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Kính gửi Quý Doanh nghiệp, 

Trong nhiều năm gần đây, “Chuyển đổi kỹ thuật số” không còn là một chủ đề mới mẻ mà đã trở thành một xu thế phổ biến, quyết định sự thành 
công trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Trên thực tế, việc ứng dụng chuyển đổi kỹ thuật số giúp Doanh nghiệp vận hành hiệu 
quả; tiết kiệm chi phí; nâng cao kỹ năng, tri thức cho người  lao động và trải nghiệm cho khách hàng; trợ giúp việc tuân thủ luật định trong việc 
công bố thông tin cũng như duy trì lợi thế trong bối cảnh kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh những cơ hội, chuyển đổi số cũng  
mang đến rất nhiều rủi ro về chiến lược, đạo  đức, văn hóa, danh tiếng,… Những rủi ro của chuyển đổi số đang thay đổi rất nhanh, do nhiều 
nguyên nhân khác nhau và đôi khi phát sinh những rủi ro chưa từng có và không thể  dự đoán.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ này, yêu cầu đối với Hội đồng Quản trị (”HĐQT”) trong việc đảm bảo quản trị công 
ty một cách hiệu quả cũng ngày một gia tăng. Cụ thể, vừa qua, trang thông tin điện tử của Ban tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm 
yết Việt Nam (VLCA) và các Sở Giao dịch Chứng khoán đã công bố bài phân tích kết quả đánh giá Quản trị Công ty cũng như chi tiết những đổi 
mới về bộ tiêu chí bình chọn cho năm 2020. Theo đó, bộ tiêu chí năm nay tập trung vào vai trò của HĐQT trong hoạch định, giám sát và thực 
thi chiến lược cũng như thiết lập hệ thống quản trị phòng ngừa và ứng phó với rủi ro. Ngoài ra, bộ tiêu chí còn yêu cầu trách nhiệm của HĐQT 
đối với hệ thống báo cáo tài chính kế toán cũng như đảm bảo tuân thủ pháp luật, tuân thủ minh bạch trong công bố thông tin của doanh 
nghiệp và xây dựng có hiệu quả Bộ qui tắc ứng xử đạo đức trong công ty.

Với Bản tin Quản trị thường niên 2020, chủ đề  “Thực thi vai trò giám sát của HĐQT”, Deloitte Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán 
Tp. Hồ Chí Minh mong muốn trợ giúp các thành viên HĐQT tại Việt Nam nâng cao nhận thức về cách doanh nghiệp lập kế hoạch, đưa công 
nghệ số và công nghệ nhận thức vào hoạt động doanh nghiệp như thế nào cũng như đánh giá và giám sát các  rủi ro liên quan ra sao. Với sự 
chia sẻ kiến  thức kinh nghiệm của các chuyên gia quản trị  toàn cầu và trong nước, bản tin đề cập đến những vấn đề lớn như quản lý nhân sự 
và thay đổi văn hóa trong doanh nghiệp – một vấn đề phức tạp đối với các nhà quản lý doanh nghiệp bởi khi áp dụng công nghệ đột phá đồng 
nghĩa với việc tạo ra thách thức đối với khả năng và kỹ năng của Ban Điều hành trong quá trình giám sát và quản lý rủi ro danh tiếng phát sinh 
từ công nghệ và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, bản tin cũng chia sẻ những ý tưởng mới về quy trình số hóa trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán 
hiện nay - vấn đề đang được rất nhiều tổ chức quan tâm và phát triển; cũng như cách HĐQT giám sát quy trình này để  đảm bảo mục tiêu chiến 
lược đề ra cho doanh nghiệp.

Ngoài những nội dung nổi bật mang tính chiến lược dài hạn mà HĐQT cần phải lưu tâm, trong ấn phẩm này, chúng tôi cũng xin chia sẻ những 
ý tưởng thiết thực đối với HĐQT trong vai trò giám sát quản lý khủng hoảng trong và sau đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp hiện nay. 

Chúng tôi hy vọng rằng, những nội dung đề cập trong ấn phẩm này sẽ mang lại cho các thành viên HĐQT những thông tin thực sự hữu ích 
trong quá trình thực thi hiệu quả vai trò quản trị của mình. 

Trân trọng,

Ban biên tập
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Ban Tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA)  

Nối tiếp giải thưởng Quản trị công ty (”QTCT”) trong Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2018, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm 
yết về Quản trị công ty năm 2019 đã được thực hiện với kết quả tương đối khả quan. Kỳ đánh giá năm 2019 được thực hiện trên qui mô toàn 
thị trường với 416 doanh nghiệp (”DN”) thuộc bộ chỉ số VNX – All share kỳ tháng 04/2019 và tổng giá trị vốn hoá của các DN được đánh giá 
chiếm hơn 90% giá trị vốn hóa toàn bộ thị trường, có thể nói đây là kết quả đánh giá đem lại bức tranh khá toàn diện về các khía cạnh quản 
trị của các tài sản đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả đánh giá cho thấy các DN đã có cải thiện nhất định trong nhiều 
khía cạnh quản trị, như cải thiện trong công bố thông tin, báo cáo vai trò đối với các bên liên quan, trong cách thực hành bảo vệ quyền cổ 
đông, trong các thay đổi về thành phần và cấu trúc “HĐQT”. Các thay đổi này giúp điểm số QTCT của các DN trong đánh giá năm 2019 có 
sự tiến bộ thấy rõ so với năm 2018 (Hình 1). Số lượng các DN đạt các mức điểm khá và tốt đã tăng lên đáng kể. Nhóm DN có điểm trên 70 
điểm đã tăng từ 3,5% lên 8,4% số DN được đánh giá. Số lượng DN ở mức điểm [60-70đ] cũng gia tăng từ 20% lên 32% số DN được đánh giá.   

Hình 1: Phân bố doanh nghiệp qua các mức điểm trong hai năm đánh giá

Một trong các yếu tố quan trọng trong cải thiện QTCT là tôn trọng 
nhà đầu tư và các bên  liên quan thông qua công bố thông tin về các 
hoạt động quan trọng của DN kịp thời và minh bạch. Phân tích cho 
thấy các DN có tinh thần công bố thông tin và minh bạch cũng là các 
doanh nghiệp đạt được các kết quả đánh giá quản trị tốt. Nhà đầu 
tư bên ngoài có thể gia tăng niềm tin vào DN thông qua lượng thông 
tin mà DN cung cấp. Cải thiện công bố thông tin là việc cần làm và 
đem lại hiệu quả tốt cho DN trong thu hút vốn đầu tư. 
  
Tăng cường cải thiện Công bố thông tin:

Trang thông tin điện tử của DN là kênh đầu tiên ban đầu tạo ấn 
tượng quan trọng cho nhà đầu tư. DN có nhiều đối tượng cần phải 
cung cấp thông tin, trong đó thông thường thì DN quan tâm đến 
khách hàng, đặc biệt với các DN có khách hàng là cá nhân, các 
doanh nghiệp  sản xuất tiêu thụ hàng tiêu dùng. Tuy vậy, để phục vụ 
tốt nhà đầu tư, DN cần cung cấp thông tin quản trị đầy đủ trên 

website của mình. Các DNNY được đánh giá năm 2019 đã thành 
công hơn trong việc cải thiện công bố thông tin về QTCT. Cụ thể, 
trên 80% DN đã thành công trong việc làm giàu nội dung quản trị 
trên website, bao gồm: công bố Báo cáo thường niên tiếng Việt, Báo 
cáo tài chính quí, và bán niên. Bên cạnh đó, việc công bố các thông 
tin định kỳ quan trọng của DN cũng được cải thiện. Hơn 80% DN 
công bố đúng hạn đối với các yêu cầu công bố thông tin định kỳ như 
công bố Báo cáo QTCT 06 tháng và năm, Báo cáo tài chính quí, bán 
niên và cuối năm, Báo cáo thường niên. Tuy vậy, việc công  bố Điều 
lệ công ty và Qui chế QTCT lại chưa được thực hiện tốt. Chỉ mới 
khoảng 50%  doanh nghiệp khảo sát có công bố các tài liệu này trên 
website. Thiết nghĩ các thông tin quản trị công ty cơ bản này luôn 
cần thiết, và là yêu cầu tối thiểu đối với nhà đầu tư hiện đang nắm 
giữ cổ phiếu cũng như nhà đầu tư tiềm năng, DN cần sớm công bố 
các tài liệu này trên trang thông tin điện tử của DN.

 

Công bố thông tin sở hữu và thù lao:
  
Công bố thông tin sở hữu là khía cạnh tiếp theo DN chưa đáp ứng 
tốt. Trong khi việc công  bố thông tin tỉ lệ sở hữu các cổ đông nội bộ 
được thực hiện khá tốt với hơn 93% DN công  bố đúng theo yêu cầu, 
thì việc công bố cơ cấu cổ đông của công ty bao gồm cơ cấu cổ đông  
nhà nước, cổ đông nước ngoài, cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân lại 
chưa được quan tâm với chỉ 62% DN đáp ứng yêu cầu. Tương tự, tỉ 
lệ sở hữu của cổ đông lớn cũng chưa được công bố tốt với chỉ 57% 
DN đạt yêu cầu. 
  
Công bố thù lao lãnh đạo, bao gồm HĐQT, Ban Kiểm soát (”BKS”), và 
Ban Điều hành là một trong các khía cạnh nhạy cảm mà rất nhiều 
DN tránh né. Việc công bố thù lao của HĐQT bao gồm thù lao, các 
chi phí và các khoản lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và BKS 
là một trong số các nội dung quan trọng được quy định phải công 
bố nhưng tỉ lệ DN đáp ứng chỉ mới ở mức dưới 10% DN. Bên cạnh 
đó mặc dù công bố thù lao ban điều hành, chi tiết đến các thành 
viên quản lý chủ chốt (giám đốc, kế toán trưởng) của công ty đã 
được qui định trong các văn bản pháp qui nhưng chỉ một thiểu số 
DN tuân thủ. DN tránh né công bố bằng nhiều cách, ví dụ như gộp 
thù lao HĐQT, BKS vào Ban Điều hành công bố thành một số tổng 
chi thù lao lương thưởng, hoặc chỉ công bố lương của tổng giám đốc 
và tổng lương của ban điều hành. Yêu cầu công bố thù lao cũng phải 
được công khai tại Đại hội đồng cổ đông tuy nhiên hầu hết các DN 
đều chưa đáp ứng. Để đạt yêu cầu công bố thông  tin về thù lao 
lương thưởng của quản lý, DN cần nêu thông tin lương của mỗi 
thành viên thuộc Ban Điều hành gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng 
Giám đốc, Kế toán trưởng trong Báo cáo tài chính năm và thông qua 
Báo cáo tài chính năm này trong ĐHĐCĐ, hoặc tốt hơn là báo cáo 
thông tin cụ thể tại ĐHĐCĐ.
   
Công bố thông tin về vai trò của kiểm toán độc lập.
  
Theo thông lệ tốt, Kiểm toán độc lập được BKS hoặc Ủy ban Kiểm 
toán (”UBKT”) thuộc HĐQT tuyển chọn, đề  xuất và xin ý kiến cổ đông 
thông qua. Trong quá trình DN hoạt động, BKS hoặc  UBKT thuộc 
HĐQT được kỳ vọng sẽ làm việc với kiểm toán để tham vấn, nắm bắt 
tình  hình công tác kế toán, lập báo cáo tài chính của DN. Cuối năm 
tài chính, BKS  hoặc UBKT thuộc HĐQT cần có ý kiến đánh giá vai trò 

độc lập, chất lượng dịch vụ cung  cấp của kiểm toán. Trên thực tế, 
các bước thực hiện này chưa được DN quan tâm công bố thông tin 
đầy đủ, đặc biệt thiếu vắng sự đánh giá của BKS hoặc UBKT thuộc 
HĐQT đối với chất lượng và vai trò độc lập của kiểm toán. Để tăng 
cường hoạt động này, BKS hoặc UBKT thuộc HĐQT cần nêu rõ tính 
độc lập của kiểm toán thông qua việc công bố thông tin đầy đủ rõ 
ràng các dịch vụ mà công ty kiểm toán đó đã và đang cung cấp cho 
DN, ví dụ công bố thông tin cho thấy kiểm toán độc lập không cung 
cấp dịch vụ phi kiểm toán, hoặc nếu có thì cần công bố mức phí 
kiểm toán và phi kiểm toán. Có được các thông tin này, cổ đông có 
thể phần nào đánh giá được chất lượng dịch vụ kiểm toán mà công 
ty đang sử dụng. Đây là một trong những yêu cầu theo thông lệ tốt 
của quốc tế.
  
Tăng cường vai trò kiểm toán của HĐQT
  
Một trong những vai trò quan trọng của HĐQT là thiết lập một cơ 
chế quản trị hiệu quả đảm bảo vai trò kiểm soát rủi ro trong triển 
khai chiến lược và trong vận hành DN. Do vậy chức năng quản trị rủi 
ro thông qua công tác kiểm toán được đề cao trong việc thực  thi vai 
trò trách nhiệm của HĐQT. Gần đây, với sự ra đời các qui định luật 
pháp cùng các thông lệ quản trị tốt, vai trò chức năng kiểm toán của 
HĐQT ngày càng được chú trọng, và đặt ra yêu cầu cấp thiết. Cụ thể, 
Luật DN 2014 đã khuyến nghị thành lập UBKT thuộc HĐQT; Bộ 
nguyên tắc QTCT Việt Nam khuyến nghị toàn bộ các thành viên của  
UBKT phải là thành viên không điều hành, với đa số là thành viên 
độc lập; Tiêu chí thẻ điểm quản trị công ty của ASEAN khuyến nghị 
đa số thành viên UBKT là độc lập trong đó Chủ tịch UBKT là độc lập. 
Có thể thấy mô hình quản trị với UBKT thuộc HĐQT cho  phép chức 
năng kiểm toán duy trì tính độc lập cao, đảm bảo tăng cường vai trò 
giám sát độc lập của HĐQT. Thêm vào đó, Nghị định 
05/2019/NĐ-CP qui định về chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kiểm 
toán nội bộ, là một cánh tay nối dài của UBKT giúp UBKT thực thi các 
trách nhiệm kiểm soát hoạt động điều hành doanh nghiệp. Theo 
nghị định này, công tác kiểm toán nội bộ bắt buộc được thực hiện 
tại các DN niêm yết kể từ năm 2021. Vậy có  thể nói, những bước 
tiến về định chế đối với chức năng kiểm toán bên trong của DN đã 
được cải thiện rõ rệt trong những năm vừa qua.

