăm
sóc cho những đứa cháu của mình. Về phần
mình, chúng ta cần sự thấu hiểu, và cần cả
sự can đảm để có thể tiếp tục dẫn dắt nhân
viên của mình tiếp tục tiến về phía trước.
Liệu tôi có đang đồng hành cùng các nhân
viên, các khách hàng, và các đối tác trên
con đường này và thực hiện được mong
muốn của họ?

Là người lãnh đạo, chúng ta cần nắm bắt và
đồng cảm với những thách thức mà nhân viên
đang gặp phải — rất nhiều trong số đó không
thể kết thúc trong một sớm một chiều. Các nhà
tâm lý học mô tả “mất mát mơ hồ” là những
cảm giác mất mát khó hiểu, nằm ngoài tầm
kiểm soát, và không có điểm dừng.67 Nỗi đau
này thường đến từ việc mất người thân hoặc
mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Những
bất ổn mà các đồng nghiệp của chúng ta đang
phải đối mặt chắc chắn cũng góp phần tạo ra
những mất mát mơ hồ cho họ:68 Sự mất mát khi
bị tách ra khỏi lối sống thường ngày mà chúng
ta đã quen thuộc thật khó có thể hiểu hay chấp
nhận dễ dàng, nằm ngoài tầm kiểm soát và
chúng ta cũng không thể chắc chắn về việc khi
nào thì mọi thứ có thể trở lại trạng thái bình
thường.
Là người lãnh đạo, chúng ta cần nắm bắt và
đồng cảm với những thách thức mà nhân viên
chúng ta đang gặp phải — rất nhiều trong số đó
không thể kết thúc trong một sớm một chiều.

Như chúng tôi nêu ra trong bản hướng dẫn sẽ
xuất bản trong thời gian tới với tiêu đề “Bridge
across uncertainty – Vượt qua sự bất định” dành
cho các nhà lãnh đạo, stress (sự căng thẳng)
được chia làm ba loại: stress tốt, stress có thể
chịu đựng được, và stress có hại – loại stress thứ
ba này rất nguy hiểm và cần phải được giảm
thiểu trước khi người chịu bị quá tải.69 Khi bị cả
những mất mát mơ hồ và stress có hại tấn công,
việc xác định một cách chính xác hơn về điểm
dừng và việc giảm thiểu đi những điều bất định
là những phương thức quan trọng để những nhà
lãnh đạo chúng ta có thể hỗ trợ cho đội nhóm
của mình. Ví dụ như, Deloitte đã tổ chức các buổi
hội thảo qua Zoom, trong đó các nhân viên được
thông báo về các chương trình chuẩn bị cho việc
“trở lại nhiệm sở” – nơi làm việc, qua đó cho họ
cảm giác kiểm soát tình hình tốt hơn. Tương tự
như vậy, thúc đẩy các dự án có điểm dừng và kết
quả được xác định trước — qua đó các đội nhóm
có thể thông báo là họ đã “hoàn thành xong” dự
án — cũng giúp làm giảm cảm giác mất mát mơ
hồ và stress có hại.
Liệu tôi có đang tham gia – và tạo ra – những
cuộc đối thoại thẳng thắn để đảm bảo ra được
những quyết định nhanh và có tầm ảnh hưởng
phù hợp?
Một trong năm tố chất của nhà lãnh đạo kiên tâm
mà chúng tôi có đề cập trong một bài báo được
xuất bản khi đại dịch COVID-19 bùng nổ là70 cần
ưu tiên tốc độ hơn sự hoàn thiện (nhanh – giản dị
tốt hơn chậm – hoàn mỹ) – thực thi những hành
động quyết đoán bằng lòng can đảm dựa trên
những thông tin chưa thực sự hoàn hảo, vì biết
rằng tốc độ ra quyết định là tối quan trọng. “Việc
buộc phải đưa ra những quyết định tối hậu trong
những điều kiện cực kỳ không chắc chắn” là sân
khấu để thể hiện mức độ ngoan cường trong cảm
xúc, và đây cũng là một phần thể hiện “nội lực”
của người CEO. 71
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Các cuộc đối thoại thẳng thắn là cốt lõi của
lãnh đạo quyết đoán và táo bạo – và việc lãnh
đạo một cách quyết đoán và táo bạo trong
thời điểm hiện tại lại đóng một vai trò tối quan
trọng trong việc duy trì đội ngũ nhân tài.
Những cuộc đối thoại như vậy giúp chúng ta
truyền tải những thông điệp chân thực, kịp
thời trong cuộc khủng hoảng, và cần rất nhiều
sự dũng cảm:

