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Kính gửi: Các nhà Lãnh đạo Doanh nghiệp và Đối tác của 

Deloitte Việt Nam!

Đại dịch COVID-19 đã bước sang “mùa” thứ hai với những 

diễn biến ngày một khó lường và hệ lụy ngày càng nghiêm trọng. 

Đợt khủng hoảng này, nhất là đợt sóng thứ tư do biến thể Delta 

gây ra ở Việt Nam và trên toàn cầu, tiếp tục là một phép thử 

với độ khắc nghiệt ngày càng cao về sức chống chịu của các

doanh nghiệp trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam. 

Trong bối cảnh đó, Deloitte toàn cầu đã tiến hành một cuộc

khảo sát các tổ chức trong năm 2021, với kết quả là một Báo cáo

về mức độ kiên cường của các tổ chức. Báo cáo này là chia sẻ của

các nhà lãnh đạo và điều hành trên thế giới về kinh nghiệm trải

qua những thử thách và gián đoạn trong thời gian qua, cùng các 

bài học đã được đúc rút và tổng hợp sau gần hai năm “chiến đấu 

cùng COVID-19”, cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp và có 

thể áp dụng ngay, nhằm xây dựng tổ chức ngày một kiên cường, 

đội ngũ lãnh đạo kiên tâm, giúp doanh nghiệp sớm vượt qua 

những thách thức và hướng đến tương lai bền vững.

Deloitte Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Ấn phẩm này, với tựa

đề : “Tổ chức kiên cường: Vững vàng trong thử thách”, bao gồm

Báo cáo về mức độ kiên cường của các Tổ chức năm 2021” của

Deloitte Toàn cầu, kèm theo Phụ lục “Hành trình của nhà lãnh 

đạo kiên tâm: Xây dựng một tổ chức kiên cường”. Đây là Tập 2 

của ấn phẩm “Lãnh đạo kiên tâm” vừa được tái bản. Hy vọng đây

sẽ là cuốn cẩm nang giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp Việt 

Nam nhận diện khả năng phục hồi, tăng cường sức khỏe doanh 

nghiệp trong nghịch cảnh và xác định các mục tiêu dài hạn trong

tương lai. Qua đó, các nhà lãnh đạo có thể xác định những thành 

tố cần thiết để củng cố sự kiên tâm của bản thân, và để xây dựng

Tổ chức của mình ngày một linh hoạt, kiên cường, vững vàng

vượt qua bất kỳ thách thức nào trong tương lai.

Báo cáo về mức độ kiên cường của các tổ chức năm 2021

“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 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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Hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn thêm:

Để được tư vấn và trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: deloittevietnam@deloitte.com

Bà Hà Thu Thanh

Chủ tịch HĐTV
Chuyên gia Huấn luyện & Đào tạo
phát triển Lãnh đạo
Deloitte Việt Nam

(Master Coach & Training)

hthanh@deloitte.com

Ông Phan Vũ Hoàng

Phó Tổng giám đốc 
Dịch vụ Tư vấn Thuế
& Phát triển nguồn nhân lực
Deloitte Việt Nam

(Chief Talent Officer)

hoangphan@deloitte.com

Ông Bùi Tuấn Minh

Phó Tổng giám đốc
Dịch vụ Tư vấn Thuế
& Dịch vụ Doanh nghiệp tư nhân
Deloitte Việt Nam

(Deloitte Private Leader)

mbui@deloitte.com
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“Kiên tâm” trong kỷ nguyên của
những gián đoạn và thách thức
Thư ngỏ của Tổng Giám đốc Deloitte Toàn cầu

S
Đây là những vấn đề quan trọng bởi vì hầu hết các CXO 

trên toàn cầu đều tin rằng năm 2020 có thể sẽ không phải

là một hiện tượng đột biến trăm năm có một. Hơn sáu 

phần mười nhà điều hành tham gia khảo sát cho rằng từ

giờ trở đi, rất có thể chúng ta sẽ phải đôi lúc hoặc thường

xuyên đối mặt với những gián đoạn và thách thức ở quy 

mô tương tự. Và ba phần tư (3/4) trong số họ tin rằng cuộc 

khủng hoảng khí hậu sẽ có mức độ tương tự hoặc thậm chí

lớn hơn so với đại dịch COVID-19.

Trên hết, khảo sát này chính là một nghiên cứu về mức độ

“kiên tâm” và “kiên cường”. Nghiên cứu này khẳng định, 

các tổ chức đã lên kế hoạch và có đầu tư bài bản cho việc

dự đoán và chuẩn bị cho gián đoạn và khủng hoảng – dù là

sự gián đoạn và chuyển hóa theo kiểu dần dần hay một

cuộc khủng hoảng đại quy mô xảy ra bất thình lình – thì

thường sẽ ở một vị thế tốt hơn để có thể thích nghi, phục 

hồi và đứng vững. Nghiên cứu này cũng xác thực quan 

điểm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Bên cạnh đó, nghiên

cứu cũng nêu ra một số bài học đã được kiểm chứng để

giúp các tổ chức tăng cường năng lực sinh tồn, và tăng

cường “sức khỏe” trong nghịch cảnh.

Punit Renjen

Tổng Giám đốc
Deloitte Toàn cầu
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ự gián đoạn trong kinh doanh có thể dâng trào giống

như những đợt sóng thủy triều lên, mà cũng có thể ồ 

ạt quét qua như một cơn bão. Trong một số trường

hợp ít khi xảy ra, như 12 tháng khắc nghiệt vừa qua đã cho

chúng ta thấy, sự gián đoạn (disruption) có thể xảy ra đồng

thời, theo cả hai cách trên.

Không nhiều tổ chức có được sự chuẩn bị đầy đủ để đối phó

với tình trạng hỗn loạn trên thị trường toàn cầu trong năm 

2020. Một tổ hợp của nhiều yếu tố, từ đại dịch y tế toàn cầu, 

các bất ổn xã hội và chính trị, đi kèm hiện tượng biến đổi khí 

hậu ngày càng khắc nghiệt, đã gây nhiều xáo trộn cho hoạt

động của khu vực kinh tế cả công lẫn tư trên thế giới. Các

thách thức ngày càng gia tăng trong năm qua đã mở rộng 

khái niệm về “chuẩn bị sẵn sàng” theo những cách mà nhiều

nhà lãnh đạo không tài nào lường trước được, đồng thời tạo

áp lực cho họ theo những cách mà nhiều người không thể 

tưởng tượng ra.

Để thực hiện báo cáo này, Deloitte Toàn cầu đã khảo sát 

2.260 nhà lãnh đạo điều hành tổ chức (gọi chung là CXO) từ

các khu vực kinh tế công và tư tại 21 quốc gia, và trao đổi với 

Ban Giám Đốc Điều hành (C-suite) của các doanh nghiệp

trong nhiều ngành để tìm hiểu xem các nhà lãnh đạo và tổ 

chức của họ đang phải chiến đấu với trạng thái “bình thường 

mới” như thế nào, khi họ phải đối mặt với những lựa chọn 

khó khăn, thử nghiệm những cách thức hoạt động mới và đối 

mặt với những thay đổi cơ bản trong chiến lược của họ. 
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Giới thiệu
Thế nào là một tổ chức kiên cường?
“Một khi đã trải qua thời kỳ gián đoạn và thách thức với quy mô như năm 2020 và tự

nhận ra mình đã trở nên “kiên tâm” hơn như thế nào, thì bạn sẽ thực sự thay đổi. Bạn sẽ

thấy sự kiên cường có thể giúp cho doanh nghiệp của bạn linh hoạt hơn như thế nào, dễ 

thích ứng hơn như thế nào, hướng đến tương lai hơn như thế nào, và khi đó bạn sẽ không 

thể quay lại tình trạng như trước.”

— Greg Tretiak, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính, Power Corporation of Canada

au một năm 2020 nhiều biến động, báo cáo thường

niên năm thứ tư về mức độ sẵn sàng của Deloittes
Chúng tôi muốn biết các tổ chức đã đối phó với những 

thách thức bất ngờ mà họ phải đối mặt trong năm qua như

thế nào, và tìm hiểu xem điều gì đã giúp họ có thể đứng

vững trước những biến động lớn đó. Dựa trên những phân 

tích, chúng tôi đã xác định những đặc tính tạo nên một “tổ 

chức kiên cường” — những đặc tính mà các nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp có thể áp dụng để xây dựng và tăng cường

mức độ “kiên tâm” cao hơn cho doanh nghiệp của mình.

Chúng tôi đã xác định được năm thuộc tính của các tổ chức 

kiên cường, những thuộc tính này đã làm nền tảng và thúc 

đẩy việc xây dựng và triển khai các chiến lược nhanh nhạy, 

văn hóa thích ứng, cũng như triển khai và sử dụng các công 

nghệ tiên tiến một cách hiệu quả. Các doanh nghiệp có thể 

“trở lại và lợi hại hơn xưa” sau những thách thức bất ngờ 

thì thường có năm thuộc tính sau:

• Chuẩn bị và sẵn sàng. Hầu hết các nhà Lãnh đạo điều

hành (CXO) thành công đều lên kế hoạch cho tất cả các 

khả năng có thể xảy ra, cả ngắn hạn và dài hạn. Trong số

CXO của các tổ chức đã thành công trong việc cân bằng

giữa giải quyết các ưu tiên ngắn hạn và dài hạn, 85% 

cảm thấy rằng họ đã có các chính sách hiệu quả để thích

ứng tốt với những gì đã xảy ra trong năm 2020, trong 

khi đó, chỉ có gần một nửa tổ chức không có sự cân 

bằng trên cảm thấy điều tương tự.

• Thích nghi. Các nhà lãnh đạo đều nhận thấy tầm quan 

trọng của việc có lực lượng nhân tài linh hoạt, đa năng,

• Hợp tác. Các CXO nhấn mạnh đến tầm quan trọng của

việc hợp tác trong tổ chức của họ, lưu ý rằng việc hợp

tác giữa các bộ phận đã đẩy nhanh quá trình đưa ra 

quyết định, giảm thiểu rủi ro và tạo ra nhiều đổi mới

hơn. Trên thực tế, việc loại bỏ tư tưởng cục bộ và tăng

cường sự hợp tác giữa các bộ phận trong tổ chức là

một trong những mục tiêu chiến lược hàng đầu mà

các CXO đã thực hiện trước và trong năm 2020.

• Có tín nhiệm. Các CXO hiểu rõ hơn ai hết việc xây

dựng lòng tin khó khăn và thách thức đến mức nào. 

Hơn một phần ba trong số CXO được hỏi không cảm

thấy tự tin là tổ chức của họ đã thực hiện tốt việc

củng cố niềm tin giữa ban lãnh đạo và nhân viên. 

Trong khi đó, những nhà lãnh đạo thành công thì đang

tập trung vào việc cải thiện việc truyền đạt thông tin 

và tăng cường tính minh bạch trong giao tiếp với các

bên liên quan trọng yếu, cũng như khả năng lãnh đạo

bằng sự thấu cảm.

• Có trách nhiệm. Hầu hết các CXO đều công nhận rằng 

trong kinh doanh, có những trách nhiệm còn quan trọng

hơn cả lợi nhuận. Trong số các CXO tham gia khảo sát 

nói rằng họ thấy mình đã làm rất tốt trong việc cân bằng 

nhu cầu của tất cả các bên liên quan, thì 87% trong số

đó đồng thời cho rằng tổ chức của họ có thể nhanh 

chóng thích ứng và xoay chuyển để đối phó với các tác

nhân gây gián đoạn. Con số đó cao hơn gần 50% so với 

tỷ lệ CXO tại các tổ chức cảm thấy chưa thực hiện tốt 

việc cân bằng nhu cầu của các bên liên quan.

• đặc biệt là trong một năm đầy biến động như năm

2020.  Các CXO cho rằng sự linh hoạt/khả năng thích 

ứng là đặc tính quan trọng nhất của lực lượng nhân

tài đối với tương lai của tổ chức.

Tổ chức kiên cường: Vững vàng trong thử thách
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Hầu hết các tổ chức kiên cường, có khả năng phục hồi cao 

thường tập trung vào toàn bộ những đặc tính nêu trên chứ

không chỉ một, hai mục. Một phần là do những thuộc tính 

này thường có những trùng lắp và tương hỗ lẫn nhau. Ví 

dụ, các công ty theo đuổi việc triển khai “chủ nghĩa tư bản 

vì tất cả các bên liên quan” (stakeholder capitalism) gần 

như chắc chắn sẽ tập trung vào việc xây dựng lòng tin và 

hành động theo các chuẩn mực đạo đức.

Hơn nữa, năm thuộc tính này không phải là bất biến, cũng 

không phải tự nhiên mà sinh ra.  Tổ chức nào muốn có các

thuộc tính này cần phải có khát khao, nỗ lực, đầu tư và 

hành động để nuôi dưỡng và duy trì những thuộc tính đó. 

Theo kết quả khảo sát, những tổ chức kiên định trong việc

gây dựng các thuộc tính này và để chúng có thể thẩm thấu

vào tư duy và văn hóa doanh nghiệp của mình, thì sẽ ở 

một vị thế tốt hơn để vượt qua những giai đoạn đầy gián

đoạn và thách thức, giúp mở ra một thời kỳ hậu đại dịch 

“bình thường mới tốt đẹp hơn”. Ví dụ, những tổ chức mà

các CXO cho biết đã làm rất tốt việc xây dựng nền văn hóa 

kiên tâm (resilient culture) thì có khả năng vượt qua và tận

dụng tốt những biến cố và khủng hoảng trong năm 2020 

cao gấp ba lần so với những tổ chức không có nền văn hóa 

này.

Có lẽ điều quan trọng nhất mà ta có thể nhận thấy được,

là những dữ liệu khảo sát đều nêu bật tầm quan trọng

của tốc độ. Các tổ chức đã sớm đầu tư vào các chiến lược tăng 

cường mức độ kiên tâm trong cuộc khủng hoảng COVID-19 — hoặc 

ở mức cao hơn, đã triển khai đầu tư vào những chiến lược, lực 

lượng và công nghệ nhằm tăng cường khả năng phục hồi — đã tỏ ra

luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. Phát hiện này đã chỉ ra 

một bài học vỡ lòng mà các đại dịch một lần nữa lại cho chúng ta 

thấy: sự “kiên tâm” và “kiên cường” chẳng qua là việc suy tính trước

nhiều bước cho tương lai, ngay trong lúc vẫn phải triển khai mọi

biện pháp có thể để đối phó với khủng hoảng và phục hồi từ khủng 

hoảng, và coi tất cả những việc đó quan trọng ngang nhau.