Đánh giá Quản trị công ty 2018 - 2019:  Một số quan sát 
đáng chú ý
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Một trong các yếu tố quan trọng trong cải thiện QTCT là tôn trọng 
nhà đầu tư và các bên  liên quan thông qua công bố thông tin về các 
hoạt động quan trọng của DN kịp thời và minh bạch. Phân tích cho 
thấy các DN có tinh thần công bố thông tin và minh bạch cũng là các 
doanh nghiệp đạt được các kết quả đánh giá quản trị tốt. Nhà đầu 
tư bên ngoài có thể gia tăng niềm tin vào DN thông qua lượng thông 
tin mà DN cung cấp. Cải thiện công bố thông tin là việc cần làm và 
đem lại hiệu quả tốt cho DN trong thu hút vốn đầu tư. 
  
Tăng cường cải thiện Công bố thông tin:

Trang thông tin điện tử của DN là kênh đầu tiên ban đầu tạo ấn 
tượng quan trọng cho nhà đầu tư. DN có nhiều đối tượng cần phải 
cung cấp thông tin, trong đó thông thường thì DN quan tâm đến 
khách hàng, đặc biệt với các DN có khách hàng là cá nhân, các 
doanh nghiệp  sản xuất tiêu thụ hàng tiêu dùng. Tuy vậy, để phục vụ 
tốt nhà đầu tư, DN cần cung cấp thông tin quản trị đầy đủ trên 

website của mình. Các DNNY được đánh giá năm 2019 đã thành 
công hơn trong việc cải thiện công bố thông tin về QTCT. Cụ thể, 
trên 80% DN đã thành công trong việc làm giàu nội dung quản trị 
trên website, bao gồm: công bố Báo cáo thường niên tiếng Việt, Báo 
cáo tài chính quí, và bán niên. Bên cạnh đó, việc công bố các thông 
tin định kỳ quan trọng của DN cũng được cải thiện. Hơn 80% DN 
công bố đúng hạn đối với các yêu cầu công bố thông tin định kỳ như 
công bố Báo cáo QTCT 06 tháng và năm, Báo cáo tài chính quí, bán 
niên và cuối năm, Báo cáo thường niên. Tuy vậy, việc công  bố Điều 
lệ công ty và Qui chế QTCT lại chưa được thực hiện tốt. Chỉ mới 
khoảng 50%  doanh nghiệp khảo sát có công bố các tài liệu này trên 
website. Thiết nghĩ các thông tin quản trị công ty cơ bản này luôn 
cần thiết, và là yêu cầu tối thiểu đối với nhà đầu tư hiện đang nắm 
giữ cổ phiếu cũng như nhà đầu tư tiềm năng, DN cần sớm công bố 
các tài liệu này trên trang thông tin điện tử của DN.

 

Công bố thông tin sở hữu và thù lao:
  
Công bố thông tin sở hữu là khía cạnh tiếp theo DN chưa đáp ứng 
tốt. Trong khi việc công  bố thông tin tỉ lệ sở hữu các cổ đông nội bộ 
được thực hiện khá tốt với hơn 93% DN công  bố đúng theo yêu cầu, 
thì việc công bố cơ cấu cổ đông của công ty bao gồm cơ cấu cổ đông  
nhà nước, cổ đông nước ngoài, cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân lại 
chưa được quan tâm với chỉ 62% DN đáp ứng yêu cầu. Tương tự, tỉ 
lệ sở hữu của cổ đông lớn cũng chưa được công bố tốt với chỉ 57% 
DN đạt yêu cầu. 
  
Công bố thù lao lãnh đạo, bao gồm HĐQT, Ban Kiểm soát (”BKS”), và 
Ban Điều hành là một trong các khía cạnh nhạy cảm mà rất nhiều 
DN tránh né. Việc công bố thù lao của HĐQT bao gồm thù lao, các 
chi phí và các khoản lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và BKS 
là một trong số các nội dung quan trọng được quy định phải công 
bố nhưng tỉ lệ DN đáp ứng chỉ mới ở mức dưới 10% DN. Bên cạnh 
đó mặc dù công bố thù lao ban điều hành, chi tiết đến các thành 
viên quản lý chủ chốt (giám đốc, kế toán trưởng) của công ty đã 
được qui định trong các văn bản pháp qui nhưng chỉ một thiểu số 
DN tuân thủ. DN tránh né công bố bằng nhiều cách, ví dụ như gộp 
thù lao HĐQT, BKS vào Ban Điều hành công bố thành một số tổng 
chi thù lao lương thưởng, hoặc chỉ công bố lương của tổng giám đốc 
và tổng lương của ban điều hành. Yêu cầu công bố thù lao cũng phải 
được công khai tại Đại hội đồng cổ đông tuy nhiên hầu hết các DN 
đều chưa đáp ứng. Để đạt yêu cầu công bố thông  tin về thù lao 
lương thưởng của quản lý, DN cần nêu thông tin lương của mỗi 
thành viên thuộc Ban Điều hành gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng 
Giám đốc, Kế toán trưởng trong Báo cáo tài chính năm và thông qua 
Báo cáo tài chính năm này trong ĐHĐCĐ, hoặc tốt hơn là báo cáo 
thông tin cụ thể tại ĐHĐCĐ.
   
Công bố thông tin về vai trò của kiểm toán độc lập.
  
Theo thông lệ tốt, Kiểm toán độc lập được BKS hoặc Ủy ban Kiểm 
toán (”UBKT”) thuộc HĐQT tuyển chọn, đề  xuất và xin ý kiến cổ đông 
thông qua. Trong quá trình DN hoạt động, BKS hoặc  UBKT thuộc 
HĐQT được kỳ vọng sẽ làm việc với kiểm toán để tham vấn, nắm bắt 
tình  hình công tác kế toán, lập báo cáo tài chính của DN. Cuối năm 
tài chính, BKS  hoặc UBKT thuộc HĐQT cần có ý kiến đánh giá vai trò 

độc lập, chất lượng dịch vụ cung  cấp của kiểm toán. Trên thực tế, 
các bước thực hiện này chưa được DN quan tâm công bố thông tin 
đầy đủ, đặc biệt thiếu vắng sự đánh giá của BKS hoặc UBKT thuộc 
HĐQT đối với chất lượng và vai trò độc lập của kiểm toán. Để tăng 
cường hoạt động này, BKS hoặc UBKT thuộc HĐQT cần nêu rõ tính 
độc lập của kiểm toán thông qua việc công bố thông tin đầy đủ rõ 
ràng các dịch vụ mà công ty kiểm toán đó đã và đang cung cấp cho 
DN, ví dụ công bố thông tin cho thấy kiểm toán độc lập không cung 
cấp dịch vụ phi kiểm toán, hoặc nếu có thì cần công bố mức phí 
kiểm toán và phi kiểm toán. Có được các thông tin này, cổ đông có 
thể phần nào đánh giá được chất lượng dịch vụ kiểm toán mà công 
ty đang sử dụng. Đây là một trong những yêu cầu theo thông lệ tốt 
của quốc tế.
  
Tăng cường vai trò kiểm toán của HĐQT
  
Một trong những vai trò quan trọng của HĐQT là thiết lập một cơ 
chế quản trị hiệu quả đảm bảo vai trò kiểm soát rủi ro trong triển 
khai chiến lược và trong vận hành DN. Do vậy chức năng quản trị rủi 
ro thông qua công tác kiểm toán được đề cao trong việc thực  thi vai 
trò trách nhiệm của HĐQT. Gần đây, với sự ra đời các qui định luật 
pháp cùng các thông lệ quản trị tốt, vai trò chức năng kiểm toán của 
HĐQT ngày càng được chú trọng, và đặt ra yêu cầu cấp thiết. Cụ thể, 
Luật DN 2014 đã khuyến nghị thành lập UBKT thuộc HĐQT; Bộ 
nguyên tắc QTCT Việt Nam khuyến nghị toàn bộ các thành viên của  
UBKT phải là thành viên không điều hành, với đa số là thành viên 
độc lập; Tiêu chí thẻ điểm quản trị công ty của ASEAN khuyến nghị 
đa số thành viên UBKT là độc lập trong đó Chủ tịch UBKT là độc lập. 
Có thể thấy mô hình quản trị với UBKT thuộc HĐQT cho  phép chức 
năng kiểm toán duy trì tính độc lập cao, đảm bảo tăng cường vai trò 
giám sát độc lập của HĐQT. Thêm vào đó, Nghị định 
05/2019/NĐ-CP qui định về chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kiểm 
toán nội bộ, là một cánh tay nối dài của UBKT giúp UBKT thực thi các 
trách nhiệm kiểm soát hoạt động điều hành doanh nghiệp. Theo 
nghị định này, công tác kiểm toán nội bộ bắt buộc được thực hiện 
tại các DN niêm yết kể từ năm 2021. Vậy có  thể nói, những bước 
tiến về định chế đối với chức năng kiểm toán bên trong của DN đã 
được cải thiện rõ rệt trong những năm vừa qua.

Hình 2: Tỉ lệ DN có Ủy ban kiểm toán qua hai năm 2018-2019  
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Nhìn lại việc thực thi các qui định này thông qua kết quả đánh giá 
năm 2019 cho thấy việc xây dựng UBKT thuộc HĐQT chưa được đa 
số DN áp dụng, mô hình BKS truyền thống vẫn chiếm đa số. Hình 2 
cho thấy tỉ lệ áp dụng mô hình UBKT trong các nhóm DN được  
đánh giá qua hai năm. Kết quả đánh giá năm 2019 cho thấy chỉ có 
gần 13% DN thành lập UBKT thuộc HĐQT, trong đó nhóm DN lớn tỉ 
lệ thành lập UBKT là 30% số DN, gần 15%  DN qui mô vừa áp dụng 
mô hình này, và chỉ gần 8% DN qui mô nhỏ áp dụng mô hình UBKT.  
Tỉ lệ áp dụng mô hình tiến bộ này trong nhóm DN vốn hoá lớn cao 
hơn đáng kể so với DN trong hai nhóm vốn hoá còn lại, và đã có sự 
tiến bộ đáng kể qua hai năm 2018 và 2019 khi số lượng DN áp dụng 
mô hình này tăng lên nhanh chóng. 

 Cải thiện điểm QTCT là một cơ hội giúp DN được nhận diện tốt hơn 
bởi cộng đồng nhà đầu tư, từ đó giúp gia tăng cơ hội mời gọi đầu tư, 
tiếp cận được vốn đầu tư với chi phí thấp và tiếp cận được các quĩ 
đầu tư có nguồn lực vốn dồi dào, có công nghệ quản lý tiên tiến.  
Lợi ích này thực sự được quan sát phân tích tương quan điểm số 
QTCT và giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp trong Hình 3. DN có 
quản trị tốt cũng là các DN được nhà đầu tư đánh  giá cao, thể hiện 
qua tỉ số P/B đo lường giá cổ phiếu so với giá trị bút toán. 

Kết quả đánh giá qua hay năm cho thấy có một sự quan tâm ngày càng tăng lên của DN đối với kỳ xếp hạng đánh giá QTCT trong giải thưởng 
DN niêm yết Việt Nam trong hai năm vừa qua. Các kết quả phân tích cùng bộ tiêu chí đánh giá chi tiết được đăng tải trên trang thông tin 
điện tử Cuộc bình chọn DNNY Việt Nam  (aravietnam.vn) và các Sở Giao dịch Chứng khoán (www.hsx.vn và www.hnx.vn ). DN nếu thực sự 
quan tâm đến việc cải thiện QTCT có thể theo dõi chi tiết bộ tiêu chí này để tiếp tục cải thiện các khía cạnh quản trị tại DN hơn nữa.

Hình 3: Quản trị tốt và giá cổ phiếu 



Bản tin Quản trị Công ty

Chia sẻ quan điểm và những bài học rút ra từ Trung tâm 
Quản trị Công ty Deloitte Trung Quốc và những quốc gia khác

Đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh 

• Thời điểm hiện tại là giai đoạn để loại bỏ 
những gián đoạn kinh doanh và lên kế hoạch 
cho việc tiếp tục và duy trì hoạt động kinh 
doanh trong tương lai. HĐQT cần làm việc với 
những thành viên đang trực tiếp tái khởi 
động sau những gián đoạn kinh doanh hay 
tiếp tục những kế hoạch đang tồn đọng 
thông qua: 1) đánh giá hiện trạng và những 
kế hoạch có thể kích hoạt hoạt động kinh 
doanh, và 2) cách thức HĐQT đánh giá hiệu 
quả hoạt động trước và trong quá trình tái 
khởi động này. Đây là hai yếu tố nằm ngoài 
những trách nhiệm thường nhật của HĐQT – 
những người giám sát quản lý trong giai 
đoạn đầy thử thách này.

• Kiểm tra các tài liệu liên quan đến kế hoạch 
cho người kế nhiệm trong trường hợp khẩn 
cấp. HĐQT có thể tự đặt ra những câu hỏi 
như: Trong số những thành viên của HĐQT, 
Ban Điều hành, 4-5 lãnh đạo nào không thể 
thay thế ? Chúng ta sẽ làm gì khi họ không 
thể đảm nhiệm công việc trong vài tuần hoặc 
thậm chí phải cách ly? HĐQT đã cân nhắc 
thêm nhiều trường hợp cho vị trí kế nhiệm 
thay vì chỉ một người kế nhiệm như hiện nay?

nhân lực, bổ trợ cho sự phát triển. Yêu cầu 
Ban Điều hành phê duyệt chính sách di 
chuyển toàn cầu mới áp dụng cho toàn bộ 
nhân viên, nhà cung cấp/bên thứ 3 làm đại 
diện cho công ty, và chính sách này cần được 
rà soát thường xuyên. Ban Điều hành cần 
chủ động giám sát việc hướng dẫn đi lại đến 
các vùng có dịch và phản hồi về chính sách  
đi lại. 

• Yêu cầu Ban Điều hành đưa ra các biện 
pháp dự trữ trang thiết bị phục vụ cho sức 
khỏe như xà phòng, dụng cụ diệt khuẩn….   