• Để nói lên sự thật về hiện trạng, vì sao các
quyết định được đưa ra và nắm bắt được ý
nghĩa của chúng.
Và đặc biệt là:
• Để lắng nghe mọi người, nghe những lời
gan ruột của nhân viên – cho dù đó là
những điều chúng ta không muốn hay
không thoải mái để nghe. Những điều
chúng ta cần nghe này không chỉ giúp đưa
ra những quyết định chính xác hơn mà còn
là tối quan trọng để duy trì hoạt động tổ
chức.

• Để xử lý những tình huống khó khăn như
đóng cửa doanh nghiệp, cắt giảm nhân
sự hay cho nhân viên tạm nghỉ, lưu ý là
xử lý chứ không bỏ qua và hi vọng chúng
sẽ tự biến mất;

• Để quyết định và thực thi hành động, kể
cả khi không nhận được nhiều sự đồng
tình;
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Duy trì tổ chức

S

Ự DŨNG CẢM cũng đồng nghĩa với
việc đưa ra những quyết định ngắn
hạn với tầm nhìn dài hạn. Hơn bao
giờ hết, doanh nghiệp của chúng ta cần
bảo toàn và tạo ra giá trị mới cho các bên
liên quan trong dài hạn thông qua hỗ trợ
cho người lao động, các ngành nghề,
cộng đồng và nền kinh tế nói chung.

Liệu tôi có đang tấn công hay chỉ
phòng thủ?
Trong giai đoạn Đối phó với khủng hoảng, hầu
hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thấy rằng
họ cần giữ thế phòng thủ: duy trì các giá trị,
giữ chân nhân tài, giữ khách hàng và trên hết
là duy trì “sự sống” cho doanh nghiệp. Nhưng
để “hưng thịnh” được trong giai đoạn ”bình
thường mới” hiện nay, chúng ta sẽ cần chơi cả
tấn công lẫn phòng thủ, phải chú tâm bảo vệ
cả nguồn nhân lực và doanh nghiệp, trong khi
vẫn phải có tầm nhìn dài hạn về tương lai phía
trước. Chúng ta cần dựa vào thời thế và có
những bước ngược dòng để có thể vượt qua
khủng hoảng mà lại có đủ đà tiến về phía
trước và cả lợi thế cạnh tranh. Nhiều doanh
nghiệp sẽ chỉ phòng thủ, không chủ động tấn
công. Người chiến thắng là người có thể thực
hiện cả phòng ngự và tấn công cùng một lúc.72
Vào tháng 06/2020 một cuộc khảo sát được
tài trợ bởi Deloitte và Fortune đã phỏng vấn
hơn 140 CEO trong cộng đồng CEO toàn cầu,
kết quả cho thấy 77% số CEO được phỏng vấn
cho rằng đại dịch đã tạo ra nhiều cơ hội kinh
doanh mới đáng kể và cần chủ động tấn công
để nắm lấy cơ hội.73 Trước đại dịch, một
nghiên cứu với các lãnh đạo điều hành doanh
nghiệp cho thấy rằng 56% ưu tiên các khoản
đầu tư nhằm bảo vệ doanh nghiệp của họ
khỏi các sự cạnh tranh mang tính

đột phá của các đối thủ (phòng thủ) trong khi 26%
ưu tiên các khoản đầu tư nhằm tạo ra sự cạnh
tranh đột phá với những phương thức kinh doanh
mới (chủ động tấn công).74 Tỉ lệ này thường xuyên
ở gần ngưỡng 2:1 trong vòng ba năm trở lại đây.