Các nhà lãnh đạo khó có thể chắc chắn rằng tổ chức của họ có kiên 

cường thật hay không, cho đến khi tổ chức đó thực sự đối mặt với

những nghịch cảnh và thách thức. Thử thách khó khăn và “nặng ký”

nhất mà các tổ chức và lãnh đạo doanh nghiệp phải đương đầu đã 

xảy ra vào chính năm 2020, và nhờ đó, xác thực cho nhiều CXO thấy

được rằng tổ chức của họ thực ra kiên tâm hơn họ tưởng. Trước 

năm 2020, chỉ 24% các CXO cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng để dẫn dắt

tổ chức vượt qua những sự kiện gây gián đoạn tiềm tàng, và chỉ 21% 

cảm thấy hoàn toàn tự tin rằng tổ chức của họ có thể nhanh chóng 

thích ứng và xoay chuyển khi cần thiết. Tuy nhiên, ngay trong đại 

dịch, các tỷ lệ này đã tăng lên lần lượt là 34% và 30%, cho thấy rằng 

các sự kiện của năm 2020 đã gia tăng đáng kể sự tự tin của nhiều

CXO vào khả năng phục hồi hay tính “kiên cường” của tổ chức - và 

đồng thời là cả sự “kiên tâm” của chính họ. Tuy nhiên, vẫn có 66% 

các CXO không cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng về khả năng lãnh đạo 

và 70% không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thay đổi và thích 

ứng của tổ chức khi đối mặt với các sự kiện gây gián đoạn.

Báo cáo về mức độ kiên cường của các tổ chức năm 2021
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Những thuộc tính của “kiên tâm”

Có chuẩn bị và luôn sẵn sàng

“Khi đại dịch xảy ra, một trong những điều đầu tiên chúng tôi làm là tập hợp ngay một 

team gồm thành viên từ các bộ phận trong tổ chức để xây dựng một số quy tắc phối hợp

trong công việc — những thứ mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể sẽ cần. Chúng tôi 

không thực sự biết liệu mình có cần những quy tắc đó không, cho đến khi phải đóng cửa 

văn phòng, và khi đó chúng tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì đã lên kế hoạch trước cho 

nhiều tình huống."

— Hollie Castro, phó chủ tịch cấp cao phụ trách Nguồn lực và ESG, YETI

kiện tướng cờ vua, một CXO thành công sẽ tính trước 

một số nước cờ, đặt mục tiêu dài hạn cho các nước

cờ trong tương lai, đồng thời đánh giá rủi ro và cơ 

hội dựa trên một loạt những kịch bản tiềm năng và 

tình hình cạnh tranh trên thị trường. Các tổ chức có

dự báo và lập kế hoạch trước cho những sự kiện gián

đoạn, những thách thức và cơ hội, thì gần như chắc 

chắn sẽ là những tổ chức kiên cường nhất.

CHUẨN BỊ CŨNG CÓ NGHĨA LÀ HÀNH ĐỘNG 

SỚM

Các CXO thành công nhất sẽ lên kế hoạch cho tất cả các

tình huống có thể xảy ra, cả ngắn hạn và dài hạn. Khảo 

sát của chúng tôi cho thấy hơn 85% CXO từ các tổ chức 

đạt được sự cân bằng giữa việc giải quyết các ưu tiên 

ngắn hạn và các ưu tiên dài hạn, cảm thấy rằng họ đã 

thích ứng một cách hiệu quả để xoay chuyển tình thế

với các sự kiện của năm 2020. Trong khi đó, chỉ có gần 

một nửa số tổ chức không đạt được sự cân bằng trên

cảm thấy đã thích ứng tốt.

Để hiểu được yếu tố nào đã kích hoạt khả năng phục 

hồi của doanh nghiệp trước, trong và sau các sự kiện 

gián đoạn trong năm 2020, chúng tôi đã đề nghị các 

nhà lãnh đạo chia sẻ về những hành động quan trọng

mà họ đã thực hiện hoặc đang lên kế hoạch để đầu tư

cho chiến lược, nhân lực và công nghệ. Những hoạt

động này bao gồm những hành động liên quan đến

tầm nhìn xa “đi trước nhiều bước” và chuẩn bị, chẳng 

hạn như sử dụng công nghệ để tạo ra các mô hình 

kinh doanh mới, đa dạng hóa các thành tố trong chuỗi 

cung ứng, và đầu tư vào mô hình làm việc từ xa để hỗ 

trợ đội ngũ nhân lực và các hoạt động hàng ngày 

(Hình 1).

Điểm qua các hành động quan trọng, chúng tôi nhận 

thấy rằng các tổ chức đi tiên phong trong việc tích cực 

lên kế hoạch đầu tư vào các quy trình trong năm 2020 

hoặc đã có hành động trước từ năm 2020 — có khả 

năng đương đầu với những sự kiện của năm 2020 tốt 

hơn so với những tổ chức chưa thực hiện bất kỳ hành 

động nào.1
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Hiển nhiên là việc quản lý một cách hiệu quả 

trong thế giới kinh doanh phụ thuộc lớn vào 

chiến lược và sự chuẩn bị. Giống như một



CẨM NANG ĐỐI PHÓ VỚI SỰ GIÁN ĐOẠN —

VÀ CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI

Mặc dù chỉ một số ít tổ chức nghĩ đến việc chuẩn bị cho đại 

dịch, nhiều hành động chiến lược được liệt kê trong Hình 1 đã

có thể giúp các tổ chức lập kế hoạch và định hướng để vượt

qua những hình thức gián đoạn khác nhau, chẳng hạn như tình

hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nâng cấp công nghệ từ 

cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0. Cũng giống như các đội bóng

phải vạch ra chiến lược cho mỗi trận đấu tùy theo đối thủ của 

mình, các tổ chức kiên tâm cũng cần chuẩn bị chiến lược ứng

phó tùy theo phán đoán về các sự kiện có khả năng xảy ra.

Chẳng hạn như HSBC đã rất nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển 

đổi kỹ thuật số trước đại dịch. Linda Seymour, Giám đốc điều 

hành HSBC Canada chia sẻ: “Nhìn từ bên ngoài vào, các khách 

hàng của chúng tôi sẽ không hề thấy dịch vụ của chúng tôi bị

gián đoạn chút nào trong thời kỳ đại dịch, chính là nhờ vào các 

khoản đầu tư kỹ thuật số mà chúng tôi đã triển khai trong 

những năm qua. 

Còn nhìn từ nội bộ, chúng tôi đã đầu tư trước vào các quy 

trình và công nghệ, từ đó, cho phép 95% nhân viên của

chúng tôi dễ dàng chuyển từ hình thức làm việc tại văn 

phòng sang làm việc tại nhà trong năm 2020”. Tập đoàn 

Sumitomo cũng tiến hành chuyển đổi kỹ thuật số trước 

năm 2020 - một quyết định mà Giám đốc tài chính 

Masaru Shiomi, cho biết sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng cho 

công ty trong và sau đại dịch.

Lập kế hoạch theo kịch bản chính là yếu tố then chốt

trong việc lập kế hoạch “đi trước nhiều bước”: Việc này

không chỉ giúp các nhà lãnh đạo lên kế hoạch trước cho 

các sự kiện gây gián đoạn, mà còn giúp họ dự đoán và 

chuẩn bị những yếu tố cần thiết để có thể tồn tại và phát 

triển trong tương lai. Đối với Power Corporation of 

Canada, các bài kiểm thử mức độ chịu đựng của hệ thống

(stress test) được thực hiện thường xuyên buộc họ phải 

suy nghĩ về tương lai thế giới sẽ ra sao trong 5 đến 7 năm 

tới, thậm chí là dài hạn hơn, không chỉ giúp cung cấp

thông tin để đầu tư vào công nghệ và số hóa, mà còn cho

cả chiến lược M&A và sự đầu tư vào nguồn lực nhân tài

của công ty.

Nguồn: Phân tích của Deloitte Toàn cầu

HÌNH 1

Các công ty đã triển khai các hoạt động quan trọng trước năm 2020 sẽ có nhiều

khả năng để vượt qua đại dịch một cách hiệu quả hoặc rất hiệu quả

Tỷ lệ các CXO cho biết tổ chức của họ đang vượt qua các sự kiện của năm 2020 một cách hiệu quả/rất hiệu quả, so 

với các đối thủ/công ty có quy mô tương đương họ:

Đã thực hiện trước năm 2020 Đang lên kế hoạch thực hiện trong 1-5 năm tới

Triển khai các quy trình giúp tổ chức dễ dàng luân chuyển nhân viên sang 

các vai trò khác tùy thuộc vào nhu cầu và/hoặc lợi ích của nhân viên

Có các chương trình đào tạo hoặc luân phiên 

cho phép nhân viên được đào tạo thêm

Tăng cường sử dụng các công nghệ tiên tiến để cho phép tổ chức tạo 

ra các mô hình kinh doanh mới và cơ hội thị trường mới

Đầu tư vào các công nghệ và hệ thống mới để hỗ trợ làm việc từ xa

Đa dạng hóa nguồn doanh thu (tạo sản phẩm/dịch vụ mới)

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng với nhiều nhà cung cấp/đối tác

Tạo cho nhân viên các lựa chọn làm việc linh hoạt để hỗ trợ cân 

bằng công việc và cuộc sống

Báo cáo về mức độ kiên cường của các tổ chức năm 2021
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Các nhà lãnh đạo đã hành động trước năm 2020 chỉ

chiếm tỷ lệ nhỏ trong những người mà chúng tôi khảo 

sát, nghĩa là một vấn đề mà các nhà lãnh đạo thường 

xuyên gặp phải là phải đấu tranh để thoát ra khỏi tư duy 

ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng ta đã bắt đầu thấy có sự 

chuyển biến. Các sự kiện trong năm qua đã thúc đẩy 

nhiều công ty buộc phải hành động. Ví dụ, trong khi chỉ 

khoảng một phần tư các CXO mà chúng tôi khảo sát nói 

rằng họ đã triển khai một quy trình để kiểm thử (stress 

test) mức độ dự trữ tiền mặt của họ trước năm 2020, thì

35% đã bắt đầu thực hiện quy trình này vào năm 2020. 

Tương tự, số lượng các tổ chức tập trung vào việc xây 

dựng tính minh bạch và bảo mật trong chuỗi cung ứng 

đã tăng lên đáng kể vào năm 2020 (Hình 2).

ĐỀ XUẤT CHO CÁC LÃNH ĐẠO 

DOANH NGHIỆP

Điểm khởi đầu cần thiết để phát triển tư duy và văn hóa 

“chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp có biến” là tạo ra các 

kịch bản và cẩm nang ứng phó khủng hoảng toàn diện, 

trong đó nêu ra những rủi ro tiềm ẩn, cả từ bên trong lẫn 

bên ngoài.

Các cẩm nang cần phân tích rủi ro lớn nhất của tổ chức và đưa

ra các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) để tổ chức triển

khai thực hiện theo trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Mặc 

dù các cẩm nang đó có thể không lường trước được mọi tình 

huống có thể xảy ra, nhưng một bản phân tích toàn diện, được 

cập nhật thường xuyên sẽ cung cấp đủ thông tin để các CXO có

một khởi điểm, từ đó giúp họ ở trong tâm thế tốt hơn khi xảy ra 

những tình huống bất ngờ. Việc tổ chức các cuộc mô phỏng 

khủng hoảng thường xuyên với những cá nhân có quyền ra 

quyết định chính trong các bộ phận, phòng ban cũng sẽ giúp

nâng cao khả năng chuẩn bị của tổ chức.

Ngoài ra, mặc dù các hành động có thể không hướng đến việc 

chuẩn bị cho bất kỳ một cuộc khủng hoảng cụ thể nào, tổ chức

vẫn có thể tăng cường khả năng chống chịu đối với các rủi ro

bằng các hành động có thể giúp mở rộng danh mục các phương

án và lựa chọn có thể xem xét. Ví dụ, những hành động như đa 

dạng hóa chuỗi cung ứng và nguồn doanh thu, đầu tư vào việc

nâng cao trình độ nhân viên và luân chuyển giữa các bộ phận, 

cũng như tăng cường sử dụng công nghệ để kích hoạt các mô 

hình kinh doanh mới.

Nguồn: Phân tích của Deloitte Toàn cầu

Tập trung vào việc xây dựng tính minh bạch và bảo mật trên toàn bộ chuỗi cung ứng 

Loại bỏ tâm lý bất hợp tác / cục bộ, và tăng cường hợp tác, liên kết giữa các bộ phận

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng với nhiều nhà cung cấp và đối tác

Đa dạng hóa nguồn doanh thu

35%26%

29%17%

33%21%

32%21%

33%17%

HÌNH 2

Những sự kiện gây gián đoạn của năm 2020 đã thúc đẩy nhiều tổ chức đầu tư vào 

việc chuẩn bị và tăng khả năng phục hồi

Tổ chức của bạn đã triển khai các hoạt động chiến lược nào trong số các chiến lược sau đây để giúp cho tổ chức trở nên kiên

cường hơn và chuẩn bị sẵn sàng cho các sự kiện gây gián đoạn?

Thực hiện trước 2020       Thực hiện trong 2020 hoặc đang trong quá trình

Triển khai quy trình để đánh giá liệu dự trữ tiền mặt có đủ để trụ vững trước các sự kiện bất ngờ không
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Thích nghi

“Chúng tôi đã phải thích nghi rất nhanh với tình hình. Những việc chúng tôi dự định làm 

trong năm năm tới, chúng tôi đã phải thúc đẩy để triển khai chỉ trong vài tháng. Đại dịch, 

cũng như những kỳ vọng của khách hàng, đã khiến cho việc phải phát triển những năng lực

như giao tiếp điện tử - điều mà chúng tôi cần đến hàng năm để thực hiện, bỗng dưng trở 

nên cực kỳ cấp thiết.”

— Greg Tretiak, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính Power Corporation, Canada

phải mọi tổ chức đều có thể dễ dàng thực hiện các hành 

động quy mô lớn một cách nhanh chóng, chẳng hạn như 

“xoay trục” để tạo ra các dòng doanh thu mới hoặc nhanh 

chóng bố trí lại nhân sự cho những công việc và nhiệm vụ 

cấp bách hơn khi những công việc chính của họ tạm thời 

không còn tồn tại hoặc không cần thiết.

Khi đại dịch bùng phát và đạt đỉnh lần đầu vào đầu năm 

2020, các phương tiện truyền thông tập trung vào những 

câu chuyện như các nhà máy chưng cất đã chuyển từ việc

sản xuất các sản phẩm thông thường sang sản xuất dung 

dịch sát khuẩn tay, hay các doanh nghiệp sản xuất quần áo 

và ô tô thì chuyển sang sản xuất khẩu trang và quạt thông 

gió. Tuy nhiên, những mô hình chuyển đổi này rất hiếm và 

mặc dù những hành động này có thể đã đáp ứng được nhu 

cầu ngắn hạn, nhưng không hẳn là có mục đích rõ ràng để

chuẩn bị sẵn sàng cho chiến lược kinh doanh trong tương 

lai.  Việc chuyển đổi sản xuất nhanh chóng này là đáng ca 

ngợi, nhưng chưa phải là “thích ứng một cách chiến lược”, 

và mục đích chuyển đổi chỉ là để giải quyết tình huống 

trước mắt.

Khả năng thích nghi dài hạn cần xem xét cả yếu tố cần thiết 

để giải quyết tình huống khủng hoảng hiện tại và đối phó 

với những sự kiện có thể gây gián đoạn trong tương lai. Ví 

dụ, thích ứng dài hạn có thể là việc triển khai công nghệ và 

quy trình để xử lý số lượng đơn đặt hàng trực tuyến tăng

mạnh khi các điểm bán hàng trên thực địa phải đóng cửa và

không thể phục vụ khách hàng, hoặc cũng có thể là việc

phát triển các kỹ năng có thể chuyển giao giữa các nhân viên 

để những người đối mặt với nguy cơ công việc  bị cắt giảm

có thể đảm nhận các nhiệm vụ khác. 