Công bố thông tin

• Tại nhiều quốc gia, có quy định về việc phải 
công bố các dự báo trong tương lai để cân 
nhắc phương án giải quyết khi thời thế thay 
đổi. Ví dụ, Ủy ban Chứng khoán Mỹ quy định 
chi tiết khi nào công ty phải công bố thông 
tin về những thay đổi trọng yếu làm ảnh 
hưởng đến lợi nhuận trong tương lai, một 
cách tổng quát. HĐQT phải đảm bảo Ban 
Điều hành đi đầu trong vấn đề này, làm việc 
với cơ quan Nhà nước, cơ quan tư vấn và 
nhóm tư vấn truyền thông bên ngoài một 
cách phù hợp.   

• Hãy trao đổi với Ban Điều hành về các kịch 
bản cần đối phó trong bối cảnh ảnh hưởng 
tài chính, gián đoạn chuỗi cung ứng, nhân 
viên phải ở nhà, v.v… và cần dự phòng nếu sự 
gián đoạn diễn ra trong một tuần, hai tuần 
hoặc một tháng. Ban Điều hành cũng cần 
quyết định thời điểm nào sẽ sử dụng đến 
phương án B cho kế hoạch hoạt động.

• Một yếu tố quan trọng trong kế hoạch duy 
trì hoạt động kinh doanh là HĐQT cần phối 
hợp với Ban Điều hành để nắm rõ các trang 
thiết bị phục vụ cho hoạt động và nguồn 
nhân lực cần thiết. HĐQT cũng cần cân nhắc 
sử dụng các trung tâm phân phối, các tiện 
ích kho bãi, trung tâm chăm sóc khách 
hàng,v.v... Làm thế nào để doanh nghiệp có 
thể chuẩn bị tốt nhất và giảm thiểu rủi ro cho 
những khu vực đông dân?

• HĐQT cũng cần đánh giá ý nghĩa và mức độ 
ảnh hưởng của sự gián đoạn này đối với 
chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, bao gồm 
việc nhận nguyên liệu đầu vào.   

• Tham khảo ý kiến với Ban Điều hành xem 
công ty có nên áp dụng mới hoặc kiểm tra lại 
chính sách viễn thông để phục vụ cho nguồn

Thời gian gần đây, tin tức về dịch Covid-19 đang lan truyền và xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi, và điều này đã có những tác động mạnh mẽ đối với 
hoạt động kinh doanh và nền kinh tế nói chung. Mặc dù không thể đưa ra một danh mục đầy đủ những công việc cần làm đối với các thành viên 
HĐQT, Trung tâm Quản trị Công ty Deloitte Trung Quốc đã kịp thời đưa ra những khuyến cáo trong giai đoạn khủng hoảng này. Trong bài viết 
này, chúng ta cũng cùng nhau tham khảo những khuyến nghị của Viện HĐQT Hồng Kông về thực thi vai trò của HĐQT trong bối cảnh khủng 
hoảng bởi đại dịch.

Các DN tại Trung Quốc (nguồn: Deloitte CG Global)

Vai trò của Hội đồng Quản trị trong quản lý 
khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19
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• Bên cạnh những yêu cầu trên, Ban Điều 
hành cần phải đảm bảo công khai minh 
bạch với nhà đầu tư, các bên liên quan khác 
về mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối 
với kinh doanh. 

Cuộc họp của HĐQT và Cổ đông

• Nhiều HĐQT thực hiện các cuộc họp hàng 
tuần qua điện thoại về dịch Covid-19, hoặc 
nếu không thể thực hiện các cuộc họp này 
thường xuyên, tần suất và thời lượng các 
cuộc họp sẽ phụ thuộc vào địa điểm hoạt 
động của công ty hoặc địa điểm có nhân 
viên công ty hoạt động.

• Cân nhắc việc thành lập Ủy ban giải quyết 
khủng hoảng Covid-19 tạm thời, Ủy ban này 
có thể họp thường xuyên hơn, có thể họp 
cùng với Ban Điều hành và cập nhật lại toàn 
bộ với HĐQT tình hình và đưa ra những 
khuyến cáo.

• Cân nhắc việc tổ chức các cuộc họp cổ 
đông, roadshow giới thiệu theo hình thức 
trực tuyến. Các cuộc họp cổ đông thường 
diễn ra vào mùa xuân, đồng nghĩa với thời 
điểm hiện nay đang là vấn đề nóng cho 
nhiều HĐQT. Những chính sách và quy định 
pháp lý nào có thể vượt qua? Thời gian hoãn 
các cuộc họp theo quy định của công ty 
niêm yết tối đa là bao lâu? Đây là câu hỏi mà 
các ủy ban có liên quan và HĐQT cần phải 
xem xét.

Nhân viên và cách trao đổi thông tin 

• HĐQT và Ban Điều hành nên cùng có chung 
tiếng nói với người lao động. Không nên làm 
nhân viên lo lắng nhưng cũng không nên để 
nhân viên thấy rằng HĐQT và Ban Điều hành 
đang chủ quan hay xem nhẹ tình hình – hoặc 
không làm những việc được cho là không tốt 
cho người lao động và doanh nghiệp. Hãy đối 
mặt với sự bất ổn và làm sáng tỏ quá trình đưa 
ra quyết định cũng như thời gian dành ra để 
giải quyết vấn đề. 

• Có một số tổ chức – chủ yếu là những tổ 
chức tài chính, đã chia việc thực hiện nhiệm 
vụ chủ chốt thành 02 nhóm A và B. Các 
nhóm này làm việc độc lập tại các địa điểm 
khác nhau, hoặc trong khu vực cách ly với 
thời gian hai tuần (thời gian cách ly theo quy 
định của Tổ chức Y tế Thế giới) và sau đó thì 
đổi vị trí. Nếu có một thành viên trong một 
nhóm bị nhiễm virus thì chỉ ảnh hưởng đến 
một nửa đội ngũ chủ chốt.

• Cần yêu cầu Ban Điều hành đưa ra chiến 
dịch truyền thông, yêu cầu nhân viên ở nhà 
trong trường hợp có biểu hiện ốm sốt và 
không đi đến công ty trong thời gian cách ly 
theo quy định. Hình thức truyền thông có 
thể dưới dạng thư điện tử hoặc các hình 
thức thông dụng của công ty.

• Trong trường hợp công ty cần đóng cửa 
văn phòng, nhà máy, hoặc trung tâm phân 
phối, cần đưa ra kế hoạch truyền thông tới 
tất cả nhân viên về vấn đề này. Ban Điều 
hành cần trao đổi sớm và thường xuyên với 
nhân viên trong thời gian xảy ra               
khủng hoảng.   

Sau thời điểm dịch

• Yêu cầu Ban Điều hành phê duyệt hướng 
dẫn và nội dung công việc cần làm để xác 
định khi nào nhân viên có thể quay lại làm 
việc và đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cần 
thiết cho hoạt động sản xuất. 

Bài học từ Trung Quốc

• Trong điều kiện phù hợp, HĐQT cần đảm 
bảo Ban Điều hành tăng cường trao đổi với 
cơ quan chức năng địa phương để xem xét 
các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp: các 
khoản vay, giãn nợ thuế đặc biết để giúp 
công ty giảm thiểu các tác động từ dịch 
bệnh. 

• HĐQT cần đảm bảo Ban Điều hành đã tuân 
thủ nghiêm túc chính sách đi lại, cách ly theo 
quy định của chính quyền địa phương và áp 
dụng chính sách cho nhân viên làm việc tại 
nhà. HĐQT cần đảm bảo Ban Điều hành 
quan tâm sát sao tới nhân viên, thiết lập 
đường dây nóng với bộ phận nhân sự khi có 
yêu cầu được trợ giúp khi làm việc tại nhà.  

• HĐQT cần yêu cầu Ban Điều hành xem xét 
trợ giúp nhân viên kế hoạch quay trở lại làm 
việc khi các vấn đề đã được giải quyết. Ngoài 
ra, HĐQT cũng cần giám sát đảm bảo đầy đủ 
các thiết bị vệ sinh khử trùng và các nguồn 
cung ứng vật tư luôn sẵn sàng.
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Các Doanh nghiệp tại Hồng Kông

(Nguồn: https://www.withersworldwide.c 
om/en-gb/insight/impact-of-coronavirus-on 
-the-listed-issuers-in-hong-kong) 

Bảo đảm thời hạn trong việc công bố 
thông tin báo cáo tài chính

Tại Hồng Kông, các công ty niêm yết có thời 
hạn 03 tháng (kể từ khi kết thúc năm tài 
chính) để thực hiện công bố báo cáo tài 
chính sơ bộ (trước khi có ý kiến của kiểm 
toán độc lập) – Theo điều 13.49(1) của Luật 
Quản trị và Đăng tải thông tin tài chính trên 
thị trường chứng khoán. Trong trường hợp 
dịch Covid-19 bùng phát như hiện nay với 
hạn chế trong việc đi lại và các hạn chế liên 
quan, công ty vẫn phải tuân thủ thời hạn nộp 
báo cáo này trừ trường hợp được phê duyệt 
trước bởi Sở giao dịch Chứng khoán. Như 
vậy, sẽ không có sự gia hạn hay miễn trừ thời 
hạn công bố báo cáo tài chính tại thị trường 
này. 

Công bố thông tin trong trường hợp 
gián đoạn hoạt động kinh doanh và 
cảnh báo về kết quả lợi nhuận. 

Luật niêm yết tại thị trường chứng khoán 
Hồng Kông có quy định rõ, công ty niêm yết 
phải chịu trách nhiệm công bố thông tin ra 
đại chúng ngay sau khi có thông tin nội bộ 
thông qua những yếu tố làm hoạt động kinh 
doanh của công ty bị gián đoạn nghiêm 
trọng, hay có dấu hiệu cảnh báo liên quan 
đến kết quả lợi nhuận (như trong trường hợp 
này là ảnh hưởng của việc bùng phát 
Covid-19 hoặc việc hạn chế đi lại). Ban Điều 
hành công ty niêm yết cũng cần xem xét việc 
công bố thông tin theo cách thức phù hợp 
theo quy định của pháp luật – Điều khoản 
307B của Luật Chứng khoán và Pháp lệnh 
tương lai (Bộ luật Hồng Kông).

bị hạn chế không được đến một cuộc họp 
của Ủy ban hoặc HĐQT, cần được cung cấp 
thông tin cần thiết để có thẻ nắm bắt được 
bức tranh tổng thể, từ đó có thể đưa ra quan 
điểm chính xác về một vấn đề nhất định. 
Công nghệ hội nghị trực tuyến  cho phép các 
cuộc họp của Ủy ban và HĐQT diễn ra mà 
không cần sự có mặt trực tiếp của các thành 
viên. Tuy nhiên, công nghệ này sẽ giới hạn 
khả năng quan sát thái độ của các thành viên 
trong cuộc họp so với các cuộc họp trực tiếp. 

• Các thành viên HĐQT cần đảm bảo rằng 
biên bản cuộc họp theo hình thức họp trực 
tuyến đều được ghi chép đầy đủ, là minh 
chứng cho những câu hỏi tâp trung và thiết 
thực mà họ đưa ra để thực thi trách nhiệm 
của mình.

•  Hiện nay còn rất nhiều mối lo ngại về ảnh 
hưởng của Covid-19 đến hoạt động của 
doanh nghiệp. Mặc dù trách nhiệm kiểm 
soát báo cáo tài chính thuộc về HĐQT, 
nhưng các kiểm toán viên độc lập cũng đang 
chịu những áp lực không nhỏ liên quan đến 
việc đưa ra ý kiến đảm bảo cho việc công bố 
thông tin tài chính tạm thời trước khi hoàn 
thành cuộc kiểm toán chính thức. Trong 
trường hợp tình hình tiếp tục có sự tác động 
lớn hơn (đặc biệt với nhóm doanh nghiệp có 
năm tài chính kết thúc vào ngày 31/03/2020), 
HĐQT cần tiếp tục theo dõi và phản ánh mối 
quan ngại của các thành viên và các chuyên 
gia khác đến Sở Giao dịch Chứng khoán.

Trong bối cảnh hiện nay, HĐQT và Ban Điều 
hành cấp cao cần phối hợp chặt chẽ để giảm 
thiểu sự gián đoạn trong kinh doanh và tuân 
thủ các quy định pháp luật hiện liên quan 
đến việc trình bày và công bố thông tin.

Vai trò của HĐQT

Viện Quản trị Công ty tại Hồng Kông đã đưa 
ra khuyến nghị đối với thành viên HĐQT của 
các công ty niêm yết:

• Tất cả các thành viên HĐQT, bao gồm 
thành viên điều hành hành hay không điều 
hành, và không giới hạn trách nhiệm đối với 
Ủy ban Kiểm toán, cần đồng lòng và cam kết 
để thực thi trách nhiệm chung. Các trách 
nhiệm bao gồm: đánh giá lại giá trị tài sản, 
ghi nhận doanh thu, phân loại các khoản nợ 
phải trả liên quan đến các cam kết khoản 
vay… DN cũng cần xem xét đến hiện trạng 
của dòng tiền.

• Đặc biệt, các thành viên HĐQT không điều 
hành cần có được sự bảo đảm đầy đủ bằng 
văn bản ban hành của các thành viên điều 
hành (như Giám đốc Tài chính và Giám đốc 
Điều hành của công ty) rằng sẽ không có lỗ 
hổng trong kiểm soát nội bộ, có sự đồng 
nhất của các báo cáo tài chính, v.v …và đảm 
bảo rằng không có sự kiện bất thường nào 
có thể ảnh hưởng đến phạm vi, độ chính xác 
và độ tin cậy của thông tin trong báo cáo tài 
chính. Trong mọi trường hợp, họ nên duy trì 
việc liên lạc chặt chẽ với các thành viên chủ 
chốt của kiểm toán độc lập để được giúp đỡ 
xác định các lĩnh vực cần tập trung.

• Các thành viên HĐQT không điều hành cần 
tham gia tích cực cùng với HĐQT, Ủy ban 
Kiểm toán đưa ra các câu hỏi, kiểm tra thông 
tin, đưa ra các giả định và đảm bảo hoạt 
động điều hành. Thành viên HĐQT không 
điều hành không thuộc Ủy ban Kiểm toán có 
thể tham gia các phiên họp của Ủy ban để 
nắm bắt tình hình. 