Tôi có đang chủ động viễn kiến về những
mô hình kinh doanh mà tôi cần hướng
doanh nghiệp của mình tới không?
Các cuộc khủng hoảng thường mang lại những
cơ hội đáng kể như thúc đẩy quá trình đổi mới,
mở rộng các mối quan hệ trong hệ sinh thái
của doanh nghiệp, tạo ra những thay đổi trong
cấu trúc thị trường và kiến tạo những mô hình
kinh doanh mới. Ví dụ, những khủng hoảng về
sức khỏe và xã hội hiện tại đang buộc các CEO
phải suy nghĩ lại về mô hình kinh doanh của
mình. Nhiều câu hỏi thường xuyên cần trăn
trở, như: cần đưa những bộ phận nào về trụ
sở để tăng cường khả năng chống chịu và giảm
thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng? Cần thuê
ngoài những chức năng gì để tăng cường khả
năng cung cấp đồng thời đẩy nhanh mức độ
đáp ứng? Bộ phận nào trong nguồn nhân lực
của doanh nghiệp có thể được ảo hóa lâu dài,
và những công nghệ số/công nghệ đám mây
nào có thể đẩy nhanh áp dụng để đạt được
mục đích trên? Nhiều người trong số chúng ta
đã chứng kiến thói ích kỷ và thiếu hợp tác giữa
các bộ phận bị đập tan trong nháy mắt khi tất
cả phải cùng bắt tay nhau đối phố với COVID19: Các đội nhóm bắt đầu phối hợp với nhau
chặt chẽ hơn, trong khi ý tưởng, kinh nghiệm,
nguồn lực và chuyên môn được chia sẻ nhanh
chóng hơn, giúp các doanh nghiệp có thể đưa
ra những quyết định chính xác, kịp thời và toàn
diện hơn. Với những thành quả đó, những rào
cản nào có thể được gỡ bỏ hoàn toàn để tạo
điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn giữa các phòng
ban? 75

61

Nhà lãnh đạo kiên tâm: Chiến đấu và chiến thắng COVID-19

Các CEO tin rằng đại dịch đã tạo ra những
nhu cầu chưa từng có về việc thay đổi cơ cấu
và cấu trúc doanh nghiệp. Trong một cuộc
phỏng vấn gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra
rằng những ưu tiên chiến lược nhất của họ
giờ đây gắn với những thay đổi lâu dài về
hành vi của người tiêu dùng và khả năng
tương tác với khách hàng (70%), những công
nghệ hoặc công cụ sẽ trở thành “việc thường
ngày của doanh nghiệp” (61%) và duy trì hoạt
động của các mô hình kinh doanh mới
(45%).76
Đôi khi, việc áp dụng những mô hình kinh
doanh mới đòi hỏi những quyết định đầu tư
táo bạo, nhất là vốn đầu tư hạn hẹp. Một
nghiên cứu gần đây với 200 quản lý điều
hành người Đức đã tiết lộ rằng 25% người
được hỏi có thể tăng EBIT từ 15-30% thông
qua việc triển khai số hóa hoạt động kinh
doanh. Và chưa phải quá muộn để triển khai
chiến lược “tấn công” bằng số hóa: Những
công ty thành công nhất mà nghiên cứu trên
nêu ra cũng chỉ mới bắt đầu quá trình số hóa
từ hai năm trước.77

70% CEO tin rằng
những ưu tiên chiến
lược nhất của họ giờ
đây gắn với những
thay đổi lâu dài về

hành vi của người
tiêu dùng và khả

năng tương tác với
khách hàng.
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Duy trì tác động xã hội

D

UY TRÌ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI yêu cầu
chúng ta, những nhà lãnh đạo kiên
tâm, đóng một vai trò chủ động
hơn nhiều trong việc tạo ra những ảnh
hưởng đối với hệ thống và cơ cấu xã hội
cho một mục đích cao đẹp hơn (ví dụ để
cả thế giới trở nên tốt đẹp hơn). Lãnh đạo
hướng tới một mục đích cao đẹp hơn đòi
hỏi sự đồng thuận và tuân phục, và sự
tuân phục được được tạo ra bởi lòng tin
hay sự tín nhiệm.