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG THÍCH 

ỨNG BẮT NGUỒN TỪ DOANH NGHIỆP CÓ 

VĂN HÓA “KIÊN TÂM”

Các nhà lãnh đạo nhận thức rõ tầm quan trọng của việc 

có những nhân viên linh hoạt, đa năng, đặc biệt là sau 

một năm như năm 2020. Do vậy, cho đến nay, các CXO 

cho rằng “tính linh hoạt và khả năng thích ứng” là những

đặc tính quan trọng nhất của đội ngũ nhân tài đối với 

tương lai của tổ chức. 54% chọn tính linh hoạt và khả

năng thích ứng là một trong ba đặc tính quan trọng bậc

nhất cần có của lực lượng lao động — cao hơn nhiều so 

với tỷ lệ chọn “kỹ năng chuyên môn và tinh thông

nghiệp vụ trong các vai trò mà nhân viên được tuyển

dụng để làm” hoặc “Có giá trị phù hợp với tổ chức” 

(Hình 3). Như xác nhận của Phó Chủ tịch Castro của công

ty YETI, “Để thành công trong môi trường này, các tổ 

chức cần những nhân tài có sự tinh gọn, không ngại sự

thiếu rõ ràng, và có thể chuyển đổi và thay đổi bản thân, 

dù chỉ một chút.“

Không có gì ngạc nhiên khi cách thức các công ty phát 

triển nguồn nhân lực có tác động rất lớn đến khả năng 

thích ứng nhanh với hoàn cảnh. Chúng tôi hỏi các CXO 

liệu họ đã triển khai hay đang lên kế hoạch thực hiện 

một số hành động hoặc chương trình để hỗ trợ lực 

lượng lao động dễ thích nghi hơn — bao gồm việc triển

khai quy trình để dễ dàng luân chuyển nhân sự từ vai trò 

này sang vai trò khác, hoặc chuyển từ dự án này sang dự 

án khác, duy trì các chương trình đào tạo hoặc luân 

chuyển nhân viên, cho phép đào tạo lại kỹ năng, và cung 

cấp cho người lao động các lựa chọn công việc linh hoạt.

Báo cáo về mức độ kiên cường của các tổ chức năm 2021
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K hả năng thích nghi có thể là đặc tính rõ ràng nhất 

trong năm đặc tính về khả năng phục hồi, nhưng 

cũng có thể là đặc tính khó đạt được nhất.  Không



Khảo sát của chúng tôi cho thấy có mối quan hệ 

tương hỗ giữa việc phát triển khả năng thích ứng của 

đội ngũ nhân tài, với việc có một nền văn hóa “kiên

tâm”. Gần ba trên bốn lãnh đạo được hỏi từ các tổ 

chức đã thực hiện các hành động này cho biết tổ

chức của họ đang thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa 

“kiên tâm” cho doanh nghiệp (Hình 4). Mặt khác, trong 

số các CXO tại các tổ chức không có các chương trình 

như vậy, chỉ khoảng một nửa cho rằng họ có một nền

văn hóa doanh nghiệp “kiên cường”.

HÌNH 3

“Sự linh hoạt/khả năng thích ứng" được đánh giá là đặc tính quan 
trọng nhất của đội ngũ nhân tài đối với tương lai của tổ chức
Với các sự kiện của năm 2020 và tính đến việc lên kế hoạch cho tương lai, đặc tính nào sau đây của lực 
lượng lao động đã trở nên quan trọng nhất đối với tổ chức của bạn? (Chọn 3 đặc điểm quan trọng nhất)

“Sự linh hoạt/khả năng thích ứng”

54%

Thành thạo về công nghệ

40%

Giá trị phù hợp với giá trị của tổ chức

30%

Chuyên môn và nghiệp vụ trong các vai trò mà nhân viên được tuyển

30%

Tư duy phản biện

28%

Sáng tạo

28%

Dám thách thức thực tại để thay đổi hiện trạng

28%

Thấu cảm

22%

Thích học hỏi và có tư duy phát triển

22%

Tính toàn diện, bao trùm

18%

Nguồn: Phân tích của Deloitte Toàn cầu
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XÂY DỰNG VÀ GẮN CHẶT KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG 

VÀO CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI

Các tổ chức cũng có thể đưa khả năng thích ứng 

vào các lĩnh vực khác của doanh nghiệp. Ví dụ, tổ

chức có thể đa dạng hóa hoạt động, bao gồm đa

dạng hóa các nguồn doanh thu và chuỗi cung ứng, 

để đảm bảo vẫn có thể tồn tại và hoạt động trong 

trường hợp có đứt gãy hay gián đoạn. Họ cũng có 

thể áp dụng các công nghệ tiên tiến vào các chiến 

lược cốt lõi để trở nên nhanh nhạy hơn. Như 

Caroline Tose, Giám đốc điều hành của HSBC 

Canada cho biết: “Chúng tôi đã có kế hoạch 

chuyển đổi, nhưng khi đại dịch xảy ra, chúng tôi 

tạm dừng một số hoạt động và đẩy nhanh một số

hoạt động khác, đặc biệt là các hành động liên

quan đến kỹ thuật số. Chúng tôi rà soát tất cả các 

bộ phận kinh doanh và các phòng ban để tìm ra 

những điểm có thể thực hiện một cách sáng tạo

và hiệu quả hơn.”

Cùng với sự chuẩn bị sẵn sàng, điều quan trọng là phải 

hành động sớm để có được khả năng thích ứng cao hơn 

khi đối mặt với khủng hoảng.75% các CXO được khảo sát 

tại các tổ chức đã đa dạng hóa nguồn doanh thu của họ 

trước năm 2020, đồng ý rằng tổ chức của họ có thể 

nhanh chóng thích ứng và xoay chuyển để đối phó với 

các sự kiện gián đoạn bất ngờ. Tương tự, 78% các CXO từ 

các tổ chức đã đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ trước 

năm 2020 cho biết họ đang thích ứng tốt với các sự kiện

gián đoạn đó. Trong khi đó, chỉ có khoảng một nửa số các 

CXO đã trì hoãn việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của 

mình từ 1 đến 5 năm, cho biết là có thể thích ứng tốt.

Câu chuyện xảy ra tương tự với các doanh nghiệp khi xét 

trên phương diện công nghệ. 76% các CXO ở các doanh 

nghiệp đã làm tốt trong việc ứng dụng các công nghệ tiên 

tiến vào các chiến lược kinh doanh cốt lõi để trở nên tinh 

gọn hơn, cũng cho biết họ đang vượt qua các biến động 

của năm 2020 tốt hơn so với các công ty cùng ngành.

Thực hiện các quy trình để dễ
dàng luân chuyển nhân viên
khi cần thiết

Nguồn: Phân tích của Deloitte Toàn cầu

Tạo cho nhân viên 
các lựa chọn công 
việc linh hoạt

Có chương trình đào 
tạo hoặc luân chuyển 
để đào tạo lại nhân 
viên

73%

50%

72% 73%

44%47%

HÌNH 4

Khả năng thích ứng của lực lượng lao động là một trong những yếu tố thúc đẩy
văn hóa “kiên cường” của doanh nghiệp
Tỷ lệ CXO trả lời rằng doanh nghiệp của họ nuôi dưỡng nền văn hóa “kiên cường” cho thấy tổ chức của họ đã thực hiện 
những hành động sau để có sự linh hoạt cho đội ngũ nhân tài

Hoàn thành trước 2020 Không có kế hoạch
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CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN CÓ THỂ 
HỖ TRỢ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG 
BẰNG NHIỀU CÁCH

Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến –

như điện toán đám mây, robot, phân tích

dữ liệu, Trí thông minh nhân tạo (AI) và

công nghệ nhận thức, công nghệ nano, 

điện toán lượng tử, blockchain, cảm biến 

và Internet vạn vật (IoT) - vào các hoạt 

động kinh doanh cốt lõi có thể mang lại 

cho các tổ chức nhiều lợi ích, như các báo 

cáo về mức độ sẵn sàng2 trước đây của 

chúng tôi đã chỉ ra. Những khoản đầu tư 

này có thể tăng doanh thu và giảm chi 

phí, tăng cường tính bảo mật và tính

minh bạch cho chuỗi cung ứng, cho phép 

các tổ chức dự đoán tốt hơn về cung và 

cầu và theo dõi hiệu suất hệ thống và

nhiều hơn nữa... - tất cả đều có thể tăng 

khả năng thích ứng của tổ chức.

ĐỀ XUẤT CHO LÃNH ĐẠO 

DOANH NGHIỆP

Thay vì tuyển dụng nhân tài với kỹ năng cụ thể, các 

tổ chức nên chuyển sang tuyển dụng những nhân

tài có tư duy cụ thể, một trong số đó là khả năng 

thích ứng. Điều này có thể có nghĩa là Bộ phận

Nhân sự phải xem xét lại về các mô tả công việc 

truyền thống và yêu cầu ứng tuyển, để có thể sẽ 

mở rộng nguồn ứng viên và tăng tính đa dạng. Các 

tổ chức cũng nên xem xét phát triển các chương 

trình đào tạo hoặc luân chuyển hoặc xây dựng nền 

tảng3 cho phép nhân viên học các kỹ năng và kiến 

thức mới, giúp nâng cao năng lực của tổ chức và 

dễ dàng bố trí lại nhân viên tùy thuộc vào nhu cầu 

và lợi ích của họ.

Các hành động khác mà tổ chức có thể thực hiện 

để tăng cường khả năng thích ứng bao gồm việc

đa dạng hóa hoạt động, tận dụng các công nghệ 

tiên tiến, song song với những hành động đã được 

thảo luận trong bối cảnh được chuẩn bị sẵn sàng. 

Chìa khóa để chuẩn bị và thích ứng là chủ động 

triển khai các bước trên, thay vì đợi cho đến khi 

khủng hoảng xảy ra.

Tổ chức kiên cường: Vững vàng trong thử thách
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Hợp tác
“Hợp tác là vấn đề quan trọng sống còn trong thế giới mới này. Những người sẽ thành 

công trong tương lai là những người biết tập trung, không chỉ vào công việc và các vấn

đề của riêng họ, mà còn vào các mục tiêu lớn hơn. Họ có thể lắng nghe, cộng tác và thấu

hiểu mục tiêu mà những người khác đang cố gắng hoàn thành. Đó là làm việc cùng nhau 

để đạt được các mục tiêu chung, từ đó mang lại lợi ích chung cho tất cả mọi người.”

— Rahim Hirji, Giám đốc quản trị rủi ro, Manulife

tiếp: Khi mọi người làm việc và hợp tác cùng nhau, có thể

phát hiện ra nhiều mặt của vấn đề hơn trong quá trình ra 

quyết định và có thể phổ biến thông tin nhanh hơn.

Thứ hai, việc hợp tác có thể giúp một tổ chức huy động

nguồn lực từ các lĩnh vực và khu vực khác nhau để đảm

bảo hoạt động kinh doanh liên tục. Ví dụ, khi một công ty 

có quan hệ khăng khít giữa các bộ phận và hệ thống

thông tin thông suốt, nếu chẳng may gặp khó trong một 

bộ phận — chẳng hạn như chuỗi cung ứng — thì bộ phận 

bán hàng sẽ có thể dự báo trước và xử lý để cuối cùng

vẫn có thể hoàn thành được đơn hàng của khách hàng. 

Trong khi các tổ chức ít hợp tác hơn sẽ khó có khả năng 

điều chỉnh, và khó phản ứng hơn với các sự kiện gây gián

đoạn.

HỢP TÁC TRONG VÀ NGOÀI TỔ CHỨC

Các CXO mà chúng tôi khảo sát đều nhận thức rõ tầm 

quan trọng của việc hợp tác trong tổ chức của họ. Trên 

thực tế, “loại bỏ sự bất hợp tác và tư tưởng cục bộ trong 

tổ chức để tập trung hơn vào việc hợp tác giữa các bộ 

phận” là hành động chiến lược hàng đầu mà các giám 

đốc đã hướng tới, cả trước và trong năm 2020. Nghiên 

cứu của chúng tôi cũng xác nhận rằng hợp tác càng chặt 

chẽ thì mức độ “kiên tâm” của doanh nghiệp càng cao. 

Trong số CXO mà công ty của họ đã loại bỏ được tâm lý 

cục bộ, bất hợp tác trong tổ chức trước khi đại dịch xảy 

ra, thì hai phần ba cho biết họ có thể đương đầu với các 

biến động của năm 2020 tốt hơn so với các công ty cùng 

ngành. Con số này lớn hơn 20% so với tỷ lệ các CXO 

(45%) mà tổ chức của họ chỉ mới có kế hoạch triển khai 

hợp tác ở quy mô lớn hơn trong 01 đến 05 năm tới.

Hợp tác có thể tăng mức độ kiên tâm của tổ chức, 

bằng cách giúp tổ chức đưa ra quyết định và giao tiếp 

hiệu quả hơn, cũng như bằng cách tăng cường lòng tin 

giữa các nhân viên. Khi đại dịch bùng nổ, nhiều CXO 

nhận ra rằng họ cần phải tăng tốc độ ra quyết định và 

cải thiện tình hình giao tiếp trong tổ chức của họ. Để 

làm được điều này, các công ty như Manulife và YETI 

đã bắt đầu tổ chức các cuộc họp hàng ngày giữa các 

đội ngũ quản lý cấp cao, theo đó, cho phép báo cáo và

khắc phục các vấn đề nhanh chóng, cũng như cải thiện 

giao tiếp và giải quyết vấn đề. Nhưng “phần thưởng”

lớn hơn mà họ thu được chính là lòng tin. Theo Phó

Chủ Tịch Castro của YETi, “Hợp tác và lòng tin được xây 

dựng giữa đội ngũ lãnh đạo sẽ được lan tỏa trong toàn 

bộ tổ chức, giúp xây dựng một đội ngũ nhân lực kiên

cường hơn”.

Như chúng tôi đã thảo luận trong báo cáo năm ngoái,

một vấn đề trọng yếu khác là nỗ lực hợp tác với những 

tổ chức trong và ngoài ngành sẽ tốt hơn việc một mình

một ngựa đương đầu với những thách thức lớn, hay 

những gián đoạn lớn. Ví dụ, Power Corporation of 

Canada, công ty quản lý và là công ty mẹ hoạt động

trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ở Bắc Mỹ, Châu Âu và 

Châu Á, thường xuyên thực hiện các bài kiểm thử mức

độ chịu đựng (stress test) (bao gồm một bài kiểm tra

liên quan đến đại dịch) và phát triển các kế hoạch khắc 

phục tương ứng. Trải qua những bài kiểm tra này 

trước năm 2020 không chỉ cho phép doanh nghiệp bảo 

hiểm dự đoán được kịch bản đã thực sự xảy ra vào 

năm 2020, mà còn giúp công ty có thể chia sẻ những 

bài học kinh nghiệm với các công ty khác dưới sự quản 

lý của Power Corp, qua đó xây dựng khả năng phục hồi 

và sự kiên cường trong toàn tập đoàn.
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Hợp tác là một thành tố quan trọng của sự “kiên

tâm” vì ít nhất hai lý do. Thứ nhất, hợp tác rất 

quan trọng trong quá trình ra quyết định và giao



CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY SỰ HỢP TÁC

Mọi người cần công nghệ phù hợp để hỗ trợ quá trình

làm việc cùng nhau, ngay cả khi đang thực tế làm việc

cùng nhau tại cùng một địa điểm. Sự thể còn trở nên 

phức tạp hơn nhiều khi mọi người không làm việc tại

cùng một nơi. Khái niệm “siloing” (cục bộ) đã mang một ý 

nghĩa khác vào năm 2020 khi nhiều tổ chức buộc phải 

đóng cửa văn phòng, khiến nhân viên bị phân tán và cô 

lập. Theo đó, sự gắn kết được tạo ra trong môi trường 

văn phòng bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, thúc 

đẩy nhu cầu về các công nghệ có thể tái tạo các quy trình 

làm việc hợp tác.