• Thành viên HĐQT không điều hành, và 
thành viên điều hành, là những người có thể



Hà Thu Thanh 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên 
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Tháng 4 hàng năm là thời điểm họp đại hội cổ đông của hầu hết doanh nghiệp (”DN”) Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay, những diễn biến phức 
tạp của đại dịch Covid-19 khiến hầu hết các kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông (”ĐHĐCĐ”) tại các DN chưa được triển khai , nhiều DN đã và đang 
tính đến phương án họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Mặc dù có rất nhiều lợi ích, tuy nhiên, cũng sẽ có không ít vấn đề phát sinh mà DN cần cân nhắc 
khi quyết định tổ chức họp theo hình thức này.  

Thưa bà, việc thực hiện ĐHĐCĐ trực 
tuyến có phù hợp với những quy định 
luật pháp hiện nay hay không?

Việc thực hiện họp ĐHĐCĐ trực tuyến được 
quy định tại Khoản 3, Điều 140 Luật DN năm 
2014 sửa đổi, đồng thời cũng được quy định 
chi tiết tại Khoản 3, Điều 8 tại Nghị định 
71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị Công 
ty áp dụng đối với các công ty đại chúng. 

Tuy nhiên, để ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến 
hành một cách hợp pháp còn cần phải xem 
xét xem điều này đã được quy định trong 
Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty 
hay chưa. Nói một cách khác, nếu điều này 
chưa được quy định rõ trong Điều lệ hoạt 
động và Quy chế Quản trị Công ty, DN cần 
phải lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản 
để bổ sung thêm quy định về việc tổ chức 
thực hiện họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thì mới 
được tiến hành triển khai họp theo hình thức này.

Khái niệm ĐHĐCĐ trực tuyến còn khá 
mới mẻ với nhiều DN Việt Nam. Bà có 
thể chia sẻ ở các quốc gia khác việc thực 
hiện này như thế nào và lợi ích mang lại 
cho DN khi tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ 
theo hình thức này?

Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến không phải là 
điều mới ở nhiều nước. Tại Mỹ, việc tổ chức 
họp ĐHĐCĐ dưới hình thức trực tuyến được 
diễn ra khá phổ biến. Trong bối cảnh hiện 
nay, tính đến tháng 04 năm 2020, tại một số 
quốc gia như Anh, Đức, Canada, Singapore…, 
cũng đã có nhiều DN thực hiện tổ chức họp 
theo hình thức này. 

Bằng công nghệ trực tuyến, các cuộc họp 
ĐHĐCĐ có thể được diễn ra dưới 02 dạng: 
cuộc họp trực tuyến toàn bộ (virtual 
only-meeting), trong đó không thành viên 
nào gặp mặt trực tiếp; và cuộc họp trực tuyến 
một phần (hybrid meeting) với sự tham gia 
của một số thành viên có mặt trực tiếp tại 
một địa điểm cụ thể và thiết lập đường online 
để các thành viên khác trong cuộc họp này 
tham gia. 

Trên thực tế, cách thức tổ chức họp ĐHĐCĐ 
trực tuyến sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho 
DN, như thúc đẩy DN đổi mới, ứng dụng công 
nghệ , tăng khả năng huy động cổ đông tham 
gia - điều này đặc biệt phù hợp với các Công 
ty, Tập đoàn đa quốc gia; và giúp tiết kiệm chi 

phí so với họp trực tiếp        ( bao gồm chi phí 
thuê hội trường, in ấn tài liệu, nguồn nhân lực 
phục vụ phiên họp,…). Đặc biệt điều này hết 
sức có giá trị vào năm nay khi mùa đại hội 
đến trong bối cảnh các quy định cách ly, giãn 
cách  xã hội do ảnh hưởng bởi đại dịch; Tổ 
chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ giúp các 
công ty chủ động trong việc đưa ra thời gian 
Đại hội sau khi đã hoãn/ hủy kế hoạch Đại 
hội, và theo đó, tiến hành tổ chức họp 
ĐHĐCĐ kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh các lợi ích, theo bà, DN sẽ phải 
cân nhắc những vấn đề gì khi lựa chọn 
hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến?

Dù họp dưới hình thức nào thì tôi cho rằng 
các cuộc họp ĐHĐCĐ cần được đảm bảo về 
cơ sở pháp lý như tôi đã trình bày ở trên. 

Hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch, rất 
nhiều DN phải hủy kế hoạch họp ĐHĐCĐ đã 
có từ trước và đang xây dựng lại kế hoạch 
họp ĐHĐCĐ mới. Cùng với đó là hàng loạt các 
công việc cần phải thực hiện trước khi triển 
khai cuộc họp như chốt danh sách cổ đông, 
cập nhật các thông tin cho cuộc họp….Đây là 
những vấn đề DN phải tính đến.

Đến thời điểm này, theo quan sát của chúng 
tôi, mới có Tập đoàn FPT (bao gồm tập đoàn 
và các công ty thành viên) đã tổ chức thành 
công họp ĐHĐCĐ dưới hình thức trực tuyến. 
Việc FPT tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức 
này không đơn thuần xuất phát từ việc đây là 
một tập đoàn về Công nghệ mà trên thực tế, 
trong các văn bản pháp lý về Quản trị Công ty 
của tập đoàn này (Điều lệ và Quy chế Quản trị 
Công ty), đã có điều khoản quy định về việc 
có thể triển khai các cuộc họp ĐHĐCĐ dưới 
dạng trực tuyến. Vậy nên, các DN chưa có qui 
định điều khoản này trong các văn bản về 
Quản trị công ty thì cần khẩn trương xin ý 
kiến Cổ đông phê duyệt việc này. Deloitte Việt 
Nam có nhiều chuyên gia về Quản trị Công ty 
có thể hướng dẫn và hỗ trợ DN về vấn đề này. 

Do hình thức họp trực tuyến được cho là khá 
mới mẻ đối với nhiều DN tại Việt Nam, DN 
cũng cần phải lưu ý đến một số vấn đề sau để 
đảm bảo cuộc họp được diễn ra trôi chảy và 
hiệu quả.

Thách thức đầu tiên lớn nhất trong các buổi 
họp trực tuyến là đảm bảo tính hiệu quả 
trong việc trả lời của chủ tọa khi có thảo luận 

Tổ chức họp trực tuyến – Giải pháp mùa Đại hội 
đồng Cổ đông trong đại dịch Covid-19

và tranh luận. Các câu hỏi của cổ đông sẽ được gửi dưới dạng câu hỏi 
điện tử với khối lượng lớn cùng với chức năng ‘’ẩn danh’’ sẽ gây khó 
cho Chủ tọa trong việc quyết định chọn câu nào sẽ trả lời. Do vậy có 
thể không thỏa mãn yêu cầu của các cổ đông với các câu hỏi, đặc biệt 
là những câu hỏi hóc búa, “nhạy cảm”.

Thứ hai là việc khó dự đoán được kết quả cuộc họp. Họp trực tuyến 
đồng nghĩa với việc có nhiều cổ đông tham gia họp hơn. Trong một 
phạm vi nhất định, số lượng bỏ phiếu có thể bị thay đổi theo thời gian 
thực, cổ đông không thực hiện việc ủy quyền biểu quyết, do vậy việc 
dự đoán kết quả sẽ khó hơn.

Bên cạnh đó, các vấn đề về công nghệ thông tin như lỗi kỹ thuật, tốc 
độ đường truyền… có thể sẽ xảy ra gây đình trệ hoặc thậm chí tê liệt 
hoàn toàn một cuộc họp trực tuyến. Ngoài ra, DN cũng cần xem xét 
sẽ phải làm gì nếu các cổ đông phản đối việc tổ chức việc tổ chức họp 
dưới dạng trực tuyến vì trên thực tế đã từng xảy ra trường hợp này.

Hiện nay, DN cung cấp nền tảng để thực hiện ĐHĐCĐ trực 

tuyến rất ít, thậm chí gần như chưa có ở Việt Nam. Với tình 
hình này, theo bà, liệu rằng sẽ có nhiều DN bị phạt vì trễ hẹn 
ĐHĐCĐ hay không?

Theo quy định của Luật DN Việt Nam, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên cần 
được tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, 
và không muộn hơn trong vòng 06 tháng nếu cần phải gia hạn, tức là 
các DN bắt buộc phải hoàn thành tổ chức họp ĐHĐCĐ trước/ vào 
ngày 30/6. Với tình hình hiện nay, tôi cho rằng các DN tại Việt Nam 
nhanh nhất phải sang tháng 5 hoặc đầu tháng 6 mới có thể triển khai 
cuộc họp ĐHĐCĐ. Với cơ sở pháp lý được chuẩn bị đầy đủ, tôi cho 
rằng DN nên xem xét hình thức họp trực tuyến như một giải pháp 
hữu hiệu cho kỳ họp ĐHĐCĐ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 năm 
nay. Theo tôi, vấn đề Nền tảng Công nghệ không phải là yếu tố cản 
trở. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng Đại dịch sẽ sớm bị đẩy lùi và sớm 
chấm dứt để các DN có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ bình thường.
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Thưa bà, việc thực hiện ĐHĐCĐ trực 
tuyến có phù hợp với những quy định 
luật pháp hiện nay hay không?

Việc thực hiện họp ĐHĐCĐ trực tuyến được 
quy định tại Khoản 3, Điều 140 Luật DN năm 
2014 sửa đổi, đồng thời cũng được quy định 
chi tiết tại Khoản 3, Điều 8 tại Nghị định 
71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị Công 
ty áp dụng đối với các công ty đại chúng. 

Tuy nhiên, để ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến 
hành một cách hợp pháp còn cần phải xem 
xét xem điều này đã được quy định trong 
Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty 
hay chưa. Nói một cách khác, nếu điều này 
chưa được quy định rõ trong Điều lệ hoạt 
động và Quy chế Quản trị Công ty, DN cần 
phải lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản 
để bổ sung thêm quy định về việc tổ chức 
thực hiện họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thì mới 
được tiến hành triển khai họp theo hình thức này.

Khái niệm ĐHĐCĐ trực tuyến còn khá 
mới mẻ với nhiều DN Việt Nam. Bà có 
thể chia sẻ ở các quốc gia khác việc thực 
hiện này như thế nào và lợi ích mang lại 
cho DN khi tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ 
theo hình thức này?

Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến không phải là 
điều mới ở nhiều nước. Tại Mỹ, việc tổ chức 
họp ĐHĐCĐ dưới hình thức trực tuyến được 
diễn ra khá phổ biến. Trong bối cảnh hiện 
nay, tính đến tháng 04 năm 2020, tại một số 
quốc gia như Anh, Đức, Canada, Singapore…, 
cũng đã có nhiều DN thực hiện tổ chức họp 
theo hình thức này. 

Bằng công nghệ trực tuyến, các cuộc họp 
ĐHĐCĐ có thể được diễn ra dưới 02 dạng: 
cuộc họp trực tuyến toàn bộ (virtual 
only-meeting), trong đó không thành viên 
nào gặp mặt trực tiếp; và cuộc họp trực tuyến 
một phần (hybrid meeting) với sự tham gia 
của một số thành viên có mặt trực tiếp tại 
một địa điểm cụ thể và thiết lập đường online 
để các thành viên khác trong cuộc họp này 
tham gia. 

Trên thực tế, cách thức tổ chức họp ĐHĐCĐ 
trực tuyến sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho 
DN, như thúc đẩy DN đổi mới, ứng dụng công 
nghệ , tăng khả năng huy động cổ đông tham 
gia - điều này đặc biệt phù hợp với các Công 
ty, Tập đoàn đa quốc gia; và giúp tiết kiệm chi 

phí so với họp trực tiếp        ( bao gồm chi phí 
thuê hội trường, in ấn tài liệu, nguồn nhân lực 
phục vụ phiên họp,…). Đặc biệt điều này hết 
sức có giá trị vào năm nay khi mùa đại hội 
đến trong bối cảnh các quy định cách ly, giãn 
cách  xã hội do ảnh hưởng bởi đại dịch; Tổ 
chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ giúp các 
công ty chủ động trong việc đưa ra thời gian 
Đại hội sau khi đã hoãn/ hủy kế hoạch Đại 
hội, và theo đó, tiến hành tổ chức họp 
ĐHĐCĐ kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh các lợi ích, theo bà, DN sẽ phải 
cân nhắc những vấn đề gì khi lựa chọn 
hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến?

Dù họp dưới hình thức nào thì tôi cho rằng 
các cuộc họp ĐHĐCĐ cần được đảm bảo về 
cơ sở pháp lý như tôi đã trình bày ở trên. 

Hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch, rất 
nhiều DN phải hủy kế hoạch họp ĐHĐCĐ đã 
có từ trước và đang xây dựng lại kế hoạch 
họp ĐHĐCĐ mới. Cùng với đó là hàng loạt các 
công việc cần phải thực hiện trước khi triển 
khai cuộc họp như chốt danh sách cổ đông, 
cập nhật các thông tin cho cuộc họp….Đây là 
những vấn đề DN phải tính đến.

Đến thời điểm này, theo quan sát của chúng 
tôi, mới có Tập đoàn FPT (bao gồm tập đoàn 
và các công ty thành viên) đã tổ chức thành 
công họp ĐHĐCĐ dưới hình thức trực tuyến. 
Việc FPT tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức 
này không đơn thuần xuất phát từ việc đây là 
một tập đoàn về Công nghệ mà trên thực tế, 
trong các văn bản pháp lý về Quản trị Công ty 
của tập đoàn này (Điều lệ và Quy chế Quản trị 
Công ty), đã có điều khoản quy định về việc 
có thể triển khai các cuộc họp ĐHĐCĐ dưới 
dạng trực tuyến. Vậy nên, các DN chưa có qui 
định điều khoản này trong các văn bản về 
Quản trị công ty thì cần khẩn trương xin ý 
kiến Cổ đông phê duyệt việc này. Deloitte Việt 
Nam có nhiều chuyên gia về Quản trị Công ty 
có thể hướng dẫn và hỗ trợ DN về vấn đề này. 

Do hình thức họp trực tuyến được cho là khá 
mới mẻ đối với nhiều DN tại Việt Nam, DN 
cũng cần phải lưu ý đến một số vấn đề sau để 
đảm bảo cuộc họp được diễn ra trôi chảy và 
hiệu quả.