Liệu tôi có đang đo lường tín
nhiệm bằng mức độ ảnh hưởng
thực tế đối với xã hội không?
Chúng tôi tin rằng tín nhiệm không phải là điều
gì đó xa lạ hay vô hình, mà thực ra là sự trao
đổi giá trị hữu hình; nó là thước đo của lãnh
đạo kiên tâm.78 Những nghiên cứu gần đây đã
chỉ ra rằng 62% khách hàng khi đã cho rằng
một nhãn hiệu là “đáng tin cậy” thì hầu như sẽ
chỉ mua sản phẩm của hãng đó. Đối với một
nhân viên có niềm tin cao độ vào quản lý của
mình, khả năng nhân viên đó đi tìm kiếm
những cơ hội nghề nghiệp mới chỉ bằng một
nửa so với một nhân viên không thực sự tin
tưởng quản lý của mình. Tuy nhiên, lưu ý là có
khoảng 42% nhân viên không hoàn toàn tin
tưởng cấp trên của mình.79

Duy trì ảnh hưởng xã hội yêu cầu
chúng ta, những nhà lãnh đạo
kiên tâm, đóng một vai trò chủ
động hơn nhiều trong việc tạo ra
những ảnh hưởng đối với hệ
thống và cơ cấu xã hội cho một
mục đích cao đẹp hơn.

Xét về bối cảnh xã hội, lòng tin và tín nhiệm
ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết,
đặc biệt giữa những bấp bênh của biến đổi xã
hội và thay đổi trong vai trò của các thể chế.80
Theo như cập nhật tháng 05/2020 từ Edelman
Trust Barometer, chỉ 38% người tham gia khảo
sát trên toàn cầu tin rằng các doanh nghiệp
đang làm “tốt hoặc rất tốt” trong việc ưu tiên
con người hơn là lợi nhuận.81 Hơn thế nữa,
62% tin rằng các doanh nghiệp đang làm chưa
đủ tốt trong việc hỗ trợ giúp các nhà cung cấp
và đối tác của mình duy trì hoạt động kinh
doanh. 82 Khi chúng ta xem xét những thay
đổi về tổ chức và thể chế trong các hệ thống,
việc xây dựng tín nhiệm và việc “tiêu dùng” tín
nhiệm sẽ trở nên tối quan trọng để có thể dẫn
dắt xã hội thành công.

Liệu tôi có đang sử dụng nền tảng và
các mối quan hệ của mình để củng cố
cho các hệ thống và cấu trúc xã hội?
Trong khi các tổ chức nhân đạo và xã hội
thường kêu gọi sự đóng góp về thời gian và
nguồn lực từ các doanh nghiệp, một trong
những đóng góp bền vững và có tác động mạnh
mẽ nhất chính là tầm ảnh hưởng. Ở những nơi
còn tồn tại phân biệt chủng tộc hoặc bất bình
đẳng về kinh tế, chúng ta thường sẽ thấy những
hệ thống cứng nhắc và những thể chế thâm căn
cố đế và chính những hệ thống, thể chế đó sẽ
làm kéo dài thêm tình trạng bất công. Với mạng
lưới quan hệ rộng lớn của mỗi doanh nghiệp với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác trong hệ
sinh thái, chính phủ, cộng đồng – làm thế nào
chúng ta có thể kết nối và tận dụng tiềm năng
của những mối quan hệ trên để cải cách hoặc
tái thiết lại hệ thống và cấu trúc xã hội?