Chỉ 22% các CXO tham gia khảo sát cho biết tổ chức của họ có 

công nghệ cần thiết (như các công cụ và nền tảng dựa trên 

đám mây, khả năng họp và tổ chức hội nghị từ xa và kiểm soát 

an ninh mạng) để hỗ trợ hình thức làm việc từ xa từ trước đại 

dịch. 42% các CXO phát biểu rằng họ không có những công 

nghệ như vậy trước đại dịch nhưng đã phát triển trong năm, 

trong khi 23% CXO khác dự định đầu tư vào những công nghệ 

này trong 06 đến 12 tháng sau khi tham gia khảo sát. Chỉ 3% 

cho biết họ không có kế hoạch đầu tư vào các công nghệ làm 

việc từ xa, điều này rất đáng lưu tâm khi xét đến số lượng

công việc trong xã hội mà vốn yêu cầu nhân viên phải có mặt 

tại địa điểm làm việc theo hình thức làm việc truyền thống

trước kia.

Theo số liệu thống kê trong Hình 5, đại dịch có khả năng đã 

làm gia tăng số lượng các công việc mà nhân viên vẫn có thể

tiếp tục làm việc từ xa ngay cả khi quy định về giãn cách xã hội 

và các quy định hạn chế khác kết thúc, vì vậy những khoản 

đầu tư vào công nghệ sẽ có ngày càng quan trọng hơn trong 

tương lai. Như Shiomi, công ty Sumitomo Corporation lưu ý: 

“Sau đại dịch, chúng tôi chắc chắn sẽ vẫn cần có những giao 

tiếp trực tiếp với nhân viên và khách hàng. Tuy nhiên, chúng 

tôi sẽ cần phải ngày càng cân bằng tốt hơn các phương thức 

giao tiếp và cộng tác, giữa hình thức trực tuyến và hình thức

trực tiếp”. 

Khi mong muốn hợp tác theo cách khác nhau trong tương lai, 

các công ty cần đưa ra những lựa chọn hiệu quả về các kênh

mà họ sử dụng để giao tiếp với nhân viên và khách hàng.

Trong số các nhà lãnh đạo cho biết họ đã đầu tư vào các công 

nghệ và hệ thống hỗ trợ làm việc từ xa trước năm 2020, 79% 

cho biết tổ chức của họ có thể nhanh chóng thích ứng và xoay 

chuyển để ứng phó với các sự kiện gián đoạn - một số liệu 

nhấn mạnh về mối quan hệ giữa công nghệ, hợp tác và mức độ

“kiên tâm”. Những doanh nghiệp áp dụng sớm không chỉ có cơ 

sở hạ tầng “kỹ thuật số hàng đầu” để cho phép làm việc từ xa, 

mà còn có văn hóa và năng lực làm việc với tư duy “kỹ thuật số 

là ưu tiên hàng đầu” (digital first). Ở những tổ chức đó, không 

có nhu cầu phải đào tạo lực lượng lao động về phương thức

làm việc từ xa – vì tất cả họ đều đã quá rành.

ĐỀ XUẤT CHO CÁC LÃNH ĐẠO 

DOANH NGHIỆP

Loại bỏ tư tưởng cục bộ trong nội bộ giữa các bộ phận là chìa 

khóa để tăng cường khả năng hợp tác và gây dựng sự kiên tâm

trong tổ chức. Một cách để làm điều này là tổ chức các cuộc 

họp thường xuyên giữa các lãnh đạo ở tất cả các bộ phận để 

giúp giải quyết các vấn đề và đề cập các vấn đề mà trước đây 

có thể khiến mọi người không muốn hợp tác. Ngoài ra, thực 

hiện các bài kiểm tra mức độ chịu đựng (stress test) hoặc tổ 

chức các lần mô phỏng khủng hoảng và yêu cầu các lãnh đạo ở 

các phòng ban tham gia có thể giúp các tổ chức học được cách 

làm việc cùng nhau hiệu quả hơn trong thời khủng hoảng. Các 

tổ chức cũng có thể thúc đẩy sự hợp tác bằng việc đầu tư vào 

các công nghệ tạo điều kiện cho việc hợp tác, bất kể môi 

trường làm việc như thế nào. Ngoài ra, các lãnh đạo có thể 

xem xét cách thức hợp tác với các tổ chức bên ngoài để giảm 

khả năng và tác động của các sự kiện rủi ro, cũng như giải 

quyết các thách thức của ngành hoặc của xã hội, mà nếu chỉ

mình tổ chức của họ thì “một cây làm chẳng nên non”.

Nguồn: Phân tích của Deloitte Toàn cầu

HÌNH 5

Làm việc từ xa có thể sẽ phổ biến hơn nhiều sau đại dịch so với trước đây
Tỷ lệ trung bình của lực lượng lao động làm việc từ xa trước, trong và sau khi giãn cách xã hội

Trung bình

18% 58%
Trung bình

32%
Trung bình

lực lượng lao động làm việc 
từ xa trước khi có các lệnh
phong tỏa do đại dịch

lực lượng lao động làm việc 
từ xa khi các đợt phong tỏa
do đại dịch lên đến đỉnh
điểm

lực lượng lao động dự kiến 
sẽ làm việc từ xa sau khi đại 
dịch kết thúc
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Có tín nhiệm

“Tín nhiệm được xây dựng hàng ngày, nhưng chỉ trong gian khó mới thấy sự tín nhiệm đó

có mức độ cao thấp ra sao. Khi bạn có thể sát cánh cùng nhân viên và khách hàng của 

mình trong những thời điểm như thế này, bạn mới thực sự có được sự tín nhiệm, và có

thể củng cố các mối quan hệ của mình bền vững hơn bao giờ hết ”.

— Linda Seymour, Giám đốc điều hành, HSBC Canada

thập kỷ qua.5 Hầu hết mọi người không còn cảm thấy 

những tổ chức này giữ được đạo đức nghề nghiệp, có

đủ năng lực hoặc ý thức xã hội, và những mối hoài nghi 

này có vẻ càng tăng cao với các sự kiện xảy ra ở năm 

2020 và đầu năm 2021.

Các CXO tham gia khảo sát của chúng tôi nhìn nhận đây 

là một thử thách thực sự. Ví dụ, hơn một phần ba trong 

số các CXO được hỏi không tự tin rằng tổ chức của họ đã 

làm tốt việc gây dựng lòng tin giữa lãnh đạo và nhân 

viên. Những tổ chức thành công thì cho biết họ đang tập 

trung vào việc cải thiện giao tiếp và tính minh bạch với 

các bên liên quan trọng yếu, cũng như lãnh đạo bằng sự 

thấu cảm.

Quan điểm của chúng tôi là: việc nuôi dưỡng lòng tin là 

điều hoàn toàn có thể thực hiện được.6 Các nhà lãnh 

đạo có thể thực hiện các hành động cụ thể theo từng

bước để gây dựng lòng tin giữa các bên liên quan -

khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, cơ quan quản lý, 

cộng đồng, nhà đầu tư và các cổ đông - bằng cách xem 

xét nhu cầu của họ xuyên suốt ba khía cạnh của niềm 

tin: về thể chất, về cảm xúc và về kỹ thuật số. Trong bối 

cảnh của đại dịch, những khía cạnh này lại trở nên đặc 

biệt quan trọng. Nhiều tổ chức đã phải đương đầu cùng

một lúc với những lo ngại về sức khỏe thể chất của nhân 

viên và khách hàng, sức khỏe tinh thần và cảm xúc của 

nhân viên, cũng như bảo mật dữ liệu, đặc biệt là với sự 

dịch chuyển đáng kể sang chế độ làm việc từ xa.

THỂ CHẤT

An toàn về mặt thể chất của nhân viên và khách hàng 

luôn là một thành tố quan trọng để có sự tín nhiệm, và 

là trọng tâm của bất kỳ chiến lược ứng phó và tái lập

hoạt động nào sau đại dịch.7 Chúng tôi đã đề nghị các

CXO đánh giá về chất lượng những công việc mà tổ chức 

của họ đã làm được trong một số lĩnh vực liên quan đến 

lực lượng lao động, và “giữ an toàn cho nhân viên” luôn

được xếp hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực này, với

77% các CXO tự tin rằng họ đã làm tốt việc này. Tương 

tự, 74% CXO cảm thấy tổ chức của họ đã làm tốt việc giữ 

cho khách hàng của họ được an toàn về thể chất. Tuy 

nhiên, khoảng 1/4 số CXO cảm thấy tổ chức của họ lẽ ra 

đã có thể làm tốt hơn để bảo vệ nhân viên và khách 

hàng.

Đảm bảo sức khỏe thể chất của các bên liên quan là một 

yếu tố quan trọng trong việc xây dựng khả năng phục 

hồi và tính kiên cường của tổ chức. Trong số CXO được 

hỏi mà cảm thấy tổ chức của họ đã giữ an toàn cho nhân 

viên và khách hàng của họ thì có hơn 72% tin rằng tổ 

chức của họ đã làm rất tốt trong việc ứng phó với các sự 

kiện của năm 2020.

Rahim Hirji, Giám đốc rủi ro của Manulife cho biết: “Các

bên liên quan đã đặt rất nhiều niềm tin vào tổ chức của

chúng tôi. Điều đó đặc biệt quan trọng trong thời kỳ đại

dịch. Chúng tôi cố gắng công khai và minh bạch với nhân

viên và khách hàng của mình, chúng tôi chia sẻ với họ về

những điều chúng tôi biết và cả những điều chúng tôi

không biết.”
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Nghiên cứu đã chỉ ra rằng niềm tin vào các 

doanh nghiệp, chính phủ, truyền thông và các 

tổ chức chính quyền khác đã bị xói mòn trong



Sự minh bạch và đối thoại cởi mở cũng rất quan trọng đối 

với HSBC Canada. Giám đốc điều hành Tose cho biết: “Đối 

với chúng tôi, điều cốt yếu là phải lắng nghe nhân viên, thực 

hiện các cuộc khảo sát, luôn cởi mở và trung thực trong giao 

tiếp. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe về cả thế chất và

cảm xúc của mọi người. Nhân viên của chúng tôi đã ghi nhận 

những nỗ lực của chúng tôi và tin tưởng rằng chúng tôi sẽ 

không bao giờ ép buộc họ làm điều gì, chẳng hạn như quay 

lại văn phòng làm việc, trước khi họ thực sự sẵn sàng.”

CẢM XÚC

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã đẩy sức khỏe tinh thần/cảm

xúc lên hàng đầu trong nhận thức của công chúng, nhưng 

ngay cả trước đại dịch, đảm bảo sức khỏe tinh thần cũng là 

một thách thức lớn. Khảo sát về thế hệ Millennials của

Deloitte Toàn cầu năm 2020 được tiến hành cả trước và sau 

khi bắt đầu đại dịch đã xác nhận điểm này đối với thế hệ

Millennials và cả Gen Z. Khảo sát cho thấy ngay cả trước khi 

xảy ra đại dịch, một số lượng lớn nhân viên thuộc thế hệ 

Millennials và Gen Z thường xuyên bị căng thẳng và lo âu -

những yếu tố thường xuyên gây ra các vấn đề cho sức khỏe 

tinh thần.

Khảo sát về độ “kiên tâm” này của doanh nghiệp cho thấy 

việc “tạo cho nhân viên những nguồn lực để cải thiện sức 

khỏe tinh thần” là hoạt động thường xuyên nhất mà các tổ 

chức đã tiến hành trước và trong năm 2020. Tuy nhiên, 40% 

CXO được khảo sát cảm thấy rằng các nguồn lực về sức 

khỏe tinh thần mà họ đã tạo cho nhân viên là chưa đầy đủ 

hoặc chỉ đơn giản là tạm ổn, và 37% cảm thấy họ chưa làm 

tốt việc duy trì tinh thần và nhiệt huyết của nhân viên.

Nuôi dưỡng sức khỏe về mặt tinh thần và cảm xúc có thể 

mang lại lợi ích trong việc tăng mức độ kiên cường của tổ 

chức. Lãnh đạo của các tổ chức mà có thể giúp nhân viên 

cảm thấy an tâm cũng cho biết họ đạt được các chỉ số quan 

trọng về mức độ kiên tâm. Ví dụ, trong số các CXO mà tổ 

chức của họ đã làm rất tốt trong việc cung cấp đầy đủ các 

nguồn lực sức khỏe tinh thần, 82% cũng cảm thấy rằng tổ 

chức của họ đã thích ứng nhanh chóng và xoay chuyển để 

đối phó với các sự kiện gián đoạn. Trong khi đó, chỉ 44% 

trong số các CXO mà tổ chức của họ không có đầy đủ các 

nguồn lực sức khỏe tinh thần cảm thấy là tổ chức của họ có

thể thích ứng và đối phó với những gián đoạn này.

KỸ THUẬT SỐ

Việc dịch chuyển nhanh chóng sang hình thức làm việc 

từ xa phát sinh từ khi bùng phát đại dịch khiến nhiều tổ 

chức lo ngại về các vấn đề an ninh mạng. Mặc dù đã có

những nỗ lực, chỉ 55% số CXO được khảo sát cảm thấy 

tổ chức của họ đã làm tốt hoặc rất tốt trong việc phát 

hiện, khắc phục và ngăn chặn những mối đe dọa từ an 

ninh mạng. Trong nhóm đó, 72% cho biết họ đã vượt 

qua các sự kiện của năm 2020 một cách hiệu quả so với 

các công ty khác. Ngược lại, trong số các tổ chức đã 

không xử lý tốt các vấn đề an ninh mạng, chỉ 35% CXO 

cho biết cảm thấy họ đã ứng phó tốt được với các sự 

kiện của năm 2020.

Niềm tin vào công nghệ, đặc biệt là trong thời đại Công 

nghiệp 4.0, là một vấn đề ở tầm trên cả vấn đề an ninh 

mạng. Các tổ chức cũng phải đối mặt với tác động đạo 

đức từ các khoản đầu tư vào công nghệ tiên tiến của 

họ. Các tổ chức tập trung vào các nguyên tắc đạo đức 

(chẳng hạn như bảo vệ quyền riêng tư hoặc cố gắng loại 

bỏ sự thiên vị trong các thuật toán) khi triển khai các 

công nghệ tiên tiến thì dường như có được khả năng 

phục hồi và mức độ “kiên cường” cao hơn. Trong số các 

CXO được khảo sát mà cho biết rằng tổ chức của họ đã 

thực hiện tốt việc triển khai công nghệ một cách có đạo 

đức, thì khoảng 85% cho biết tổ chức của họ cũng có

thể thích nghi và xoay chuyển tốt để đối phó với các sự 

kiện gián đoạn trong năm qua.