Thách thức đầu tiên lớn nhất trong các buổi 
họp trực tuyến là đảm bảo tính hiệu quả 
trong việc trả lời của chủ tọa khi có thảo luận 

và tranh luận. Các câu hỏi của cổ đông sẽ được gửi dưới dạng câu hỏi 
điện tử với khối lượng lớn cùng với chức năng ‘’ẩn danh’’ sẽ gây khó 
cho Chủ tọa trong việc quyết định chọn câu nào sẽ trả lời. Do vậy có 
thể không thỏa mãn yêu cầu của các cổ đông với các câu hỏi, đặc biệt 
là những câu hỏi hóc búa, “nhạy cảm”.

Thứ hai là việc khó dự đoán được kết quả cuộc họp. Họp trực tuyến 
đồng nghĩa với việc có nhiều cổ đông tham gia họp hơn. Trong một 
phạm vi nhất định, số lượng bỏ phiếu có thể bị thay đổi theo thời gian 
thực, cổ đông không thực hiện việc ủy quyền biểu quyết, do vậy việc 
dự đoán kết quả sẽ khó hơn.

Bên cạnh đó, các vấn đề về công nghệ thông tin như lỗi kỹ thuật, tốc 
độ đường truyền… có thể sẽ xảy ra gây đình trệ hoặc thậm chí tê liệt 
hoàn toàn một cuộc họp trực tuyến. Ngoài ra, DN cũng cần xem xét 
sẽ phải làm gì nếu các cổ đông phản đối việc tổ chức việc tổ chức họp 
dưới dạng trực tuyến vì trên thực tế đã từng xảy ra trường hợp này.

Hiện nay, DN cung cấp nền tảng để thực hiện ĐHĐCĐ trực 

tuyến rất ít, thậm chí gần như chưa có ở Việt Nam. Với tình 
hình này, theo bà, liệu rằng sẽ có nhiều DN bị phạt vì trễ hẹn 
ĐHĐCĐ hay không?

Theo quy định của Luật DN Việt Nam, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên cần 
được tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, 
và không muộn hơn trong vòng 06 tháng nếu cần phải gia hạn, tức là 
các DN bắt buộc phải hoàn thành tổ chức họp ĐHĐCĐ trước/ vào 
ngày 30/6. Với tình hình hiện nay, tôi cho rằng các DN tại Việt Nam 
nhanh nhất phải sang tháng 5 hoặc đầu tháng 6 mới có thể triển khai 
cuộc họp ĐHĐCĐ. Với cơ sở pháp lý được chuẩn bị đầy đủ, tôi cho 
rằng DN nên xem xét hình thức họp trực tuyến như một giải pháp 
hữu hiệu cho kỳ họp ĐHĐCĐ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 năm 
nay. Theo tôi, vấn đề Nền tảng Công nghệ không phải là yếu tố cản 
trở. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng Đại dịch sẽ sớm bị đẩy lùi và sớm 
chấm dứt để các DN có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ bình thường.
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Ban Lãnh đạo đã sẵn sàng để chuyển đổi

Định nghĩa thế nào là một nhà lãnh đạo 
thành công đã thay đổi hoàn toàn trong 
một thập kỉ qua, chủ yếu nhờ vào những 
tiến bộ công nghệ và tác động của cuộc 
Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Các DN và các thành viên HĐQT phải suy 
nghĩ sáng tạo để có thể ứng dụng công 
nghệ trong việc nắm bắt cơ hội và nhận 
diện rủi ro. Họ cần xem xét những yếu tố 
mang tính đột phá tại DN của mình và xử lý 
những vấn đề đó trước. Để có thể dẫn đầu 
thị trường, họ cần lập chiến lược cho ngành 
kinh doanh cốt lõi theo một hướng mới và 
thậm chí là cân nhắc việc xây dựng một mô 
hình kinh doanh hoàn toàn mới. Một nhà 
lãnh đạo giỏi phải sẵn sàng để thay đổi và 
có tầm nhìn dài hạn để đầu tư vào công 
nghệ và đảm bảo ngành nghề kinh doanh 
của DN là phù hợp với tương lai.

Mục tiêu dài hạn

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các DN 
không thể chỉ tập trung vào việc kinh doanh 
và lợi nhuận trong ngắn hạn. Việc đi đường 
tắt và không quan tâm đến tác động của 
công nghệ đối với người lao động, khách 
hàng và xã hội là quá rủi ro. Việc này là 
không hề đơn giản, đặc biệt là khi công 
nghệ liên tục thay đổi và rủi ro cũng vậy. 

Ban Điều hành và các thành viên HĐQT có 
thể bắt đầu bằng việc thiết lập nhiệm vụ và 
giá trị của tổ chức để có thể phản ánh rõ 
trách nhiệm lớn hơn của DN đối với cộng 

đồng và sau đó thực hiện nó từ cấp độ cao 
nhất của tổ chức. Với một chiến lược kiến 
tạo giá trị tích cực như vậy, có thể hi vọng 
rằng những người có trách nhiệm áp dụng 
công nghệ mới, từ các nhà lãnh đạo cấp 
cao với nhiệm vụ đưa ra các quyết định đầu 
tư, đến các chuyên viên dữ liệu viết nên các 
thuật toán, sẽ lấy con người làm trung tâm 
hơn trong công việc của mình. Tuy nhiên, 
chỉ có ý định tốt là không đủ mà còn cần đi 
kèm với hành động cũng như những thay 
đổi trong văn hóa của DN.

Một lực lượng lao động đa dạng và 
toàn diện

Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tăng tính đa 
dạng trong lực lượng lao động không chỉ có 
ý nghĩa về mặt văn hóa mà còn mang lại kết 
quả kinh doanh tốt hơn cho DN. Tăng 
cường đa dạng hóa ở mọi cấp độ trong tổ 
chức, bao gồm cả HĐQT, có thể dẫn tới 
những quyết định sáng suốt hơn. Điều này 
góp phần vào lợi nhuận kinh doanh, tính 
sáng tạo và hạn chế các điểm mù, cũng như 
mang lại nhiều lợi ích khác nữa. Việc sở hữu 
một lực lượng lao động đa dạng có vai trò 
rất quan trọng đối với các công ty đang 
phát triển các giải pháp công nghệ cho 
cuộc sống của con người. Ví dụ, cách tốt 
nhất để giảm tính chủ quan trong các thuật 
toán Trí tuệ nhân tạo là đảm bảo rằng 
những người làm nên các thuật toán ấy 
phản ánh đúng tính đa dạng của xã hội.

HĐQT cần phải có trách nhiệm đối với tính 
đa dạng và toàn diện của tổ chức. Họ cần 

cùng với Ban Điều hành theo dõi và đánh 
giá quá trình tạo nên sự đa dạng trong DN, 
giải quyết các vấn đề về văn hóa và đảm 
bảo vai trò người lãnh đạo trong việc xây 
dựng một môi trường làm việc đa dạng và 
bao trùm.

Một nền văn hóa của sự học tập   
không ngừng

Với khối lượng thông tin hiện tại, các công ty 
phải thuê các chuyên viên phân tích dữ liệu 
và đưa ra quyết định dựa trên các kết quả 
phân tích đó. Tuy nhiên, số lượng các 
chuyên gia phân tích dữ liệu và những 
người làm việc trong các lĩnh vực lý tưởng 
như: Khoa học, Công nghệ, Kỹ sư, Toán học 
(STEM), chẳng hạn như lập trình, thường chỉ 
có hạn mà nhu cầu của thị trường đối với 
lực lượng này lại rất cao. Tìm kiếm nhân tài 
với những kỹ năng cần thiết cho tương lai là 
một trong những thử thách lớn nhất đối với 
DN. Phức tạp hơn nữa là các kỹ năng của 
tương lai thường xuyên thay đổi, và kể cả 
những người đã có nền tảng công nghệ 
vững chắc trong hôm nay cũng cần liên tục 
nâng cao tay nghề của mình để chuẩn bị 
cho những thay đổi trong tương lai.

Trong hoàn cảnh đó, các DN cần nâng cao 
trách nhiệm của mình trong việc đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực. Đó là lý do tại 
sao HĐQT cần tạo điều kiện để thiết lập 
một văn hóa DN linh hoạt và không ngừng 
học hỏi, nơi mà nhân viên có thể tiếp tục 
thích ứng với thay đổi và phát triển mạnh 
mẽ. Đồng thời, các DN cần bắt đầu chú 

trọng việc tuyển dụng những người lao động có những đặc điểm tính cách như linh hoạt hoặc ưa tìm tòi, thay vì những người có kinh nghiệm 
nhất định, để có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong những năm sắp tới.

Bước vào năm 2020, vào một thập kỷ mới, chúng ta đang tiến đến thời điểm quan trọng khi mà cộng đồng DN chuẩn bị đối mặt với những 
sự thay đổi khó lường chắc chắn sẽ hiện diện ở phía trước. HĐQT có một vị trí đặc biệt để giám sát và thiết lập văn hóa, hướng đi của tổ chức 
trong dài hạn, và họ cũng có trách nhiệm phải làm như vậy, vì tương lai của riêng tổ chức của mình và để góp phần tạo nên một xã hội bình 
đẳng và hòa nhập cho tất cả mọi người.

Nguồn: Bài viết “A chairs perspective” của bà Sharon Thome - Chủ tịch HĐQT Deloitte Toàn cầu

Môi trường kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp. Công nghệ kỹ thuật số đang xâm nhập mạnh mẽ vào các ngành công nghiệp và thay 
đổi cách chúng ta tiếp nhận và phản hồi thông tin. Chu kỳ tin tức 24 giờ thường xuyên làm lộ rõ những yếu kém mới nhất của doanh nghiệp 
(”DN”). Bên cạnh đó, quan điểm của xã hội đối với việc kinh doanh cũng dần chuyển dịch: các công ty ngày càng được kỳ vọng sẽ “không gây 
các tác động tiêu cực”, đồng thời mở rộng sứ mệnh, không chỉ phục vụ chủ sở hữu của DN mà còn tác động đến thế giới một cách tích cực.  

Dưới ảnh hưởng của các xu hướng trên, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi các DN 
đang trong quá trình chuyển đổi số. Các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo, Blockchain và Robot mang lại hàng loạt các cơ hội để DN 
đổi mới và tạo ra những thay đổi tích cực trên toàn cầu. Tuy nhiên, công nghệ càng tiên tiến thì các khó khăn liên quan đến mặt đạo đức đi 
kèm càng lớn. Các DN phải giải quyết vấn đề về an ninh mạng, quyền riêng tư, các quy định mới của Chính phủ, tính bảo mật, những quan 
ngại về lực lượng lao động trong tương lai, và đó chưa phải là tất cả. 

HĐQT ngày nay có nhiệm vụ đảm bảo DN của mình có một văn hóa đúng đắn để sử dụng dữ liệu và công nghệ một cách có trách nhiệm 
và đạo đức. Điều này có nghĩa, HĐQT cần mạnh dạn trong việc thay đổi và sẵn sàng tiếp thu những ý tưởng mới. Công ty của họ cần mở 
rộng mục đích ra ngoài phạm vi lợi nhuận, cũng như cần xây dựng một lực lượng lao động mang tính xã hội và cần phải nhanh chóng thích 
ứng với các thay đổi đang diễn ra. 

Chuyển đổi kỹ thuật số - Góc nhìn từ Hội đồng Quản trị 
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Ban Lãnh đạo đã sẵn sàng để chuyển đổi

Định nghĩa thế nào là một nhà lãnh đạo 
thành công đã thay đổi hoàn toàn trong 
một thập kỉ qua, chủ yếu nhờ vào những 
tiến bộ công nghệ và tác động của cuộc 
Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Các DN và các thành viên HĐQT phải suy 
nghĩ sáng tạo để có thể ứng dụng công 
nghệ trong việc nắm bắt cơ hội và nhận 
diện rủi ro. Họ cần xem xét những yếu tố 
mang tính đột phá tại DN của mình và xử lý 
những vấn đề đó trước. Để có thể dẫn đầu 
thị trường, họ cần lập chiến lược cho ngành 
kinh doanh cốt lõi theo một hướng mới và 
thậm chí là cân nhắc việc xây dựng một mô 
hình kinh doanh hoàn toàn mới. Một nhà 
lãnh đạo giỏi phải sẵn sàng để thay đổi và 
có tầm nhìn dài hạn để đầu tư vào công 
nghệ và đảm bảo ngành nghề kinh doanh 
của DN là phù hợp với tương lai.

Mục tiêu dài hạn

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các DN 
không thể chỉ tập trung vào việc kinh doanh 
và lợi nhuận trong ngắn hạn. Việc đi đường 
tắt và không quan tâm đến tác động của 
công nghệ đối với người lao động, khách 
hàng và xã hội là quá rủi ro. Việc này là 
không hề đơn giản, đặc biệt là khi công 
nghệ liên tục thay đổi và rủi ro cũng vậy. 

Ban Điều hành và các thành viên HĐQT có 
thể bắt đầu bằng việc thiết lập nhiệm vụ và 
giá trị của tổ chức để có thể phản ánh rõ 
trách nhiệm lớn hơn của DN đối với cộng 

đồng và sau đó thực hiện nó từ cấp độ cao 
nhất của tổ chức. Với một chiến lược kiến 
tạo giá trị tích cực như vậy, có thể hi vọng 
rằng những người có trách nhiệm áp dụng 
công nghệ mới, từ các nhà lãnh đạo cấp 
cao với nhiệm vụ đưa ra các quyết định đầu 
tư, đến các chuyên viên dữ liệu viết nên các 
thuật toán, sẽ lấy con người làm trung tâm 
hơn trong công việc của mình. Tuy nhiên, 
chỉ có ý định tốt là không đủ mà còn cần đi 
kèm với hành động cũng như những thay 
đổi trong văn hóa của DN.

Một lực lượng lao động đa dạng và 
toàn diện

Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tăng tính đa 
dạng trong lực lượng lao động không chỉ có 
ý nghĩa về mặt văn hóa mà còn mang lại kết 
quả kinh doanh tốt hơn cho DN. Tăng 
cường đa dạng hóa ở mọi cấp độ trong tổ 
chức, bao gồm cả HĐQT, có thể dẫn tới 
những quyết định sáng suốt hơn. Điều này 
góp phần vào lợi nhuận kinh doanh, tính 
sáng tạo và hạn chế các điểm mù, cũng như 
mang lại nhiều lợi ích khác nữa. Việc sở hữu 
một lực lượng lao động đa dạng có vai trò 
rất quan trọng đối với các công ty đang 
phát triển các giải pháp công nghệ cho 
cuộc sống của con người. Ví dụ, cách tốt 
nhất để giảm tính chủ quan trong các thuật 
toán Trí tuệ nhân tạo là đảm bảo rằng 
những người làm nên các thuật toán ấy 
phản ánh đúng tính đa dạng của xã hội.