63

Nhà lãnh đạo kiên tâm: Chiến đấu và chiến thắng COVID-19

Biến đổi khí hậu là một lĩnh vực mà sự
chung tay và phối hợp hành động có thể
tạo nên điều khác biệt. Deloitte đang chủ
động dẫn dắt, tập hợp và/hoặc tham gia
vào mạng lưới các doanh nghiệp cùng chí
hướng, vì giải quyết những thách thức phức
tạp nhất về biến đổi khí hậu sẽ cần có sự
hợp tác ở quy mô lớn. Một kết quả của sự
hợp tác trên là UpLink – một nền tảng do
Deloitte phát triển, Diễn Đàn Kinh Tế Thế
Giới và các nhà đóng góp khác – kết nối các
nhà cải cách và các doanh nhân với các
chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư để cùng
giải quyết các thách thức toàn cầu theo
định hướng của Các Mục Tiêu Phát Triển
Bền Vững của Liên Hợp Quốc.83 Một trong
bốn trọng tâm ban đầu của UpLink là việc
Tăng tốc các Giải pháp cho Môi trường Đại
dương (Ocean Solutions Sprint), đã khơi
nguồn cho 50 giải pháp kinh doanh từ hơn
15 quốc gia,84 và 1t.org, một sáng kiến đảm
bảo việc bảo tồn và khôi phục một nghìn tỷ
cây xanh trong thập kỉ này.85
Làm thế nào chúng ta có thể tìm được mối
liên kết giữa lợi nhuận và trách nhiệm xã
hội? Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết
được những vấn đề lớn trong xã hội bằng
cách sử dụng tài sản của chính doanh
nghiệp theo một phương thức vẫn vừa có
thể tạo ra giá trị cho các cổ đông - hoặc

Làm thế nào chúng ta có thể
tìm được mối liên kết giữa lợi
nhuận và trách nhiệm xã hội?
thậm chí có thể tái cơ cấu doanh nghiệp để
đồng nhất việc tạo ra giá trị cho cổ đông và
tạo ra ảnh hưởng cho xã hội? Trong một
nghiên cứu với các nhà quản lý điều hành, 8
trong số 10 nhà quản lý cho biết rằng trong
năm qua họ đã phát triển những sản phẩm
hoặc dịch vụ có ảnh hưởng tích cực đối với xã
hội và môi trường.86
Những ảnh hưởng tích cực trên còn được mở
rộng ra cả với lực lượng lao động: Cargill
thường xuyên tài trợ nhân viên của các đối
tác trong chương trình Food Solutions, một
chương trình tình nguyện với sự tham gia của
hơn 900 đối tác sản xuất nông nghiệp nhỏ và
đang phát triển ở Châu Phi. Bên cạnh việc
đem lại những đóng góp cho xã hội, các nhân
viên của các đối tác tham gia còn hưởng lợi từ
những trải nghiệm thực tế, còn Cargill được
hưởng lợi từ những ý tưởng đổi mới và giải
pháp mà các đội ngũ của họ thu lượm được
từ chương trình.87
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Duy trì khả năng lãnh đạo

C

HÚNG TA CÓ TRÁCH NHIỆM với
mọi người, với tổ chức của mình
và vớI xã hội, bằng cách đảm bảo
rằng bản thân mình luôn phải khỏe mạnh
về thể chất và minh mẫn về tinh thần, cho
mục đích phụng sự tất cả mọi người trong
dài hạn. Việc chúng ta đang phải đương
đầu với một trong những thách thức lãnh
đạo lớn nhất trong đời, cũng khả năng
chúng ta sẽ bị đẩy đến điểm tới hạn của
bản thân mình trước khi có thể tự nhận
ra. Chúng ta không những phải duy trì và
bảo vệ mọi người xung quanh – chúng ta
còn phải tự duy trì và bảo vệ chính bản
thân mình. Để làm được như vậy, chúng
ta cần tự đăt ra một số câu hỏi cho bản
thân.

Việc nhà lãnh đạo thành thật đánh giá bản thân
cũng có ảnh hưởng đến toàn tổ chức. Như
Brooks đã nói: “Tôi cũng đã nhận diện được
doanh nghiệp nào đang ở ngọn núi thứ nhất và
doanh nghiệp nào đang ở trên ngọn núi thứ hai
như tôi đã đề cập… Những doanh nghiệp đang ở
trên ngọn núi thứ hai sẽ để lại những dấu ấn khó
phai trong lòng nhân viên của mình… Họ có một
mục đích chung, chia sẻ những giá trị chung và
có cùng chung một khởi nguồn… Họ không chỉ
giáo dục; mà họ chuyển mình.”89

Liệu tôi có đang thành thực đối chất
với nội tâm của mình?