Công nghệ kỹ thuật số cũng có thể được sử dụng để 

giúp tăng cường lòng tin trong các lĩnh vực như chuỗi 

cung ứng. 59% CXO cho biết họ tập trung vào việc tăng 

cường sử dụng các công nghệ tiên tiến trong chuỗi 

cung ứng để tạo ra sự minh bạch và bảo mật tốt hơn. 

Chỉ có 16% CXO đã triển khai những công cụ này vào 

chuỗi cung ứng của họ trước năm 2020, dù vậy cuộc 

khảo sát đều cho thấy những tổ chức này đã vượt qua 

các sự kiện gián đoạn của năm 2020 tốt hơn những tổ

chức “chậm chân” hơn trong việc này. 

Tổ chức kiên cường: Vững vàng trong thử thách
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Khi ghi nhớ rằng lòng tin chỉ có được thông qua hành 

động, thì các CXO nên có kế hoạch để duy trì hoặc phát 

triển niềm tin trên từng khía cạnh trong tổng số ba khía 

cạnh của sự tín nhiệm. Mặc dù việc có cẩm nang ứng phó 

với khủng hoảng có thể giúp các tổ chức biết được cần 

phải làm gì nếu bất kỳ khía cạnh nào có khả năng đối mặt 

với rủi ro trong khủng hoảng, các nhà lãnh đạo không nên 

chờ cho tới khi khủng hoảng xảy ra rồi mới bắt đầu gây

dựng lòng tin. Các câu hỏi mà CXO có thể muốn xem xét 

bao gồm:

• Chúng ta có đang tạo ra một môi trường an toàn cho 

người lao động không?

• Chúng ta có đang áp dụng các nguyên tắc đạo đức vào

công nghệ tiên tiến của mình không?

• Chuỗi cung ứng có minh bạch không?

• Chúng ta có những biện pháp đảm bảo an ninh mạng 

nào để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và nhân 

viên?

• Chúng ta đang cung cấp những nguồn lực sức khỏe tinh

thần nào cho nhân viên?

Điều quan trọng nhất có lẽ là, những CXO có thể lãnh đạo 

bằng sự thấu cảm và cam kết trao đổi thông tin thường 

xuyên và minh bạch với các bên liên quan – thì sẽ có thể

tiến rất xa trong việc củng cố lòng tin.

Khi ghi nhớ rằng lòng tin chỉ có được thông qua hành 

động, các CXO nên có kế hoạch để duy trì hoặc phát 

triển niềm tin trên từng khía cạnh trong tổng số ba khía

cạnh của sự tín nhiệm.
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Có trách nhiệm
“Chúng ta có trách nhiệm với một hệ sinh thái lớn gồm nhiều bên liên quan để tiến tới

một nền kinh tế bình đẳng hơn, công bằng hơn và bền vững hơn. Vì vậy, chúng tôi tập

trung vào việc giảm thiểu những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và tạo ra

tác động tích cực lên toàn bộ chuỗi giá trị của công ty trong dài hạn. ”

— Hollie Castro, phó chủ tịch cấp cao phụ trách Nguồn lực & ESG, YETI

bên liên quan mong muốn các tổ chức điều chỉnh hành 

động để đạt được những mục đích cao cả hơn hoặc có ý 

nghĩa to lớn hơn, và đặt nhu cầu của khách hàng, nhân 

viên, nhà thầu, cộng đồng và cả hành tinh, lên thành

những ưu tiên hàng đầu.

Niềm tin vào “chủ nghĩa tư bản vì lợi ích của tất cả các

bên liên quan” (stakeholder capitalism) ngày càng trở

nên phổ biến với các thế hệ trẻ mà các công ty cần thu 

hút và giữ chân để duy trì sự phát triển bền vững.9 Đây 

là một lý do khiến việc có trách nhiệm với tất cả các bên 

liên quan trở thành một chiến lược “kiên tâm” lâu dài.

Tuy nhiên, việc có trách nhiệm hơn cũng giúp gia tăng

một cách tương ứng khả năng đối phó với những gián 

đoạn bất ngờ trong ngắn hạn và ngoài tầm kiểm soát 

của tổ chức, chẳng hạn như tình trạng bất ổn trong xã 

hội và các thảm họa liên quan đến khí hậu.

Trong số các CXO tham gia khảo sát cho biết họ đã làm 

rất tốt việc cân bằng nhu cầu của tất cả các bên liên 

quan, có 87% cũng đồng thời cho rằng tổ chức của họ có 

thể nhanh chóng thích ứng và xoay sở để đối phó tốt

với các sự kiện gây gián đoạn. Con số đó cao hơn gần 

50% so với tỷ lệ số CXO tại các tổ chức không thực hiện 

tốt việc cân bằng nhu cầu của các bên liên quan.

Seymour, CEO của HSBC Canada cho biết “Dù phải đối 

mặt với một đại dịch hay bất kỳ vấn đề nào có thể phát 

sinh, nếu chúng ta có thể đặt khách hàng và nhân viên 

của mình lên hàng đầu, điều đó sẽ giúp ta có một vị thế 

tốt hơn nhiều để đi đến tương lai.”

HỖ TRỢ NHÂN VIÊN

Như chúng ta đã thảo luận, những tổ chức nào có thể

hỗ trợ tốt cho người lao động — bằng cách đảm bảo an 

toàn về thể chất, cung cấp đầy đủ các nguồn lực để

chăm lo sức khỏe tinh thần và triển khai các giải pháp

làm việc linh họat — thì đồng thời cũng có mức độ

“kiên tâm” cao hơn. Khảo sát cũng cho thấy rằng các tổ 

chức thể hiện cam kết đối với sự đa dạng và bao trùm

(diversity and inclusion) thì sẽ có chỉ số về mức độ kiên

cường, hay khả năng phục hồi cao hơn, trong khảo sát. 

Điều này có thể có được là do lực lượng lao động đa 

dạng, bao trùm có thể giúp tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ

hơn và giúp các công ty dự đoán cũng như chuẩn bị cho 

nhiều biến số hơn, so với các tổ chức chỉ có các nhóm 

nhân viên “đồng dạng”, cùng một kiểu. Khảo sát cho 

thấy mối tương quan chặt chẽ giữa sự tinh gọn, nhanh 

nhạy của tổ chức với việc tổ chức có nền văn hóa doanh

nghiệp bao trùm và có lực lượng lao động đa dạng. Chỉ 

có 8% CXO từ các tổ chức thiếu bao trùm và 22% từ các 

tổ chức thiếu đa dạng cho biết văn hóa doanh nghiệp

của họ có thể gọi là tinh gọn (agile).

YETI là một tổ chức hiện đang tập trung vào việc thúc 

đẩy sự đa dạng, công bằng và bao trùm (DEI) cả trong 

và ngoài tổ chức của mình. Những nỗ lực của Công ty, 

như việc thành lập các hội đồng DEI nội bộ và các nhóm 

nguồn nhân lực, kiểm tra các quy trình tuyển dụng và 

giữ chân nhân viên, đồng thời làm việc với các tổ chức 

địa phương để giúp giải quyết tình trạng bất bình đẳng 

có hệ thống. Một tổ chức khác, Manulife, đang nâng 

cao các mục tiêu DEI bằng cách triển khai đào tạo về 

“định kiến vô thức” (unconscious bias) và DEI, để đảm 

bảo rằng các quy trình tuyển dụng không bị ảnh hưởng

bởi các định kiến, và đảm bảo hỗ trợ điều hành mạnh 

mẽ và sự tham gia của hội đồng quản trị.

Tổ chức kiên cường: Vững vàng trong thử thách

21
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nhiệm cao hơn cả việc tạo ra lợi nhuận. CácN



HỖ TRỢ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhìn chung, khoảng 60% người trả lời khảo sát cho 

biết công ty của họ đã thực hiện tốt hoặc rất tốt các 

cam kết hỗ trợ xã hội. Các tổ chức đang tăng gấp 

đôi nỗ lực từ thiện cho thấy các chỉ số phục hồi 

mạnh mẽ. Trong số những tổ chức đã làm rất tốt 

việc cân bằng kết quả tài chính với nhu cầu của cộng 

đồng, thì hơn 80% cũng làm rất tốt việc nuôi dưỡng 

nền văn hóa tinh gọn, theo các giám đốc tham gia 

khảo sát. Chỉ khoảng một phần tư trong số những 

doanh nghiệp thiếu sự cân bằng đó có thể có được

nền văn hóa tinh gọn như thế.

Hơn 60% cảm thấy tổ chức của họ đang tôn trọng 

các cam kết bảo vệ môi trường. Một phần ba đã 

thiết kế các sản phẩm và dịch vụ theo hướng bền 

vững hơn (gần một phần ba các doanh nghiệp khác 

có kế hoạch làm như vậy trong tương lai 12 tháng

tới), và 28% hiện đang khuyến khích hoặc yêu cầu 

các nhà cung cấp/đối tác đáp ứng các tiêu chí cụ thể

về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Các CXO lưu ý rằng các khoản đầu tư vào môi 

trường cũng có thể mang lại lợi ích lớn cho các mục 

tiêu kinh doanh của họ.

Shiomi, CFO của Tập đoàn Sumitomo nói: “Chúng

tôi đang theo đuổi việc giảm lượng khí thải carbon 

vào năm 2050, không chỉ bởi đó là điều đúng đắn

cần làm mà còn vì chúng tôi tin rằng một xã hội bền 

vững sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh”.

Và HSBC gần đây đã hợp tác với Pollination Group, 

một công ty tư vấn về biến đổi khí hậu, để thành lập

HSBC Pollination Climate Asset Management - một 

liên doanh nhằm tạo ra công ty quản lý vốn tự nhiên 

lớn nhất thế giới và là công ty đầu tiên liên doanh quy 

mô lớn để biến nguồn vốn tự nhiên chủ đạo trở 

thành một loại tài sản.10

CHO THẤY “ĐẲNG CẤP THỰC SỰ” CỦA TỔ 

CHỨC

Gây dựng danh tiếng về sự xuất sắc, với tư cách là 

một tổ chức sử dụng lao động và một lực lượng hoạt

động vì những điều tốt đẹp trên thế giới — và củng 

cố cho danh tiếng đó bằng những hành động thực tế 

— là một thước đo về mức độ kiên tâm trên một số 

lĩnh vực. Những tổ chức có “đẳng cấp thực sự ” —nổi

tiếng trong việc trân trọng giá trị của nhân viên, giúp 

đỡ cộng đồng và minh bạch với các bên liên quan về 

các vấn đề môi trường/xã hội/quản trị (ESG) — có 

nhiều khả năng đạt điểm cao về các chỉ số “kiên tâm”

chủ chốt, đặc biệt là có nền văn hóa doanh nghiệp

tinh gọn. Như có thể thấy trong Hình 6, sự xuất sắc 

trong những lĩnh vực cho thấy “đẳng cấp thực sự” 

trong việc trân trọng giá trị nhân viên, minh bạch về 

ESG và giúp cộng đồng thúc đẩy nền văn hóa doanh

nghiệp có thể nuôi dưỡng và tăng cường sự “kiên

tâm”.

Những tổ chức nào có thể hỗ trợ tốt cho người lao 

động - bằng cách giữ cho họ an toàn về thể chất, cung 

cấp đầy đủ các nguồn lực để chăm lo sức khỏe tinh 

thần và triển khai các giải pháp làm việc linh hoạt –

thì đồng thời cũng có mức độ “kiên cường” cao hơn.
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Có nhiều cách để trở thành một tổ chức có 

trách nhiệm. Các sáng kiến bền vững về môi 

trường, trả lương đầy đủ và cung cấp các lợi ích 

thỏa đáng cho người lao động, ưu tiên sức 

khỏe tinh thần và thể chất, đồng thời thúc đẩy 

sự đa dạng và bao trùm là tất cả các cấu phần

của trách nhiệm. 

Các tổ chức có trách nhiệm và kiên cường nhất tập 

trung vào nhiều lĩnh vực này cùng một lúc. Đối với các 

tổ chức không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu, có thể 

nên tham khảo ý kiến các nhân viên thuộc thế hệ 

millennial hoặc Gen Z. Khảo sát Millennial hàng năm 

của Deloitte Toàn cầu đã phát hiện từ năm này qua 

năm khác, rằng các nhóm này quan tâm sâu sắc đến tác 

động xã hội và trách nhiệm kinh doanh, đồng thời họ 

có thể đưa ra một lộ trình để giúp các tổ chức hiểu và

xác định được nơi cần tập trung nỗ lực.

Nguồn: Phân tích của Deloitte Toàn cầu

HÌNH 6

“Đẳng cấp thực sự” giúp tăng cường “kiên tâm”
Tỷ lệ CXO cho biết tổ chức của họ đang nuôi dưỡng nền văn hóa “kiên cường” - cho biết liệu họ có xuất 
sắc trong các lĩnh vực chứng tỏ “đẳng cấp thực sự” sau đây hay không:

Chúng tôi đã có tiếng trong việc trân trọng giá trị của nhân viên

Chúng tôi chưa có danh tiếng trong việc trân trọng giá trị của nhân viên

82%

16%

Chúng tôi đã thể hiện tốt những cam kết về minh bạch trong hoạt động ESG

Chúng tôi chưa thể hiện tốt cam kết về minh bạch trong ESG

79%

22%

Chúng tôi có tiếng trong việc hỗ trợ cộng đồng

Chúng tôi không có nhiều danh tiếng trong việc hỗ trợ cộng đồng

32%

78%
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Những gián đoạn trong năm 2020 đã định hình nhận thức

của các nhà điều hành về các vấn đề xã hội hàng đầu

Các sự kiện gây gián đoạn của năm 2020 được phản ánh 

trong các vấn đề xã hội hàng đầu do các giám đốc tham

gia khảo sát xác định. Vấn đề số một được xác định là 

biến đổi khí hậu (hình 7), phù hợp với nghiên cứu gần 

đây khẳng định tầm quan trọng của biến đổi khí hậu đối 

với cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và thế hệ trẻ như

Millenials.

Nhưng vấn đề chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh tật 

cũng nằm trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của

các CXO tham gia khảo sát. Giáo dục, bất bình đẳng giàu 

nghèo và thành kiến mang tính hệ thống nổi lên trong top 5

vấn đề hàng đầu, có lẽ do sự khó khăn không cân xứng phải 

trải qua vào năm 2020 của những người tụt hậu về giáo dục 

và thu nhập, và những người bị phân biệt đối xử (người

nghèo càng có nguy cơ nghèo thêm).
HÌNH 7

Bảng xếp hạng của các CXO tham gia khảo sát về các thách thức xã hội hàng đầu 
bởi các sự kiện gây gián đoạn của năm 2020
Bạn cho rằng vấn đề xã hội nào sau đây sẽ là vấn đề quan trọng nhất mà doanh nghiệp phải giải quyết trong thập kỷ tới? (Chọn 3 
vấn đề quan trọng nhất) 

Biến đổi khí hậu và môi trường bền vững

47%

42%

Các vấn đề chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh tật

Khoảng cách trong giáo dục, kỹ năng và đào tạo

Bất bình đẳng thu nhập và phân phối của cải

Thành kiến và bất bình đẳng có hệ thống (ví dụ: phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính)

39%

37%

31%

30%

26%

19%

18%

8%

Các vấn đề của chuỗi cung ứng

Sự khan hiếm của các nguồn tài nguyên (dầu khí, ga, nước)

Mất an ninh lương thực/nạn đói

Các vấn đề nhập cư và nạn dân

Quấy rối tình dục

Nguồn: Phân tích của Deloitte Toàn cầu
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Trong khi đại dịch đã tốn nhiều giấy mực trên báo chí, 

năm 2020 cũng được định hình đáng kể bởi tình 

trạng bất ổn xã hội và những thách thức môi trường 

ngày càng trở nên tồi tệ. Nhiều nhà lãnh đạo doanh 

nghiệp hài lòng với nhu cầu loại bỏ những thành

kiến mang tính hệ thống và thúc đẩy sự phát triển bền 

vững với môi trường, thể hiện qua các hoạt động mà 

hầu hết các tổ chức đang theo đuổi hoặc có kế hoạch 

theo đuổi trong năm tới (Hình 8).