HĐQT cần phải có trách nhiệm đối với tính 
đa dạng và toàn diện của tổ chức. Họ cần 

cùng với Ban Điều hành theo dõi và đánh 
giá quá trình tạo nên sự đa dạng trong DN, 
giải quyết các vấn đề về văn hóa và đảm 
bảo vai trò người lãnh đạo trong việc xây 
dựng một môi trường làm việc đa dạng và 
bao trùm.

Một nền văn hóa của sự học tập   
không ngừng

Với khối lượng thông tin hiện tại, các công ty 
phải thuê các chuyên viên phân tích dữ liệu 
và đưa ra quyết định dựa trên các kết quả 
phân tích đó. Tuy nhiên, số lượng các 
chuyên gia phân tích dữ liệu và những 
người làm việc trong các lĩnh vực lý tưởng 
như: Khoa học, Công nghệ, Kỹ sư, Toán học 
(STEM), chẳng hạn như lập trình, thường chỉ 
có hạn mà nhu cầu của thị trường đối với 
lực lượng này lại rất cao. Tìm kiếm nhân tài 
với những kỹ năng cần thiết cho tương lai là 
một trong những thử thách lớn nhất đối với 
DN. Phức tạp hơn nữa là các kỹ năng của 
tương lai thường xuyên thay đổi, và kể cả 
những người đã có nền tảng công nghệ 
vững chắc trong hôm nay cũng cần liên tục 
nâng cao tay nghề của mình để chuẩn bị 
cho những thay đổi trong tương lai.

Trong hoàn cảnh đó, các DN cần nâng cao 
trách nhiệm của mình trong việc đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực. Đó là lý do tại 
sao HĐQT cần tạo điều kiện để thiết lập 
một văn hóa DN linh hoạt và không ngừng 
học hỏi, nơi mà nhân viên có thể tiếp tục 
thích ứng với thay đổi và phát triển mạnh 
mẽ. Đồng thời, các DN cần bắt đầu chú 

trọng việc tuyển dụng những người lao động có những đặc điểm tính cách như linh hoạt hoặc ưa tìm tòi, thay vì những người có kinh nghiệm 
nhất định, để có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong những năm sắp tới.

Bước vào năm 2020, vào một thập kỷ mới, chúng ta đang tiến đến thời điểm quan trọng khi mà cộng đồng DN chuẩn bị đối mặt với những 
sự thay đổi khó lường chắc chắn sẽ hiện diện ở phía trước. HĐQT có một vị trí đặc biệt để giám sát và thiết lập văn hóa, hướng đi của tổ chức 
trong dài hạn, và họ cũng có trách nhiệm phải làm như vậy, vì tương lai của riêng tổ chức của mình và để góp phần tạo nên một xã hội bình 
đẳng và hòa nhập cho tất cả mọi người.

Nguồn: Bài viết “A chairs perspective” của bà Sharon Thome - Chủ tịch HĐQT Deloitte Toàn cầu

HĐQT có một vị trí đặc biệt để giám sát và thiết lập văn hóa, hướng đi của 
tổ chức trong dài hạn, và họ cũng có trách nhiệm phải làm như vậy, vì tương 
lai của riêng tổ chức của mình và để góp phần tạo nên một xã hội bình 
đẳng và hòa nhập cho tất cả mọi người.
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yêu cầu, Ban Điều hành phải chủ động trong việc  
giải quyết các rủi ro danh tiếng. Ngay cả khi các 
công nghệ nhận thức vẫn còn trong giai đoạn 
đầu của việc áp dụng, một số tổ chức đã thấy 
thương hiệu của họ bị tổn hại bởi các sự kiện liên 
quan đến chatbot (công cụ trò  chuyện tự động), 
thuật toán có tính thiên vị  được sử dụng trong 
tuyển dụng và lập kế  hoạch cho nhân viên qua 
kỹ thuật số.

Do tác động sâu rộng của công nghệ kỹ thuật  số 
đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh, Ban Điều 
hành và HĐQT cần có một cái nhìn rõ ràng về 
trách nhiệm đối với rủi ro kỹ thuật số. Tác động 
rộng lớn của chuyển đổi kỹ thuật số tạo ra các 
liên kết và sự phụ thuộc giữa những người sở 
hữu rủi ro (Risk Owners) trong toàn DN, và việc 
này có thể gây hạn chế việc khắc phục rủi ro. Ban 
Điều hành và các  nhóm quản trị rủi ro cần đảm 
bảo rằng các mô hình quản trị đưa đúng người 
với thông  tin phù hợp vào đúng thời điểm, được 
hỗ trợ bởi sự minh bạch và hợp tác.

Các bước thực thi của thành viên HĐQT

Sau đây là những gợi ý để giúp HĐQT giám sát rủi 
ro về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng của việc chuyển đổi kỹ thuật số và tự động 
hóa thông minh:

• Thảo luận về các mục tiêu chiến lược và 
lý do của sự chuyển đổi. Với vai trò của 
HĐQT trong việc giám sát và phê duyệt chiến 
lược, thành viên HĐQT nên hiểu rõ cách Ban 
Điều hành dự định sử dụng các công nghệ 
nhận thức, cũng như các tác động và dự đoán 
các rủi ro. HĐQT nên xem xét các kế hoạch tự 
động hóa thông minh của Ban Điều hành để 
phù hợp với chiến lược của tổ chức. Các kế 
hoạch này có thể tập trung vào việc giảm chi 
phí, cải thiện quy trình, tăng thị phần, thâm 
nhập thị trường mới, phát triển sản phẩm 
hoặc dịch vụ mới, xử lý các mối đe dọa năng 
lực cạnh tranh hoặc các mục tiêu chiến lược 
khác. HĐQT cũng cần xác định phạm vi và thời 
gian của các kế hoạch tự động hóa thông 
minh mà Ban Điều hành đưa ra. Nếu Ban Điều 
hành không có ý định sử dụng các công nghệ 
nhận thức để thúc đẩy chiến lược, HĐQT cần 
tìm hiểu lý do tại sao.

• Hỗ trợ gắn kết các sáng kiến kỹ thuật số 
với các nguyên tắc của tổ chức. Các Giám 
đốc điều hành cấp cao, dưới sự giám sát của 
HĐQT, chịu trách nhiệm về việc sử dụng hợp 

lý các công nghệ nhận thức, đặc biệt là trong 
các quy trình ra quyết định của Trí tuệ nhân 
tạo. Để thiết lập bối cảnh, nhóm điều hành và 
HĐQT nên xác định các nguyên tắc cho việc 
sử dụng các công nghệ nhận thức. Điều này 
không đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách 
thức hoạt động của các mô hình;  mà đòi hỏi 
kiến thức về những quy trình sẽ được áp dụng, 
đối tượng sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy trình 
đó và các kết quả tiềm tàng. Các nguyên tắc và 
chính sách nên được thiết lập càng rõ ràng 
càng tốt. Ví dụ: nếu ủy ban đạo đức không có 
tầm nhìn và các nhà phát triển công nghệ 
không bị bắt buộc đưa ra các lựa chọn thiết kế 
hiện tại dựa trên nguyên tắc công bằng, thì rất 
khó để các tổ chức xác nhận rằng các tiêu 
chuẩn đạo đức có đang được tuân theo hay 
không.

• Đánh giá các tác động về mặt văn hóa và 
cách giải quyết. HĐQT cần nắm được những 
thay đổi văn hóa dưới tác động và yêu cầu của 
trí tuệ nhận thức, cần tìm hiểu những đơn vị 
khác đã bị ảnh hưởng như thế nào, bao gồm 
các DN tương tự và các DN trong ngành nghề 
khác. HĐQT nên hỗ trợ Ban Điều hành trong 
việc xác định văn hóa cần thiết để Ban Điều 
hành xây dựng kế hoạch, phạm vi và thời gian. 
Điều này có nghĩa là xác định các vấn đề về 
văn hóa và phát triển kế hoạch để hiện thực 
hóa chúng. Việc này cũng có ý nghĩa quan 
trọng để đánh giá khả năng của Ban Điều 
hành trong việc lãnh đạo thay đổi văn hóa và 
xác định những nguồn lực hỗ trợ cần thiết. 

Cần thận trọng với các Giám đốc điều hành, 
những người xem nhẹ tầm quan trọng của văn 
hóa trong chuyển đổi kỹ thuật số hoặc tin rằng 
công nghệ có thể giải quyết các vấn đề chiến 
lược hoặc tổ chức.

• Xem xét và giám sát sự thay đổi trong 
kế hoạch điều hành. Điều cốt lõi của việc 
thay đổi văn hóa là cần có kế hoạch phối hợp 
giữa thông điệp bằng lời nói và hành động của 
Ban Điều hành, đồng thời có các điều chỉnh 
cần thiết đối với KPIs và kế hoạch trả lương. 
Việc đánh giá văn hóa trước và sau ứng dụng 
chuyển đổi số có thể cực kỳ hữu ích. Văn hóa 
và thay đổi văn hóa là những khái niệm mơ hồ. 
Do đó, các kế hoạch và số liệu càng cụ thể và 
khách quan hơn, HĐQT sẽ càng có nhiều 
thông tin để đánh giá hiệu suất quản lý. Như 
đã đề cập trong phần “Kỷ nguyên của máy 
móc thông minh: Xem xét lại quản trị rủi ro 
xung quanh tự động hóa thông minh” trong 
Bản tin Quản trị Công ty này, cần cân nhắc tập 

trung một cách toàn diện vào việc cung cấp tài 
nguyên và điều phối chuyển đổi kỹ thuật số.

• Đánh giá các ứng dụng hỗ trợ giám sát 
hành vi. Sử dụng các công nghệ nhận thức 
để giám sát hành vi gây lo ngại về các vấn đề 
đạo đức. Ví dụ, giờ đây, chúng ta có thể phát 
triển “điểm số đạo đức” cho nhân viên hoặc 
khách hàng dựa trên dữ liệu từ các hệ thống 
nội bộ, khảo sát, báo cáo tín dụng và các 
nguồn khác. Điểm số này có thể được sử dụng 
để đánh giá một người có các hành vi sai trái 
và báo hiệu chúng ta cần can thiệp và hướng 
dẫn, đào tạo hoặc tăng cường hoạt động kiểm 
soát rủi ro cho đối tượng đó. Tuy nhiên, những 
điểm số này có thể không chính xác, thiếu 
công bằng hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Dù tình hình có thể thay đổi trong trường hợp 
công nghệ giám sát một nhóm (với thông báo 
và đồng ý từ trước) thay vì một cá nhân, nhưng 
vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét. Các bê bối 
gần đây về lạm dụng và xâm phạm quyền 
riêng tư dữ liệu đã làm gia tăng sự quan tâm 
về cách các tổ chức lưu trữ, quản lý và sử dụng 
dữ liệu của nhân viên và khách hàng. Dựa trên 
cơ sở đầu vào từ các nhân viên về pháp lý 
hoặc đạo đức, Ban Điều hành phải quyết định 
cần giám sát những gì và cách tôn trọng 
quyền riêng tư và quyền cá nhân, đồng thời 
HĐQT phải giám sát những hoạt động đó.

• Hiểu và giám sát các tác động liên quan 
đến danh tiếng. HĐQT có xu hướng nhạy 
cảm hơn với các tác động liên quan đến danh 
tiếng so với Ban Điều hành. Vì vậy, HĐQT có 
vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các cuộc 
thảo luận về các biện pháp cải thiện việc giám 
sát rủi ro danh tiếng của một tổ chức. Ban 
Điều hành nên chủ động trong việc phát triển 
các chiến lược để quản lý và nâng cao danh 
tiếng. Khả năng nhận biết các rủi ro và lập các 
biện pháp bảo vệ sẽ rất cần thiết trong bối 
cảnh các rủi ro liên tục phát triển. Các nỗ lực 
bao gồm việc triển khai các chương trình 
truyền thông xã hội tích cực, làm việc trực tiếp 
với các cá nhân trong những nhóm cổ đông 
chính, mô phỏng các tình huống thực tế và lập 
kế hoạch kịch bản với các chuyên gia liên 
ngành, phát triển mạng lưới những người tin 
tưởng và ủng hộ sứ mệnh và mục đích của tổ 
chức và nắm bắt xu hướng về mặt tình cảm 
giữa các nhân viên, khách hàng và các bên liên 
quan. Một chương trình dự báo rủi ro chính 
thức cũng có thể giúp đưa ra cảnh báo sớm về 
các xu hướng tích cực và tiêu cực. 

• Có biện pháp đảm bảo thích hợp đối với 

Khảo sát gần đây của Deloitte với 166 đối 
tượng hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số, 
quản lý thay đổi, công nghệ, rủi ro và chức  
năng kiểm toán nội bộ của các tổ chức trên  
khắp Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ  
và Châu Á Thái Bình Dương đã chỉ ra rằng: Rào 
cản phổ biến nhất để  nhân rộng tự động hóa 
thông minh không phải là vấn đề quy định 
hoặc thiếu hỗ trợ cấp cao hay sự phê duyệt 
của HĐQT, mà là những thách thức liên quan 
đến các dự án kinh doanh, nhân tài, năng lực, 
quản trị và văn hóa. Tác động của chuyển đổi 
kỹ thuật số là rất đáng kể đối với các doanh 
nghiệp (”DN”) và viễn cảnh về việc giám sát các 
rủi ro  về văn hóa, hành vi và danh tiếng có thể 
đẩy  nhiều thành viên HĐQT ra khỏi vùng an 
toàn  của họ, thậm chí đến mức khiến họ phải 
cố tình  giảm thiểu mức độ quan trọng của vấn 
đề hoặc  giao trách nhiệm cho người khác. Để 
quản trị và giám sát phù hợp, HĐQT  không chỉ 
tập trung vào các sáng kiến riêng  biệt mà còn 
cả vào mục tiêu chiến lược và  tác động tổng 
hợp của các sáng kiến đó. Mỗi sáng kiến sẽ đặt 
ra những lợi ích và rủi ro  riêng; khi tập hợp lại 
có thể có hiệu ứng tích  lũy lớn hơn nhiều.