Bí mật đằng sau sự hiệu quả trong công việc
không phải là quản lý thời gian, mà là quản lý
năng lượng. Những vận động viên có thành tích
cao thường áp dụng xen kẽ những bài tập cường
độ cao với những bài tập hồi phục ngắn – để dãn
cơ và cho các cơ bắp được nghỉ ngơi để có thể tự
hồi phục mạnh mẽ hơn. Tương tự như vậy,
những người quản lý làm việc hiệu quả là những
người đạt được “nghệ thuật” cân bằng giữa việc
sử dụng năng lượng và phục hồi năng lượng một
cách thuần thục, tuân theo đúng nhịp làm việc
tự nhiên của cơ thể - thường kéo dài khoảng 90
đến 120 phút, tiếp theo là một đoạn nghỉ ngắn
và chủ động để hồi phục (có thể chỉ đơn giản là
lên - xuống cầu thang hoặc giải câu đố). Như tác
giả Jim Loehr và Tony Schwartz đã khẳng định:
“Những người giàu nhất, hạnh phúc nhất và
năng suất nhất là những người không chỉ có khả
năng tập trung giải quyết các thách thức trước
mắt mà còn có khả năng chủ động nghỉ ngơi một
cách định kỳ và có thể làm mới bản thân.”90

Để có thể dẫn dắt mọi người bên ngoài, trước
hết chúng ta cần phải nhìn vào nội tâm của
chính mình như triết lý của Plato về “tự biết
mình” – tự hiểu thấu bản thân. Trong những
thời điểm căng thẳng, những nhà lãnh đạo như
chúng ta dễ có xu hướng trở lại những thói quen
lãnh đạo thủ cựu. Tôi đã phát hiện được rằng
những nhà lãnh đạo thành công nhất thường có
ý thức tự giác ngộ cao và nhận thức rõ về những
hạn chế của bản thân. Tác giả và biên tập tờ
New York Times - David Brooks đã sử dụng hình
ảnh ẩn dụ về hai ngọn núi để mô tả những nhà
lãnh đạo hiệu quả: “Nếu như ngọn núi thứ nhất
cần vượt qua là về việc xây dựng bản ngã và
định nghĩa bản thân, thì ngọn núi thứ hai phải
vượt qua chính là việc làm sao để hạ thấp cái tôi
bản ngã và xóa bỏ sự tự tôn. Nếu như ngọn núi
thứ nhất là về việc gom góp, thì ngọn núi thứ hai
sẽ là về việc đóng góp.”88

Liệu tôi có đang sử dụng năng lượng
của bản thân — thứ còn quan trọng
hơn cả thời gian tôi có — để đạt được
hiệu quả cao nhất?
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Duy trì tầm ảnh hưởng

K

HÔNG AI TRONG CHÚNG TA biết
được đại dịch sẽ kéo dài đến khi nào
hay virus sẽ tiếp tục biến đổi như
thế nào. Tương tự như vậy, những biến động
từ tình trạng phân biệt chủng tộc, bất bình
đẳng trong xã hội, biến đổi khí hậu, và căng
thẳng kinh tế có thể sẽ làm dài thêm quá
trình trở lại trạng thái bình thường “tốt đẹp
hơn”. Với vai trò là các CEO, nhiệm vụ của
chúng ta là duy trì qua cuộc khủng hoảng
này.

Những trách nhiệm duy trì này của chúng ta
cũng giống như một viên đá được thả xuống
hồ nước vậy. Hòn đá nằm sâu dưới đáy hồ
nước là tượng trưng cho việc chúng ta cần
duy trì khả năng lãnh đạo trước hết bằng việc
nhìn sâu vào bên trong nội tâm của chính
mình. Những gợn sóng tỏa ra trên mặt hồ
tượng trưng cho việc chúng ta cần phải lan tỏa
ảnh hưởng để duy trì nhân sự, bằng cách
đồng hành cùng nhân viên, duy trì tổ chức
bằng những điều chỉnh táo bạo về chiến lược
và cần “chơi tấn công” một cách can đảm, và
duy trì ảnh hưởng xã hội bằng cách đầu tư để
tăng cường niềm tin, để có thể kiến tạo những
ảnh hưởng tích cực đối với các tổ chức và hệ
thống.
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