Nguồn: Phân tích của Deloitte Toàn cầu

HÌNH 8

Các hành động hàng đầu để thúc đẩy tính bền vững của môi trường và giải quyết 
những thành kiến có tính hệ thống

Năm hành động hàng đầu mà các tổ chức đã
hoặc đang thực hiện như một phần trong những
nỗ lực phát triển môi trường một cách bền
vững:

Năm hành động hàng đầu mà các tổ chức đã hoặc đang
thực hiện như một phần trong những nỗ lực để giảm bớt 
các thành kiến mang tính hệ thống và bất bình đẳng:

Đào tạo nhân viên thành những người
bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Thiết kế sản phẩm hoặc dịch vụ 
theo những cách bền vững hơn

Giải quyết vấn đề bền vững về môi 
trường tại một hoặc nhiều cuộc họp 
hội đồng quản trị trong năm

Khuyến khích hoặc yêu cầu các nhà 
cung cấp và đối tác đáp ứng các 
tiêu chí cụ thể đảm bảo phát triển
môi trường bền vững

Có kế hoạch để giảm bớt việc di 
chuyển bằng máy bay của nhân viên
ngay sau khi đại dịch đã kết thúc

Sa thải nhân viên (bao gồm cả lãnh
đạo cấp cao) vì có nhận xét hoặc hành
động phân biệt chủng tộc

Giải quyết các vấn đề về đa dạng và
bao trùm tại một hoặc nhiều cuộc
họp hội đồng quản trị trong năm

Yêu cầu nhân viên và lãnh đạo tham gia 
các khóa đào tạo hoặc giáo dục liên tục
liên quan đến sự đa dạng và thành kiến
có hệ thống

Đưa ra các mục tiêu tuyển dụng và giữ 
chân nhân tài cụ thể để trở thành một 
tổ chức đa dạng hơn

Đặt ra những mục tiêu cụ thể yêu cầu
có sự tham gia của lãnh đạo, để trở 
thành một tổ chức đa dạng hơn

Tổ chức kiên cường: Vững vàng trong thử thách
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Hướng tới tương lai
Xây dựng một tổ chức thực sự kiên cường

“Khi chúng ta xem xét thiết lập ra các ưu tiên trong tương lai, chúng ta không được quên

những bài học xương máu mà chúng ta đã học được: duy trì kết nối với khách hàng, ứng

phó với những thay đổi trong thời gian thực và không mất quá nhiều thời gian để đưa ra 

quyết định, tận dụng những kiến thức đã học để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và sử 

dụng công nghệ ở mức tối đa. Chúng ta phải luôn soi mình vào gương và liên tục thử thách 

bản thân để không ngừng tiến bộ.”

— Caroline Tose, Giám đốc điều hành, HSBC Canada

ự kiện của năm vừa rồi đã đem lại và mang đến

cho các CXO các bài học đắt giá về bản thân họ

và doanh nghiệp họ quản lý. Những Lãnh đạoS
kiên tâm được khảo sát đã không thể dự đoán chính

xác điều gì sẽ xảy ra vào năm 2020, nhưng họ đã đầu tư 

từ trước để tăng cường năm thuộc tính được mô tả 

trong báo cáo này. Bằng cách nỗ lực xây dựng các tổ 

chức có tầm nhìn chiến lược, có lợi cho nhân viên của 

họ, và tận dụng công nghệ để tạo lợi thế cạnh tranh, 

hóa ra những nhà lãnh đạo này cũng đang áp dụng sự

“kiên tâm” của mình vào văn hóa doanh nghiệp và tư 

duy trong doanh nghiệp của họ. Điều này đã cho phép 

họ phản ứng hiệu quả với cuộc khủng hoảng hiện tại và 

định vị bản thân để từ đó phát triển mạnh mẽ.

Việc trau dồi tính “kiên tâm” bắt đầu bằng việc đánh

giá một cách trung thực xem tổ chức của ta có chuẩn bị, 

thích nghi, hợp tác, có tín nhiệm và có trách nhiệm hay 

không, và nếu có thì đến mức nào. Nếu tổ chức của bạn

gặp khó khăn trong một số lĩnh vực, bạn có thể thực

hiện hành động để thu hẹp khoảng cách:

• Tạo ra các kịch bản và các hành động ứng phó với

khủng hoảng một cách toàn diện, vạch ra những rủi

ro tiềm ẩn bên trong và bên ngoài.

• Tiến hành mô phỏng thường xuyên các kịch bản và 

tình huống khủng hoảng đối với những người ra 

quyết định chính trong các bộ phận và phòng ban.

• Thuê những người có tư duy cụ thể thay vì thuê

những người có những kỹ năng cụ thể.

• Phát triển các chương trình đào tạo hoặc luân 

chuyển cho phép người lao động học hỏi các kỹ 

năng và năng lực mới.

• Loại bỏ tư tưởng cục bộ, bất hợp tác (silo) trong 

nội bộ và đầu tư vào các công nghệ thúc đẩy sự 

hợp tác.

• Tích cực tìm kiếm những mối quan hệ với các tổ 

chức cùng chí hướng để giải quyết các vấn đề xã 

hội.

• Phát triển các sáng kiến bền vững về môi trường 

trong tổ chức.

• Xây dựng lòng tin về thể chất, tình cảm, tài chính

và kỹ thuật số với các bên liên quan.

• Ưu tiên củng cố sức khỏe tinh thần, sức khỏe vật

chất, củng cố sự đa dạng, bao trùm và bình đẳng.

Các thuộc tính có thể tăng cường sự “kiên tâm” sẽ 

phát huy tác dụng với các công ty trong cả thời điểm 

tốt nhất cũng như thời điểm tồi tệ nhất. Các tổ chức 

đã đầu tư trang bị cho mình những thuộc tính này

sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho sự thay đổi và gián 

đoạn đang ngày càng trở thành một “bình thường

mới”.
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Phương pháp luận

Báo cáo Khả năng phục hồi của Deloitte 2021 dựa trên cuộc khảo sát tiến hành với sự tham gia của 2.260 nhà điều hành 

cấp C và các nhà lãnh đạo cấp cao trong khu vực công, bao gồm CEO/chủ tịch, COO, CFO, CMO, CIO và CTO. Cuộc khảo 

sát do KS&R Inc. thực hiện vào tháng 7 đến tháng 9/2020, lấy ý kiến người trả lời từ 21 quốc gia; 45% đến từ Châu 

Âu/Nam Phi, 28% từ Châu Mỹ và 27% từ Châu Á Thái Bình Dương. Tất cả các lĩnh vực công nghiệp chính cũng được thể 

hiện trong mẫu của chúng tôi. Ngoài ra, KS&R và Deloitte đã tiến hành các cuộc phỏng vấn trực tiếp chọn lọc với các 

nhà lãnh đạo ngành công nghiệp toàn cầu và các học giả.

Tất cả những nhà lãnh đạo tham gia khảo sát trong khu vực tư nhân đến từ các tổ chức có doanh thu hàng năm từ 500 

triệu đô trở lên, với gần một phần ba (31%) đến từ các tổ chức có doanh thu trên 5 tỷ đô. Một phần năm số người 

được hỏi trong khu vực tư nhân có chức danh CEO/chủ tịch, 17% khác là CFO và 16% là CIO. 

Trong số các nhà lãnh đạo khu vực công được khảo sát, 40% đại diện cho các tổ chức và cơ quan có ngân sách từ 1 tỷ đô 

trở lên. Trong số các nhà lãnh đạo khu vực công được khảo sát, 21% là CIO và 19% có chức danh giám đốc hoặc phó 

giám đốc.

38% người được hỏi ở độ tuổi từ 45 đến 54, đại diện cho phân khúc lớn nhất. 20% số người được hỏi là phụ nữ. 

Tổ chức kiên cường: Vững vàng trong thử thách
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Phụ lục: Hành trình của nhà lãnh đạo kiên tâm

Xây dựng một tổ chức kiên cường



“Vốn dĩ trên đời không có đường; 

đường là do chân người đi nhiều 

mà có thôi.”
— Spanish poet Antonio Machado11

thách thức vẫn đang tiếp diễn không ngừng. Khi tôi viết 

ấn phẩm này, nhiều quốc gia trên toàn cầu vẫn đang vật 

lộn với COVID-19 khi những biến thể của nó đang tiếp 

tục trỗi dậy, và hiểm họa bị phong tỏa vẫn luôn liên tục 

rình rập với mức độ ngày càng khó lường — trong bối 

cảnh biến động liên tục của tình hình xã hội, chính trị và 

kinh tế, càng khiến việc chèo lái con thuyền doanh 

nghiệp ngày càng khó khăn hơn.

Cuộc khủng hoảng này đang gây ra những thiệt hại

khủng khiếp cho nhiều tổ chức và cá nhân. Vào tháng

10, Deloitte và Fortune đã khảo sát hơn 125 giám đốc 

điều hành trong cộng đồng CEO Fortune toàn cầu, và

cuộc khảo sát cho thấy rằng bốn thách thức lớn nhất đối

với các CEO đó trong năm 2020 đầy gian khó này là duy 

trì phúc lợi của nhân viên, duy trì khả năng đổi mới và 

sáng tạo, giải quyết tình hình doanh thu sụt giảm, và thu 

hút được khách hàng (xem Hình 9, từ Khảo sát CEO của

Fortune / Deloitte12). Trong 6 tháng qua, 90% trong số 

các CEO này đã triển khai những hành động để hỗ trợ 

sức khỏe tinh thần của nhân viên.13 Trong khi đó, khách 

hàng của nhiều tổ chức cũng có những tư duy rất tương 

đồng. Trong số gần nhất của Báo cáo theo dõi tình hình 

tiêu dùng mà Deloitte thực hiện hai tuần một lần, có thể 

thấy Người tiêu dùng ở 15 trong số 18 quốc gia được 

khảo sát trên toàn cầu xác nhận là họ lo lắng hơn là lạc 

quan về tình hình sức khỏe.14

Các tổ chức phục hồi nhanh chóng và thành công thường trải qua ba giai đoạn — Ứng 

phó, Phục hồi, Hưng thịnh — không chỉ trong COVID-19 mà trong mọi cuộc khủng hoảng. 

Dưới đây là bốn hành động để cải thiện khả năng phục hồi của tổ chức.

Nguồn: Khảo sát CEO của Fortune/Deloitte, tháng 10 năm 2020.

HÌNH 9

Những thách thức lớn nhất của các CEO Fortune trong đại dịch COVID-19

Vấn đề nào đang khiến Doanh nghiệp của Ông/Bà gặp thách thức nghiêm trọng nhất?

ào năm 2020, những nhà lãnh đạo kiên tâm 

đã được thử thách ở một mức độ khắc nghiệt 

chưa từng có, và ngay lúc này đây những V

Tổ chức kiên cường: Vững vàng trong thử thách
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Mặc dù kết quả đầy hứa hẹn từ các thử nghiệm vắc-xin 

— được các CEO toàn cầu coi là ưu tiên cao nhất trên 

con đường phục hồi15—có vẻ khuyến khích chúng ta 

nên tập trung hơn vào việc đạt được một điểm “bình 

thường mới tốt hơn” (better normal), song quá trình 

tiến đến điểm này có vẻ sẽ là theo đồ thị hình sin, chứ 

không phải là tốt dần kiểu tuyến tính. Và bất kể tổ chức

đang ở giai đoạn nào trên hành trình từ Ứng phó để 

Phục hồi đến Hưng thịnh, hầu như tất cả các CEO mà 

tôi có trao đổi đều đồng ý về một điểm chung, rằng: 

Hành trình này có tốc độ thay đổi nhanh chưa từng 

thấy.

Đạt được điểm “bình thường mới tốt hơn” không chỉ là 

việc có một “bản đồ” định vị tốt hơn; đó là về việc có 

một đội ngũ “tinh và nhanh” (nimble), các nguồn lực và 

hệ thống tinh gọn và linh hoạt, cho phép chúng ta có thể 

phát triển nhanh trước, trong và sau khi thay đổi (đặc 

biệt là trong nghịch cảnh). Đó là về việc có một tổ chức 

linh hoạt và kiên cường.

Trong bài viết của chúng tôi về giai đoạn Phục hồi:

Kiên tâm không phải là một đích đến; nó là một phương châm 

sống. Một “tổ chức kiên cường” không phải là một tổ chức chỉ 

đơn giản có khả năng hồi phục về trạng thái trước cuộc khủng 

hoảng. Hơn thế, tổ chức thực sự kiên cường phải là một tổ 

chức có thể được chuyển đổi toàn diện, có tâm thế, niềm tin, 

sự tinh gọn và cơ cấu tổ chức được định hình vào DNA của nó, 

cho phép nó không chỉ phục hồi về trạng thái cũ, mà còn có thể 

tiến về phía trước – và tiến thật nhanh.

Vậy những hành động nào trong công tác điều hành sẽ 

là tối quan trọng trong hành trình chuyển đổi thành 

một tổ chức kiên cường?

• Niềm tin: Khám phá các cơ hội tạo ra giá trị ngay 

từ trong những gián đoạn và tàn phá mà đại dịch 

gây ra.

• Tâm thế: Làm gương và dẫn dắt đội ngũ điều hành 

và tổ chức của mình thông qua những thay đổi tư 

duy cần thiết để định hướng và tìm ra con đường 

phục hồi và phát triển.

• Linh hoạt: Thúc đẩy tính linh hoạt và nhanh nhạy 

của cả tập thể bằng cách tập hợp một nhóm gồm 

tất cả các bên liên quan để cùng thiết kế phương 

án giải quyết những thách thức sống còn của công 

ty.

• Cơ cấu: Đảm bảo rằng sẽ có những thành viên cụ 

thể trong ban điều hành (C-suite) chịu trách 

nhiệm về 7 thành tố chính đảm bảo tính kiên 

cường của tổ chức.

Khi các tổ chức, con người, thể chế và xã hội cùng phát 

triển mạnh và hưng thịnh, kết quả là chúng ta sẽ có 

một thế giới kiên tâm. Đó là chủ đích được tạo ra một 

cách có ý thức – chứ không phải ngẫu nhiên mà có - và 

chúng ta có thể bắt đầu xây đắp tương lai đó bằng cách 

xây dựng nên các tổ chức kiên cường. 