Do vậy đứng trước chuyển đổi kỹ thuật số, có 
rất nhiều vấn đề cần quan tâm đối với Ban 
Điều hành, với vai trò là những người thực thi 
và với HĐQT với vai trò của người giám sát.

Đánh giá tác động toàn diện của chuyển 
đổi kỹ thuật số

Các nhà lãnh đạo tổ chức sẽ có được nhiều  lợi 
ích hơn khi đánh giá đa chiều các tác động  
tiềm năng của chuyển đổi kỹ thuật số lên  
chiến lược, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và  
danh tiếng của tổ chức. Để đạt được kết quả  
mạnh mẽ, các tổ chức phải phối hợp văn  hóa, 
con người, cấu trúc và nhiệm vụ của DN và giữ 
cho các yếu tố ổn định khi công nghệ phát 
triển. Một khảo sát của Deloitte/MIT Sloan 
Management Review cho thấy 80% số người 
được hỏi xác định tổ chức  của họ đã chuẩn bị 
kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật  số, thiết lập một 
chiến lược toàn diện và rõ ràng. Trong số các 
tổ chức được mô tả là “ít chuẩn bị kỹ lưỡng 
nhất”, chỉ 15% có chiến lược cụ thể và rõ ràng.

Vấn đề chiến lược   

Các câu hỏi chiến lược phần lớn là: Chúng ta  
muốn tổ chức của mình trở thành một tổ chức 
đột phá hay bị phá hủy? Sự lựa chọn có vẻ 
không quá khó khăn, nhưng câu hỏi này vẫn 
thường xuyên xuất hiện bởi vì các đối thủ  cạnh 
tranh áp dụng mô hình kinh doanh kỹ  thuật số 
đã chứng minh được hiệu quả rất đột phá so 
với các công ty trong cùng ngành ở nhiều lĩnh 
vực. Ban Điều hành phải xác định nơi nào cần 
áp dụng các công nghệ để thúc đẩy tổ chức  
hướng tới các mục tiêu chiến lược một cách  
hiệu quả nhất. Họ cũng phải xác định các  mối 
đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh không  ngừng 
đổi mới và áp dụng thông thạo các ứng dụng 
kỹ thuật số nhằm khai thác các thị trường chưa 
ai biết đến hoặc cải thiện chuỗi cung ứng và 
quy trình phục vụ khách hàng chưa hiệu quả. 
Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu chuyển đổi 
Công nghệ của DN nên được xem là động lực 
phát triển chính, trong đó kế hoạch kinh 
doanh và nguồn nhân lực với kỹ năng phù hợp 
cần được xem xét kỹ lưỡng và toàn diện.

Vấn đề văn hóa 

Trước những thay đổi trong công nghệ, rất ít  
tổ chức biết cách xác định các vấn đề văn hóa 
bao gồm những gì cần cải thiện và làm thế nào 
để HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Điều 
hành để mang lại sự thay đổi. Nhiều HĐQT 
cũng đánh giá thấp những tác động của số hóa  
đối với văn hóa DN. Ví dụ, tự động hóa thông 
minh có thể làm ảnh hưởng tới  tinh thần của 
người lao động vì lo sợ mất  quyền tự chủ hoặc 
công việc của mình. Việc số hóa có thể khiến 
một tổ chức đối mặt với  vấn đề người lao động 
thiếu các kỹ năng cần thiết để duy trì thành 
công, cũng có thể mang tới các câu hỏi đạo 
đức mới, mà thành  viên Ban Điều hành có thể 
chưa được chuẩn bị để trả lời. Để mở đường  
cho việc liên kết giữa chuyển đổi kỹ thuật số  và 
văn hóa DN hiệu quả, cần phải có các nỗ lực 
mở rộng nguồn nhân lực, rủi ro, tài chính, kế 
toán và các chức năng khác, không chỉ ở các 
lĩnh vực đã có nền tảng ứng dụng công nghệ 
mạnh mẽ. Sự liên kết văn hóa nên mở rộng đối 
với các DN đối tác và cả những bên có lợi ích liên 
quan.

    

Cẩn trọng trước những hành động trong tương lai
Đánh giá lại văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và danh tiếng của
doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số
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Nếu Ban Điều hành có thể xây dựng một nền  văn hóa dễ thích nghi 
hơn với sự thay đổi,  việc thực hiện công nghệ mới và quy trình kinh 
doanh có thể tiến hành thuận lợi hơn. Chuyển đổi kỹ thuật số đòi 
hỏi một tư duy mới, điển hình là một tư duy đổi mới, linh hoạt, chịu 
hợp tác và chấp nhận thất bại tốt hơn so với hiện tại. Việc chuyển 
đổi cũng sẽ ít tuân theo cách quản lý “chỉ huy và kiểm soát” mà sẽ 
ủng hộ các phương pháp phát triển nhanh, thử nghiệm trên các 
phương pháp không theo kế hoạch, tuyến tính. Việc đòi hỏi các tư 
duy này nhằm thúc đẩy tinh thần đồng đội ở nhiều bộ phận chức 
năng và cho phép phản ứng nhanh với các điều kiện thay đổi.

HĐQT phải hiểu cách Ban Điều  hành tiếp cận các nhiệm vụ này và 
theo dõi cách Ban Điều hành quản lý quá trình chuyển đổi văn hóa.  
Ví dụ, thay vì cố gắng thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số toàn DN cùng 
một lúc,  tốt nhất nên bắt đầu với các dự án nhỏ, lặp lại liên tục, học 
hỏi sau mỗi lần, xây dựng phản ứng về việc thích nghi với văn hóa 
của  các cá nhân và tiếp thu các sáng kiến thay đổi rộng hơn. Trong 
những nỗ lực ban đầu và trong suốt quá trình chuyển đổi, soát xét 
một cách đều  đặn về văn hóa doanh nghiệp có thể cung  cấp một 
bức tranh cho Ban Điều hành và HĐQT về cách công nghệ ảnh 
hưởng đến con người, điều gì làm tăng tốc sự thay đổi và  kỹ năng 
nào là cần thiết.

Vấn đề đạo đức nghề nghiệp

Rủi ro đạo đức nghề nghiệp thường đề cập đến các hành vi kinh 
doanh phi đạo đức gây tổn hại cho các bên liên quan hoặc cộng  
đồng, xã hội hoặc hệ thống tài chính. Mặc dù rủi ro đạo đức nghề 
nghiệp tăng cao không phát sinh trực tiếp từ các công nghệ kỹ thuật 
số, nhưng nó tạo ra cơ hội mới cho các tác nhân xấu. Ví dụ, nhân 
viên có thể  thiết kế một bot nhằm vượt qua các kiểm  soát để tư lợi 
cá nhân hoặc thể hiện sự phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc 
hoặc các thành kiến khác. Các sáng kiến tự động hóa thông minh 
phải được hiểu rõ và kiểm soát  tốt, và các mô hình phải được giám 
sát đúng cách. HĐQT cần đảm bảo rằng trên thực tế, việc giám sát 
này đang diễn ra một cách đầy đủ.

Sử dụng các công nghệ nhận thức để giám sát hành vi cũng gây ra 
rủi ro. HĐQT nên quan tâm đến sự công bằng; cần xác nhận những 
thông tin tiết lộ phù hợp được thực hiện cho những người bị theo 
dõi,  và cần có sự hướng dẫn từ các chuyên gia đạo đức và pháp lý. 
Sự phụ thuộc quá mức vào dữ liệu trong hành vi giám sát cũng có  
thể khuyến khích mọi người làm việc với các con số, thay vì liên kết 
với các giá trị tổ chức. Ngoài việc có được thông tin về rủi ro đạo  đức 
nghề nghiệp, HĐQT cần duy trì những  cuộc đối thoại thường xuyên 
với Ban Điều hành về văn hóa. Ban Điều hành và HĐQT nên thúc 
đẩy văn hóa DN mà họ  mong muốn bằng cách thảo luận về các giá  
trị, duy trì sự giao tiếp và tôn vinh những  hành vi đạo đức đúng đắn 
cũng như lợi ích trên thị trường. 

Vấn đề danh tiếng

Rủi ro về danh tiếng phát sinh từ việc vận hành, tài chính, công nghệ, 
mạng, quyền riêng tư dữ liệu, quy định, pháp lý, tính bền vững, bên 
thứ ba và các sự kiện rủi ro khác  là những rủi ro dễ dàng được đông 
đảo mọi  người biết đến, đặc biệt là khi phản ứng của Ban Điều hành 
được cho là không thỏa đáng. Xét trên khía cạnh những tin tức quan 
trọng về hoạt động kinh doanh, phương tiện truyền thông xã hội 
không phù hợp có thể làm mất lòng tin của các tổ chức lớn. Theo 

những rủi ro này. Rủi ro liên quan đến 
văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng có thể vượt ngoài tầm chú ý của 
các bộ phận quản lý rủi ro hàng thứ hai 
và kiểm toán viên nội bộ. Khi Ban Điều 
hành phát triển, khởi động và duy trì các 
công nghệ như RPA và AI, điều cần thiết 
là Ủy ban Rủi ro, Ủy ban Kiểm toán và 
HĐQT phải nhận được sự đảm bảo đầy 
đủ rằng tất cả các rủi ro được xác định 
và giám sát. Đồng thời, các biện pháp 
kiểm soát cần được áp dụng và hoạt 
động hiệu quả. Mỗi rủi ro này, tối thiểu 
phải nằm trong bản kế hoạch kiểm toán 
luân phiên của kiểm toán nội bộ, với các 
đánh giá thường xuyên về quy mô tự 
động hóa. Khi một tổ chức trải qua sự 
chuyển đổi kỹ thuật số, HĐQT cần xác 
nhận rằng các rủi ro liên quan đến quản 
lý thay đổi đã được xác định và xử lý, và 
các nguồn lực và trách nhiệm thích hợp 
đã được đưa ra. Những rủi ro này cần 
được xem xét một cách rõ ràng trong 
các đánh giá về xu hướng, hồ sơ và khả 
năng chịu đựng rủi ro của tổ chức. Bằng 
cách thiết lập các cơ chế để khắc phục 
rủi ro nhanh chóng, các tổ chức có thể 
giữ được niềm tin và xây dựng khả năng 
phục hồi để ứng phó với những sự thất 
bại không ngờ tới.

• Chuẩn bị cho các thành viên HĐQT 
trong thời đại kỹ thuật số. Trừ 
những người có nền tảng công nghệ 
thông tin, hầu hết các thành viên HĐQT 
đều thiếu chuyên môn và kinh nghiệm 
đối với công nghệ nhận thức. Điều này 
có thể khiến HĐQT gặp bất lợi trong 
việc giám sát chuyển đổi kỹ thuật số. 
HĐQT nên có khả năng đưa ra những 
phản biện và thách thức đáng tin cậy 
đối với các khuyến nghị từ Ban Điều 
hành, từ đó giúp mọi thành viên phải 
luôn nắm bắt được tình hình. HĐQT 
cũng nên chuyên tâm trong việc xác 
định và bổ cập kiến thức liên quan đến 
công nghệ. Chuyên gia về công nghệ 
thông tin, các chuyên gia nội bộ hoặc 
bên ngoài khác có thể hỗ trợ đào tạo 
cho HĐQT. Những người thiếu kỹ năng 
về công nghệ nhận thức nên học hỏi 
các chuyên môn cần thiết để quản trị 
những thách thức và cơ hội mà công 
nghệ nhận thức và chuyển đổi kỹ thuật 
số mang lại. HĐQT cũng nên bổ sung 
những thành viên mới, bao gồm các 

CTO/CIO đã có thời gian tiếp cận và làm 
việc với công nghệ nhận thức hoặc Ban 
Điều hành của các DN kỹ thuật số 
thành công - những người có thể chia 
sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm cho 
họ.

Là người giám sát cao nhất trong một 
tổ chức, HĐQT phải nhận thức được 
tiềm năng của các công nghệ nhận 
thức để đột phá về văn hóa, hình thành 
hành vi, và ảnh hưởng đến danh tiếng. 
Những công nghệ này có thể giúp tăng 
tốc và phát triển, hoặc bóp méo và phá 
hỏng chiến lược của một tổ chức.

HĐQT nên nhấn mạnh vào sự rõ ràng 
khi thảo luận về văn hóa, hành vi và rủi 
ro danh tiếng với Ban Điều hành. Cần 
đảm bảo rằng Ban Điều hành hiểu rõ về 
những rủi ro này và chủ động trong việc 
xác định và giải quyết chúng. HĐQT 
cũng cần đảm bảo rằng Ban Điều hành 
đang làm những gì cần thiết để phát 
huy tiềm năng phát triển của văn hóa 
hỗ trợ, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng trong bối cảnh tổ chức phát triển 
tự động hóa thông minh.
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yêu cầu, Ban Điều hành phải chủ động trong việc  
giải quyết các rủi ro danh tiếng. Ngay cả khi các 
công nghệ nhận thức vẫn còn trong giai đoạn 
đầu của việc áp dụng, một số tổ chức đã thấy 
thương hiệu của họ bị tổn hại bởi các sự kiện liên 
quan đến chatbot (công cụ trò  chuyện tự động), 
thuật toán có tính thiên vị  được sử dụng trong 
tuyển dụng và lập kế  hoạch cho nhân viên qua 
kỹ thuật số.

Do tác động sâu rộng của công nghệ kỹ thuật  số 
đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh, Ban Điều 
hành và HĐQT cần có một cái nhìn rõ ràng về 
trách nhiệm đối với rủi ro kỹ thuật số. Tác động 
rộng lớn của chuyển đổi kỹ thuật số tạo ra các 
liên kết và sự phụ thuộc giữa những người sở 
hữu rủi ro (Risk Owners) trong toàn DN, và việc 
này có thể gây hạn chế việc khắc phục rủi ro. Ban 
Điều hành và các  nhóm quản trị rủi ro cần đảm 
bảo rằng các mô hình quản trị đưa đúng người 
với thông  tin phù hợp vào đúng thời điểm, được 
hỗ trợ bởi sự minh bạch và hợp tác.