“Sự kiên tâm… chính là cách mà chúng 

ta nhìn nhận, phản ứng và vượt lên trên 

sự hỗn loạn, cũng như cách thức mà 

chúng ta hành động ở phía bên kia của 

sự gián đoạn do cuộc khủng hoảng gây 

ra.”16

— Kevin Sowers, Chủ tịch Hệthốngy tếJohns Hopkins và
Phó chủ tịch điều hành Johns HopkinsMedicine

Khám phá các cơ hội tạo ra giá trị ngay 

từ trong những gián đoạn và tàn phá mà 

đại dịch gây ra 

COVID-19 đã chứng minh sự vận động của lịch sử trong việc

khởi nguồn một sự thay đổi lớn và đột phá.17 Ngày nay, cuộc 

khủng hoảng đồng thời về dịch tễ học, kinh tế, xã hội và 

môi trường đã gây ra những gián đoạn rất riêng rẽ nhưng 

lại được khuếch đại một cách đồng thời và tạo thành những 

cơn địa chấn gây ra những thay đổi lớn lao trong môi 

trường kinh doanh và xã hội.

Các nhà lãnh đạo kiên tâm biết rằng việc phản ứng một 

cách nhanh chóng và nhạy bén với sự gián đoạn còn có ý 

nghĩa cao hơn cả việc sinh tồn. Đó là về việc khám phá ra 

những giá trị.  Sự gián đoạn do cuộc khủng hoảng gây ra 

những trở ngại, nhưng đồng thời cũng mở ra những con 

đường mới để khám phá và tạo ra giá trị. Cấu trúc thị 

trường, mô hình kinh doanh, mối quan hệ trong hệ sinh 

thái và nhu cầu của khách hàng được định hình lại một cách 

triệt để, và người chiến thắng chính là người sẽ viết lại 

tương lai. Điều này cũng đúng trong thời gian gián đoạn thị 

trường do COVID-19 (xem Hình 10).

Báo cáo về mức độ kiên cường của các tổ chức năm 2021

30

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html?nc=1


HÌNH 10

Những phản ứng kiên cường với những sự kiện gây gián đoạn thị trường

Sự kiện gây gián 
đoạn lớn

Hành động ứng phó kiên cường Thay đổi lớn

Dịch cúm Tây Ban Nha, 
1918

Đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm các phiên bản điện 
thoại của xu hướng kỹ thuật số mà chúng ta thấy ngày nay, chẳng hạn như 
học từ xa (báo chí trích dẫn các học sinh trung học "tổ chức một cuộc trò 
chuyện điện thoại thường xuyên với giáo viên của họ") 18 và cái có thể được 
gọi là “t-commerce" (các dấu hiệu trên cửa sổ của các cửa hàng, gợi ý rằng 
khách hàng có gọi điện thoại đặt hàng giữa lúc đại dịch).19

Thay đổi cấu trúc 
thị trường

Chiến tranh thế 
giới thứ  hai, 
1939-45

Sau Thế chiến thứ hai, Hệ thống sản xuất Toyota đã hoàn thiện cách tiếp 
cận của mình để giảm thiểu hàng tồn kho và tập hợp các nhà cung cấp 
xung quanh các nhà máy lắp ráp.

Hệ sinh thái

Dịch SARS bùng 
phát, 2002-04

Thúc đẩy sự  gia tăng của các nền tảng thương mại điện tử ở châu Á 
do người tiêu dùng sợ không muốn ra khỏi nhà.20

Thay đổi nhu cầu 
của người tiêu 
dùng

Đại suy thoái, 2007-
09

Ba thay đổi về mặt cơ cấu chủ chốt trong ngành bán lẻ tiếp tục và thậm chí còn 
tăng tốc trong thời gian này: (1) tăng trưởng thương mại điện tử (15% hàng 
năm kể từ năm 2009)21; (2) những “người chơi” mới gia nhập thị trường, bao 
gồm cả các công ty khởi nghiệp tích hợp theo chiều dọc, các công ty châu Âu, 
vào thị trường Mỹ, và các công ty sản xuất sản phẩm tiêu dùng tăng cường 
hoạt động chào hàng trực tiếp đến người tiêu dùng22; và (3) sự gia tăng đáng 
kể của các nhà bán lẻ chiết khấu, tăng 6% trong khi bán lẻ truyền thống giảm 
5% trong thời kỳ suy thoái.23

Thay đổi cấu trúc 

thị trường;

Thay đổi nhu cầu 

của người tiêu 

dùng

COVID-19,  
2020

Theo nghiên cứu State of Consumer Tracker toàn cầu, phát hành hai tuần 
một lần của Deloitte24 (hơn 17.000 người tiêu dùng ở 18 quốc gia), sở thích 
của người tiêu dùng đã thay đổi trên nhiều khía cạnh. Một ví dụ là sự thay 
đổi sở thích từ việc giảm đi chung xe (54% người tiêu dùng đang hạn chế đi 
chung xe ở 11 trong số các quốc gia được khảo sát), chuyển sang chia sẻ các 
chuyến đi giao đồ ăn (hơn một nửa số người tiêu dùng trên toàn cầu không 
cảm thấy an toàn khi đến nhà hàng); kết quả là, các dịch vụ đi chung xe đã 
nhanh chóng chuyển cơ cấu thị trường từ đi chung sang giao đồ ăn chung.

Thay đổi cấu trúc 
thị trường

Một thương hiệu giày dép của Trung Quốc đã đóng cửa 2.000 cửa hàng trong 
đợt bùng phát COVID-19. Công ty đã  nhanh chóng phản ứng bằng cách mở 
rộng nền tảng kỹ thuật số và biến các cửa hàng đối tác thành đại lý bán hàng 
trực tuyến, những người có thể tiếp cận khách hàng để bán hàng trực tuyến. 
Các giám đốc điều hành của công ty cũng bắt đầu livestream để bán sản phẩm. 
Sự đổi mới nhanh chóng và chuyển đổi mô hình kinh doanh đã giúp công ty gia 
tăng đáng kể doanh số bán hàng trực tuyến.25

Mô hình kinh
doanh mới

Nguồn: Phân tích của Deloitte.

Thay đổi Tư duy để định hướng và 
tìm ra con đường phục hồi và phát 
triển

mà các nhà lãnh đạo kiên tâm và tổ chức của họ cần 

áp dụng trong hành trình từ Ứng phó đến Phục hồi. 

Tương tự, việc chuyển trọng tâm cho tổ chức từ Phục 

Hồi sang Hưng Thịnh lại yêu cầu một loạt thay đổi tư 

duy khác, với trọng tâm tập trung hơn nữa vào tương 

lai (xem Hình 11).Trong bài viết trước về giai đoạn Phục hồi, chúng tôi 

đã mô tả những thay đổi tư duy quan trọng
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Trạng thái cần được xoay trục, từ trạng thái bình 

thường tạm thời và mong manh, sang chủ động đạt 

được một trạng thái “bình thường mới tốt hơn”. Do 

đó, các nhà lãnh đạo phải vẽ ra mục tiêu chiến lược 

của tổ chức cần hướng đến trong giai đoạn Hưng 

thịnh. Cuộc khảo sát CEO Fortune / Deloitte của chúng 

tôi hé lộ một số yếu tố chính của trạng thái “bình 

thường mới tốt hơn” đó là: 96% CEO cho rằng sự đa 

dạng (diversity), công bằng (equity) và bao trùm 

(inclusion) sẽ là những ưu tiên chiến lược, và 78% kỳ 

vọng rằng sẽ có sự tập trung quan tâm một cách nhất 

quán để tăng cường phát triển bền vững và giảm thiểu 

lượng khí thải carbon.26

Tâm thế của các lãnh đạo cũng cần thay đổi, từ cải 

tiến cách thức kinh doanh trong thời gian tạm thời 

sang tiên phong thay đổi, một trong số đó là tập trung 

vào việc truyền cảm hứng và trao quyền cho đội 

nhóm chủ động hơn trong việc triển khai. 

Trong giai đoạn Hồi phục, tiêu điểm chuyển từ nội bộ 

sang hướng ra thị trường. Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta 

cần chuyển sang “tạo lập thị trường” (market-making): 

Làm thế nào chúng ta có thể đóng góp tốt hơn vào sự 

tiến hóa của các thị trường hiện tại? Những thị trường 

mới nào đang xuất hiện để chúng ta nắm bắt? 74% CEO 

trong cuộc khảo sát CEO của Fortune/Deloitte kỳ vọng 

cuộc khủng hoảng sẽ mang lại những cơ hội đáng kể để 

tạo lập những thị trường mới.27

Việc lập kế hoạch cũng thay đổi, từ việc lên các kịch bản

trung hạn đảm bảo khả năng tài chính và khả năng 

hoạt động, chuyển sang xác định tầm nhìn chiến 

lược thực tế, dài hạn — thiết kế và triển khai một 

cách bài bản hành trình đến Hưng thịnh.

Việc quản lý cũng phải thay đổi, từ việc duy trì hay cố 

gắng sinh tồn trong giai đoạn Phục hồi sang xây dựng 

khả năng kiên cường và linh hoạt, để khôi phục hoạt 

động kinh doanh “phi thường” (business as unusual) 

chứ không còn là hoạt động kinh doanh bình thường 

như trước. Khả năng quản lý linh hoạt được đề cập bởi 

85% CEO toàn cầu, những vị này cho biết cuộc khủng 

hoảng đã đẩy nhanh một cách đáng kinh ngạc quá trình 

chuyển đổi số trong doanh nghiệp của họ, và 40% cho 

biết họ đang thiết kế lại chuỗi cung ứng của mình.28

Chúng ta thường cho rằng sự linh hoạt và nhanh nhẹn 

chỉ có thể tồn tại trong một đơn vị riêng lẻ - dù là cá 

nhân hay tổ chức – chỉ có một đơn vị nhỏ mới có thể 

hành động và thay đổi một cách nhanh chóng và gọn 

gàng để thích ứng với sự thay đổi. Tuy nhiên, các vấn 

đề lớn ngày nay đòi hỏi toàn bộ hệ thống phải linh hoạt 

và có khả năng thích ứng cao. Ví dụ, các hệ thống thái 

độ, thể chế và hành vi đã cho phép và làm trầm trọng 

thêm tình trạng bất bình đẳng chủng tộc. Biến đổi khí 

hậu đã tăng tốc, một phần do các hành động và phản 

ứng trên một mạng lưới rộng lớn các hệ thống tự nhiên 

và nhân tạo.

Nguồn: Phân tích của Deloitte.

HÌNH 11

Cần có sự thay đổi tư duy khi các nhà lãnh đạo tập trung vào giai đoạn Hưng thịnh

ỨNG PHÓ PHỤC HỒI HƯNG THỊNH

Trạng thái Không thể đoán trước Bình thường "Tạm" Bình thường “Tốt hơn”

Tâm thế Phản ứng Tái tạo Tiên phong

Tiêu điểm Hướng nội Hướng thị trường Tạo lập thị trường

Lập kế hoạch Lập kế hoạch khẩn cấp Lên kịch bản tình huống
Xác định tầm nhìn 

chiến lược

Quản lý Quản lý khủng hoảng Quản lý chương trình Quản lý tinh gọn

Linh hoạt tập thể: cùng nhau thiết 
kế hành trình cho toàn bộ hệ thống
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Đây là những thách thức của toàn hệ thống và do đó 

không thể giải quyết theo kiểu cắt khúc hay từng bước 

một; mà đòi hỏi phải có giải pháp trên toàn hệ thống, 

nói cách khác là “cả hệ thống chính trị phải vào cuộc”. 

Các nhà lãnh đạo kiên tâm ngày nay xây dựng khả 

năng phục hồi bằng cách vận động toàn bộ và đầy đủ 

hệ sinh thái để hợp tác và cùng nhau xác định hành 

trình. Nói cách khác, đó là sự linh hoạt tập thể 

(collective agility).

Như các đồng nghiệp của tôi đã thấy trong quá trình 

làm việc của họ với các tổ chức khách hàng khác nhau, 

việc đẩy nhanh tiến độ cung cấp các loại vắc-xin có hiệu 

quả đã minh chứng rằng có thể đạt được sự “linh hoạt 

tập thể” này trên toàn bộ hệ thống với tất cả các bên 

liên quan. Các bên liên quan trong trường hợp này có 

thể bao gồm: các công ty dược phẩm; các tổ chức chính 

phủ như Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (phê duyệt), 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (xử lý, 

phân phối và theo dõi vắc xin), và điều phối chuỗi cung 

ứng (hoạt động phân phối ở Hoa Kỳ thông qua 

“Operation Warp Speed”); các nhà phân phối dược 

phẩm; nhiều hệ thống chăm sóc sức khỏe cả kinh 

doanh lẫn phi lợi nhuận; và nhiều nhà bán lẻ có hiệu 

thuốc.

Sự linh hoạt tập thể này tạo điều kiện tham gia của cả 

hệ thống, theo cả hàng ngang và hàng dọc, để cùng thiết 

kế mục tiêu chiến lược cần đạt được, những mô hình 

kinh doanh mới và cả lộ trình thực hiện. Những ưu điểm 

của hoạt động hợp tác thiết kế này bao gồm:

• Ít phải thuyết phục mọi người “mua” giải pháp: 

Thay vì một nhóm giám đốc điều hành riêng rẽ 

phát triển chiến lược rồi lại phải thuyết phục các 

bên liên quan chấp thuận triển khai, tất cả “người 

chơi” tham gia thiết kế đều “in dấu vân tay” của 

mình trên giải pháp, nói cách khác họ đều là cha 

mẹ đẻ của giải pháp. Họ sẽ quan tâm đến sự 

thành công của nó, trở thành “nhà tài trợ” cho các 

quyết định chiến lược và đảm bảo để nó được 

thực hiện thành công.

• Đảm bảo góc nhìn từ bên ngoài: Việc lôi kéo một 

cách có chủ ý các bên liên quan bên ngoài tổ chức 

tham gia hợp tác thiết kế giúp làm thiểu giảm rủi ro 

là giải pháp đưa ra chỉ đạt được tầm nhìn hạn chế, 

nhất là đối với những thách thức đòi hỏi một tầm 

nhìn rộng hơn. Những nhà lãnh đạo có thể tận dụng 

tư duy đổi mới và tài nguyên phong phú của các của 

các bên liên quan thì cũng sẽ có lợi thế tốt hơn để 

phục hồi và cuối cùng là hưng thịnh.

• Đẩy nhanh quá trình ra quyết định: Nhiều quy 

trình phát triển chiến lược diễn ra nối tiếp nhau, do 

đó cũng cần nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết 

định và “ngoại giao con thoi” để dung hòa các quan 

điểm khác nhau. Việc tập hợp các đại diện từ toàn 

hệ thống để cùng nhau thiết kế cho phép công việc 

lập chiến lược được thực hiện song song, do đó 

giảm thời gian chờ và tăng cường khả năng của tổ 

chức để đáp ứng một cách nhanh chóng với những 

thay đổi không ngừng trong tình hình thị trường.

Để đạt được những lợi ích này, chúng ta cần sự vào 

cuộc và tương tác từ tất cả các bộ phận trên toàn bộ hệ 

thống của tổ chức đối với các công việc cần đẩy nhanh 

quá trình điều hành, chẳng hạn như “phòng thí nghiệm 

cộng tác” (collaboration lab), trong đó những người 

tham gia sẽ cùng thiết kế giải pháp cho một số vấn đề 

quan trọng nhất, phức tạp nhất liên quan đến sự sống 

còn của tổ chức.

Việc hợp tác thiết kế nên các giải pháp trở nên đặc biệt 

quan trọng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-

19: Nó vừa có tác dụng xúc tác vừa tạo ra năng lượng 

và động lực cho mọi người. Các team hầu hết đều đang 

phải vật lộn trong tình trạng kiệt sức, do sự bất ổn một 

cách vô định, những căng thẳng trong gia đình, các mối 

đe dọa về sức khỏe và sự “mất mát mơ hồ”29 là những 

đặc trưng cho thời kỳ kéo dài này của virus.30 Chính 

việc mời họ cùng tham gia vẽ nên trạng thái thành 

công, thịnh vượng trong tương lai, cũng như cùng 

vạch ra con đường để đạt được điều đó có thể mang 

lại nguồn hy vọng và khích lệ, khôi phục lại cảm giác 

kiểm soát trong hiện tại, giảm căng thẳng và duy trì 

sức sống cho các team.

Nắm bắt bảy thành tố của một tổ 
chức kiên cường

Dựa trên các cuộc trò chuyện của chúng tôi với khách 

hàng của Deloitte và các giám đốc điều hành phục vụ 

khách hàng trên toàn cầu, chúng tôi nhận thấy rằng 

phần lớn các nhu cầu của tổ chức tập hợp thành một 

trong bảy loại: chiến lược, tăng trưởng, hoạt động, 

công nghệ, công việc, vốn và xã hội. Chúng tôi diễn 

giải những nhu cầu này trở thành bảy thành tố tạo 

nên một “tổ chức kiên cường” (resilient organization) 

và xác định những nguyện vọng dựa trên kết quả cũng 

như trọng tâm cho từng nhu cầu (xem Hình 12).
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Tối ưu hóa vốn lưu động, cơ 

cấu vốn và danh mục đầu tư

HÌNH 12

Bảy thành tố cốt yếu của một tổ chức kiên cường

Cl

Xác định hành trình chuyển đổi và 

tham vọng mục tiêu

Dẫn dắt sự tập trung của khách 

hàng, cải tiến sản phẩm, và tập 

trung tăng trưởng thị 

trường/doanh thu

Chuyển hóa 3 “Công”: Công 

sở, Công nhân viên và Công 

tác

Tăng tốc chuyển 

đổi số

Chuyển đổi và hiện đại hóa hoạt 

động

Chiến lược kiên định

Tt
Tăng trưởng kiên nhẫn

Hđ
Hoạt động kiên cường

Cn
Công nghệ kiên quyết

Cs
Công sở kiên chí

Nv
Nguồn vốn kiên trì

Xh
Xã hội kiên tâm

Phụng sự lợi ích môi trường và 

xã hội với sự tín nhiệm, phản hồi, 

quản lý và định lượng 
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Mỗi thành tố này cần phải được củng cố vững mạnh 

một cách độc lập. Kết hợp lại với nhau, bảy thành tố này 

hoạt động trong một mạng liên kết, phụ thuộc lẫn nhau, 

có thể củng cố và tương trợ cho từng bộ phận và nâng 

cao khả năng thích ứng của tổ chức.

Chúng tôi đã làm việc với hơn 1.000 giám đốc điều 

hành C-suite; đã phân tích những kinh nghiệm, thắc 

mắc, mối quan tâm và sáng kiến của họ xung quanh 

hành trình để tạo nên một tổ chức kiên cường; và đánh 

giá các hành động được ưu tiên cao nhất mà các nhà 

lãnh đạo đang thực hiện trong mỗi thành tố chính. 

Chúng tôi đã liên hệ những hành động này tới đặc tính 

điển hình của những người thực hiện chúng (chính là 

những lãnh đạo cấp cao trong ban điều hành) — những 

người chịu trách nhiệm chính hoặc phụ đối với các 

hành động — để tạo ra một “cẩm nang” để tạo nên các 

tổ chức kiên cường (xem Hình 13).

Kết nối vì một thế giới kiên tâm

Ở cấp độ cá nhân, 5 trong số những đặc điểm chung 

nhất ở các nhà lãnh đạo kiên tâm là khả năng thích 

ứng, khả năng chuẩn bị sẵn sàng, khả năng cộng 

tác, trách nhiệm và đạo đức (xem “Báo cáo của 

Deloitte Toàn cầu về khả năng phục hồi của các tổ 

chức năm 2021“ ở phần trước). Cả 5 yếu tố này đều 

liên quan đến khả năng kết nối: Khả năng thích ứng 

có thể nhanh chóng kết nối các nguồn lực để đáp 

ứng những thách thức ngày nay; khả năng chuẩn bị 

sẵn sàng có thể kết nối các nguồn lực của ngày mai 

với các kịch bản tiềm năng có thể xảy ra trong 

tương lai; khả năng cộng tác có thể kết nối toàn bộ 

hệ thống; và trách nhiệm và đạo đức có thể kết nối 

các cá nhân, tổ chức, thể chế và xã hội.

Nhiệm vụ của chúng ta, với tư cách là những nhà 

lãnh đạo kiên tâm, là kết nối vì một thế giới kiên 

tâm. 

Giới từ “for” (nghĩa là “cho”), mới nghe thì thấy nhỏ, 

nhưng nó hàm chứa đầy sức mạnh. Giữa cuộc khủng 

hoảng này và những thách thức xã hội to lớn khác, 

chúng ta lại được nhắc lại một lần nữa rằng chúng ta 

chưa đến đích. Nhờ mục đích đó soi đường, chúng ta 

vẫn đang kiếm tìm và xây dựng, cho một thế giới kiên 

tâm trong tương lai phía trước. 

Ở cấp độ thể chế, các khám phá tạo ra giá trị, sự 

chuyển đổi tư duy, mức độ linh hoạt tập thể và bảy 

thành tố “kiên” này sẽ giúp một tổ chức kiên cường, và 

hệ sinh thái của họ gắn kết thành một mạng lưới hỗ 

tương về khả năng phục hồi và sức mạnh.
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HÌNH 13

“Cẩm nang” để tạo nên một tổ chức kiên cường
Các lãnh đạo chịu trách nhiệm 

hành độngCác thành tố của 
một tổ chức kiên 
cường

Các hành động chính cho các nhà lãnh đạo kiên tâm C
EO

C
FO

  

CI
O

a 
 

C
O

O
b

  

C
C

O
c 

 

C
H

R
O

d
  

C
SO

e

Chiến lược kiên 
định

Dự đoán cấu trúc thị trường mới, mô hình kinh doanh mới và các sáng kiến R&D

Xác định tầm nhìn rõ ràng về chiến lược để Hưng thịnh

Phát triển và thực thi chiến lược, kế hoạch và mô hình kinh doanh

Xây dựng và duy trì tính linh hoạt của các lựa chọn khi các điều kiện thay đổi trên con đường Hưng thịnh

Tăng trưởng kiên 
nhẫn

Dự đoán nhu cầu mới / mới phát sinh của khách hàng

Tận dụng tăng trưởng tự nhiên

Cấu hình lại mô hình kinh doanh để mang lại trải nghiệm khách hàng cần thiết

Hoạt động 
kiên cường

Xác định vai trò và tầm quan trọng của khả năng phục hồi và tính linh hoạt trong mô hình mới nổi

Điều phối việc phục hồi và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng

Chuyển dịch các hoạt động tổng thể (bao gồm vị trí thực địa, mô hình hoạt động, quy trình và cấu trúc chi 
phí) để đạt được tầm nhìn chiến lược

Công nghệ 
kiên quyết

Tăng tốc triển khai các hệ thống kỹ thuật số để tạo điều kiện tăng trưởng, giảm chi phí và tiếp tục tiến bộ 
hơn nữa với tư cách là một tổ chức hoạt động dựa trên “dữ liệu tình báo” đầy đủ

Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ có thể nhanh chóng áp dụng và thích ứng với các mô hình kinh doanh 
mới

Giảm thiểu rủi ro an ninh mạng

Công sở kiên 
chí

Hiệu chỉnh lại công việc, lực lượng cán bộ công nhân viên, công sở, và triển khai cơ sở hạ tầng công nghệ 
để thích ứng với trạng thái bình thường tiếp theo và tăng tốc đến đích

Cung cấp trải nghiệm phù hợp cho lực lượng nhân tài, và cơ hội phát triển để đáp ứng được nhu cầu mới 
của khách hàng

Thúc đẩy nền văn hóa  bao trùm và lực lượng lao động đa dạng, được định vị để đạt được thành công lâu dài

Phát triển nền văn hóa doanh nghiệp tập trung vào phúc lợi và cân bằng cuộc sống cho nhân viên

Nguồn vốn kiên 
trì

Điều chỉnh vốn lưu động, đảm bảo thanh khoản và cấu trúc vốn để hỗ trợ tầm nhìn chiến lược

Đảm bảo đủ tài chính để duy trì / phát triển kinh doanh

Cải thiện tính cơ động của việc phân bổ vốn để khai thác các cơ hội mới

Kiến trúc lại, tái định hình hoặc xây dựng lại cơ cấu doanh nghiệp

Tham gia vào các thương vụ mua bán sáp nhập có lợi và các thương vụ thoái vốn có quản lý

Xã hội kiên 
tâm

Phát triển và kích hoạt một chiến lược toàn diện về tác động môi trường, ứng phó và đo lường 
được

Đặt ra và đáp ứng đầy đủ các kỳ vọng của nhà đầu tư, xã hội và các bên liên quan

Chủ động giải quyết các rủi ro đối với tổ chức và môi trường của tổ chức

Hiểu và xác định được các yếu tố ảnh hưởng và các giác độ của sự tín nhiệm đối với tổ chức

Kết hợp và tổng hợp các chỉ số tính nhiệm chính của các bên liên quan, để Ban Điều hành (C-suite) có thể 
giám sát và xây dựng kế hoạch hành động

a CIO bao gồm nhân sự điều hành phụ trách chính về công nghệ thông tin, phụ trách chính về công nghệ và các chức danh tương tự.
b COO bao gồm nhân sự điều hành hoạt động và các chức danh tương tự..
c CCO bao gồm Giám đốc khách hàng, Giám đốc tiếp thị, Giám đốc phụ trách doanh thu và các chức danh tương tự..
d CHRO bao gồm Giám đốc nhân sự, Giám đốc phát triển nguồn lực và các chức danh tương tự..
e CSO để chỉ Giám đốc chiến lược, nhiệm vụ này có thể được CFO hoặc CCO đảm nhận tùy thuộc vào cơ cấu đội ngũ lãnh đạo

Nguồn: Phân tích của Deloitte.
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Raj S về nghiên cứu chuyên sâu; Blythe Hurley và Molly Woodworth đã hỗ trợ sản xuất và thiết kế.

Lời cảm ơn
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Punit Renjen

Ông Punit Renjen trở thành Tổng Giám đốc toàn cầu của Deloitte vào tháng 6 năm 2015 và được tái đắc cử vào năm 

2019. Deloitte hoạt động tại 150 quốc gia, với hơn 300.000 chuyên gia và doanh thu năm 2019 là 46,2 tỷ USD. Ông 

Punit cũng là thành viên của hội đồng quản trị Công ty Deloitte Global.

Là Tổng Giám đốc điều hành toàn cầu của Deloitte, ông Punit đã triển khai một chiến lược toàn cầu hướng đến mục 

tiêu công ty sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng về các dịch vụ chuyên môn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của 

mình, ông đã lãnh đạo các nỗ lực hợp tác chiến lược để mang lại trải nghiệm nhất quán hơn cho các khách hàng, 

chuyên gia và cộng đồng của Deloitte. Dưới sự lãnh đạo của ông Punit, Deloitte đã giới thiệu WorldClass, một nỗ lực 

được triển khai trên toàn cầu để chuẩn bị một tương lai với nhiều cơ hội có thể lan tỏa đến 50 triệu người, với niềm 

tin rằng khi xã hội phát triển thì doanh nghiệp cũng sẽ hưng thịnh.

Trước khi trở thành Tổng Giám đốc điều hành toàn cầu của Deloitte, ông Punit từng là Chủ tịch của Deloitte LLP 

(Hãng thành viên Hoa Kỳ) từ năm 2011 đến 2015. Là Chủ tịch, ông lãnh đạo Hội đồng Quản trị trong việc quản trị 

công ty và giám sát thực thi các vấn đề ưu tiên như chiến lược, hoạt động, giảm thiểu rủi ro và phát triển nhân tài.

Năm 2020, ông Punit đã được Hiệp hội Oregon Historical Society trao tặng Huân Chương Người Tạo Nên Lịch Sử của 

Oregon (Oregon History Makers Medal), để vinh danh thành tựu lãnh đạo kinh doanh với tầm nhìn sâu rộng của ông. 

Ngoài những vai trò ở Deloitte, ông còn là thành viên của Hội nghị Bàn tròn Kinh doanh (Business Roundtable) và Hội 

đồng Kinh doanh Quốc tế (International Business Council) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông cũng là thành viên của 

một số Ủy ban của các Tổ chức Phi lợi nhuận, bao gồm Diễn đàn Đối tác chiến lược Mỹ-Ấn Độ (Phó chủ tịch). Trước 

đây, ông từng là chủ tịch của United Way Worldwide.

Ông Punit sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ. Ông chuyển đến Hoa Kỳ với học bổng Rotary Foundation để theo học tại Đại 

học Willamette, nơi ông lấy bằng Thạc sĩ về Quản trị; trước đây ông đã phục vụ trong Hội đồng Quản trị của Đại học 

Willamette. Ông đã kết hôn và có một người con trai.

Về tác giả

Báo cáo về mức độ kiên cường của các tổ chức năm 2021
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Liên hệ

Đối với các yêu cầu truyền thông, xin vui lòng liên hệ với địa chỉ globalcommunications@deloitte.com.

Đối với các yêu cầu của khách hàng, vui lòng liên hệ với địa chỉ covidclientpmo@deloitte.com, và PMO của chúngtôi sẽ

chuyểncâu hỏi của bạn đến địa chỉ phù hợp trong Deloitte.

Đối với các yêu cầu về việc sử dụng tài liệu này xin liên hệ với đại diện của chúng tôi tại Việt Nam với địa chỉ

deloittevietnam@deloitte.com. 

Bill Marquard

Giám đốc điều hành Văn phòng chỉ đạo các vấn đề liên quan đến COVID-19 dành cho khách hàng | Deloitte Consulting

LLP

Bill Marquard hỗ trợ Ban điều hành và Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến chiến lược và lãnh đạo. Ông đã 

từng là Giám đốc điều hành trong danh sách Fortune 200, giảng dạy tại Trường đào tạo quản trị Northwestern’s 

Kellogg và cũng là Giám đốc phụ trách Văn phòng chỉ đạo các vấn đề liên quan đến COVID-19 dành cho khách hàng

của Deloitte. Ông sống tại Evanston, Illinois.

Chiến đấu với COVID-19 bằng sự kiên tâm

Xin liên hệ với Văn phòng chỉ đạo các vấn đề liên quan đến COVID-19 dành cho khách hàng của chúng tôi qua e-mail 
covidclientpmo@deloitte.com.
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