Các bước thực thi của thành viên HĐQT

Sau đây là những gợi ý để giúp HĐQT giám sát rủi 
ro về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng của việc chuyển đổi kỹ thuật số và tự động 
hóa thông minh:

• Thảo luận về các mục tiêu chiến lược và 
lý do của sự chuyển đổi. Với vai trò của 
HĐQT trong việc giám sát và phê duyệt chiến 
lược, thành viên HĐQT nên hiểu rõ cách Ban 
Điều hành dự định sử dụng các công nghệ 
nhận thức, cũng như các tác động và dự đoán 
các rủi ro. HĐQT nên xem xét các kế hoạch tự 
động hóa thông minh của Ban Điều hành để 
phù hợp với chiến lược của tổ chức. Các kế 
hoạch này có thể tập trung vào việc giảm chi 
phí, cải thiện quy trình, tăng thị phần, thâm 
nhập thị trường mới, phát triển sản phẩm 
hoặc dịch vụ mới, xử lý các mối đe dọa năng 
lực cạnh tranh hoặc các mục tiêu chiến lược 
khác. HĐQT cũng cần xác định phạm vi và thời 
gian của các kế hoạch tự động hóa thông 
minh mà Ban Điều hành đưa ra. Nếu Ban Điều 
hành không có ý định sử dụng các công nghệ 
nhận thức để thúc đẩy chiến lược, HĐQT cần 
tìm hiểu lý do tại sao.

• Hỗ trợ gắn kết các sáng kiến kỹ thuật số 
với các nguyên tắc của tổ chức. Các Giám 
đốc điều hành cấp cao, dưới sự giám sát của 
HĐQT, chịu trách nhiệm về việc sử dụng hợp 

lý các công nghệ nhận thức, đặc biệt là trong 
các quy trình ra quyết định của Trí tuệ nhân 
tạo. Để thiết lập bối cảnh, nhóm điều hành và 
HĐQT nên xác định các nguyên tắc cho việc 
sử dụng các công nghệ nhận thức. Điều này 
không đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách 
thức hoạt động của các mô hình;  mà đòi hỏi 
kiến thức về những quy trình sẽ được áp dụng, 
đối tượng sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy trình 
đó và các kết quả tiềm tàng. Các nguyên tắc và 
chính sách nên được thiết lập càng rõ ràng 
càng tốt. Ví dụ: nếu ủy ban đạo đức không có 
tầm nhìn và các nhà phát triển công nghệ 
không bị bắt buộc đưa ra các lựa chọn thiết kế 
hiện tại dựa trên nguyên tắc công bằng, thì rất 
khó để các tổ chức xác nhận rằng các tiêu 
chuẩn đạo đức có đang được tuân theo hay 
không.

• Đánh giá các tác động về mặt văn hóa và 
cách giải quyết. HĐQT cần nắm được những 
thay đổi văn hóa dưới tác động và yêu cầu của 
trí tuệ nhận thức, cần tìm hiểu những đơn vị 
khác đã bị ảnh hưởng như thế nào, bao gồm 
các DN tương tự và các DN trong ngành nghề 
khác. HĐQT nên hỗ trợ Ban Điều hành trong 
việc xác định văn hóa cần thiết để Ban Điều 
hành xây dựng kế hoạch, phạm vi và thời gian. 
Điều này có nghĩa là xác định các vấn đề về 
văn hóa và phát triển kế hoạch để hiện thực 
hóa chúng. Việc này cũng có ý nghĩa quan 
trọng để đánh giá khả năng của Ban Điều 
hành trong việc lãnh đạo thay đổi văn hóa và 
xác định những nguồn lực hỗ trợ cần thiết. 

Cần thận trọng với các Giám đốc điều hành, 
những người xem nhẹ tầm quan trọng của văn 
hóa trong chuyển đổi kỹ thuật số hoặc tin rằng 
công nghệ có thể giải quyết các vấn đề chiến 
lược hoặc tổ chức.

• Xem xét và giám sát sự thay đổi trong 
kế hoạch điều hành. Điều cốt lõi của việc 
thay đổi văn hóa là cần có kế hoạch phối hợp 
giữa thông điệp bằng lời nói và hành động của 
Ban Điều hành, đồng thời có các điều chỉnh 
cần thiết đối với KPIs và kế hoạch trả lương. 
Việc đánh giá văn hóa trước và sau ứng dụng 
chuyển đổi số có thể cực kỳ hữu ích. Văn hóa 
và thay đổi văn hóa là những khái niệm mơ hồ. 
Do đó, các kế hoạch và số liệu càng cụ thể và 
khách quan hơn, HĐQT sẽ càng có nhiều 
thông tin để đánh giá hiệu suất quản lý. Như 
đã đề cập trong phần “Kỷ nguyên của máy 
móc thông minh: Xem xét lại quản trị rủi ro 
xung quanh tự động hóa thông minh” trong 
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trung một cách toàn diện vào việc cung cấp tài 
nguyên và điều phối chuyển đổi kỹ thuật số.

• Đánh giá các ứng dụng hỗ trợ giám sát 
hành vi. Sử dụng các công nghệ nhận thức 
để giám sát hành vi gây lo ngại về các vấn đề 
đạo đức. Ví dụ, giờ đây, chúng ta có thể phát 
triển “điểm số đạo đức” cho nhân viên hoặc 
khách hàng dựa trên dữ liệu từ các hệ thống 
nội bộ, khảo sát, báo cáo tín dụng và các 
nguồn khác. Điểm số này có thể được sử dụng 
để đánh giá một người có các hành vi sai trái 
và báo hiệu chúng ta cần can thiệp và hướng 
dẫn, đào tạo hoặc tăng cường hoạt động kiểm 
soát rủi ro cho đối tượng đó. Tuy nhiên, những 
điểm số này có thể không chính xác, thiếu 
công bằng hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Dù tình hình có thể thay đổi trong trường hợp 
công nghệ giám sát một nhóm (với thông báo 
và đồng ý từ trước) thay vì một cá nhân, nhưng 
vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét. Các bê bối 
gần đây về lạm dụng và xâm phạm quyền 
riêng tư dữ liệu đã làm gia tăng sự quan tâm 
về cách các tổ chức lưu trữ, quản lý và sử dụng 
dữ liệu của nhân viên và khách hàng. Dựa trên 
cơ sở đầu vào từ các nhân viên về pháp lý 
hoặc đạo đức, Ban Điều hành phải quyết định 
cần giám sát những gì và cách tôn trọng 
quyền riêng tư và quyền cá nhân, đồng thời 
HĐQT phải giám sát những hoạt động đó.

• Hiểu và giám sát các tác động liên quan 
đến danh tiếng. HĐQT có xu hướng nhạy 
cảm hơn với các tác động liên quan đến danh 
tiếng so với Ban Điều hành. Vì vậy, HĐQT có 
vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các cuộc 
thảo luận về các biện pháp cải thiện việc giám 
sát rủi ro danh tiếng của một tổ chức. Ban 
Điều hành nên chủ động trong việc phát triển 
các chiến lược để quản lý và nâng cao danh 
tiếng. Khả năng nhận biết các rủi ro và lập các 
biện pháp bảo vệ sẽ rất cần thiết trong bối 
cảnh các rủi ro liên tục phát triển. Các nỗ lực 
bao gồm việc triển khai các chương trình 
truyền thông xã hội tích cực, làm việc trực tiếp 
với các cá nhân trong những nhóm cổ đông 
chính, mô phỏng các tình huống thực tế và lập 
kế hoạch kịch bản với các chuyên gia liên 
ngành, phát triển mạng lưới những người tin 
tưởng và ủng hộ sứ mệnh và mục đích của tổ 
chức và nắm bắt xu hướng về mặt tình cảm 
giữa các nhân viên, khách hàng và các bên liên 
quan. Một chương trình dự báo rủi ro chính 
thức cũng có thể giúp đưa ra cảnh báo sớm về 
các xu hướng tích cực và tiêu cực. 

• Có biện pháp đảm bảo thích hợp đối với 

Khảo sát gần đây của Deloitte với 166 đối 
tượng hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số, 
quản lý thay đổi, công nghệ, rủi ro và chức  
năng kiểm toán nội bộ của các tổ chức trên  
khắp Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ  
và Châu Á Thái Bình Dương đã chỉ ra rằng: Rào 
cản phổ biến nhất để  nhân rộng tự động hóa 
thông minh không phải là vấn đề quy định 
hoặc thiếu hỗ trợ cấp cao hay sự phê duyệt 
của HĐQT, mà là những thách thức liên quan 
đến các dự án kinh doanh, nhân tài, năng lực, 
quản trị và văn hóa. Tác động của chuyển đổi 
kỹ thuật số là rất đáng kể đối với các doanh 
nghiệp (”DN”) và viễn cảnh về việc giám sát các 
rủi ro  về văn hóa, hành vi và danh tiếng có thể 
đẩy  nhiều thành viên HĐQT ra khỏi vùng an 
toàn  của họ, thậm chí đến mức khiến họ phải 
cố tình  giảm thiểu mức độ quan trọng của vấn 
đề hoặc  giao trách nhiệm cho người khác. Để 
quản trị và giám sát phù hợp, HĐQT  không chỉ 
tập trung vào các sáng kiến riêng  biệt mà còn 
cả vào mục tiêu chiến lược và  tác động tổng 
hợp của các sáng kiến đó. Mỗi sáng kiến sẽ đặt 
ra những lợi ích và rủi ro  riêng; khi tập hợp lại 
có thể có hiệu ứng tích  lũy lớn hơn nhiều.

Do vậy đứng trước chuyển đổi kỹ thuật số, có 
rất nhiều vấn đề cần quan tâm đối với Ban 
Điều hành, với vai trò là những người thực thi 
và với HĐQT với vai trò của người giám sát.

Đánh giá tác động toàn diện của chuyển 
đổi kỹ thuật số

Các nhà lãnh đạo tổ chức sẽ có được nhiều  lợi 
ích hơn khi đánh giá đa chiều các tác động  
tiềm năng của chuyển đổi kỹ thuật số lên  
chiến lược, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và  
danh tiếng của tổ chức. Để đạt được kết quả  
mạnh mẽ, các tổ chức phải phối hợp văn  hóa, 
con người, cấu trúc và nhiệm vụ của DN và giữ 
cho các yếu tố ổn định khi công nghệ phát 
triển. Một khảo sát của Deloitte/MIT Sloan 
Management Review cho thấy 80% số người 
được hỏi xác định tổ chức  của họ đã chuẩn bị 
kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật  số, thiết lập một 
chiến lược toàn diện và rõ ràng. Trong số các 
tổ chức được mô tả là “ít chuẩn bị kỹ lưỡng 
nhất”, chỉ 15% có chiến lược cụ thể và rõ ràng.

Vấn đề chiến lược   

Các câu hỏi chiến lược phần lớn là: Chúng ta  
muốn tổ chức của mình trở thành một tổ chức 
đột phá hay bị phá hủy? Sự lựa chọn có vẻ 
không quá khó khăn, nhưng câu hỏi này vẫn 
thường xuyên xuất hiện bởi vì các đối thủ  cạnh 
tranh áp dụng mô hình kinh doanh kỹ  thuật số 
đã chứng minh được hiệu quả rất đột phá so 
với các công ty trong cùng ngành ở nhiều lĩnh 
vực. Ban Điều hành phải xác định nơi nào cần 
áp dụng các công nghệ để thúc đẩy tổ chức  
hướng tới các mục tiêu chiến lược một cách  
hiệu quả nhất. Họ cũng phải xác định các  mối 
đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh không  ngừng 
đổi mới và áp dụng thông thạo các ứng dụng 
kỹ thuật số nhằm khai thác các thị trường chưa 
ai biết đến hoặc cải thiện chuỗi cung ứng và 
quy trình phục vụ khách hàng chưa hiệu quả. 
Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu chuyển đổi 
Công nghệ của DN nên được xem là động lực 
phát triển chính, trong đó kế hoạch kinh 
doanh và nguồn nhân lực với kỹ năng phù hợp 
cần được xem xét kỹ lưỡng và toàn diện.

Vấn đề văn hóa 

Trước những thay đổi trong công nghệ, rất ít  
tổ chức biết cách xác định các vấn đề văn hóa 
bao gồm những gì cần cải thiện và làm thế nào 
để HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Điều 
hành để mang lại sự thay đổi. Nhiều HĐQT 
cũng đánh giá thấp những tác động của số hóa  
đối với văn hóa DN. Ví dụ, tự động hóa thông 
minh có thể làm ảnh hưởng tới  tinh thần của 
người lao động vì lo sợ mất  quyền tự chủ hoặc 
công việc của mình. Việc số hóa có thể khiến 
một tổ chức đối mặt với  vấn đề người lao động 
thiếu các kỹ năng cần thiết để duy trì thành 
công, cũng có thể mang tới các câu hỏi đạo 
đức mới, mà thành  viên Ban Điều hành có thể 
chưa được chuẩn bị để trả lời. Để mở đường  
cho việc liên kết giữa chuyển đổi kỹ thuật số  và 
văn hóa DN hiệu quả, cần phải có các nỗ lực 
mở rộng nguồn nhân lực, rủi ro, tài chính, kế 
toán và các chức năng khác, không chỉ ở các 
lĩnh vực đã có nền tảng ứng dụng công nghệ 
mạnh mẽ. Sự liên kết văn hóa nên mở rộng đối 
với các DN đối tác và cả những bên có lợi ích liên 
quan.

    

Nếu Ban Điều hành có thể xây dựng một nền  văn hóa dễ thích nghi 
hơn với sự thay đổi,  việc thực hiện công nghệ mới và quy trình kinh 
doanh có thể tiến hành thuận lợi hơn. Chuyển đổi kỹ thuật số đòi 
hỏi một tư duy mới, điển hình là một tư duy đổi mới, linh hoạt, chịu 
hợp tác và chấp nhận thất bại tốt hơn so với hiện tại. Việc chuyển 
đổi cũng sẽ ít tuân theo cách quản lý “chỉ huy và kiểm soát” mà sẽ 
ủng hộ các phương pháp phát triển nhanh, thử nghiệm trên các 
phương pháp không theo kế hoạch, tuyến tính. Việc đòi hỏi các tư 
duy này nhằm thúc đẩy tinh thần đồng đội ở nhiều bộ phận chức 
năng và cho phép phản ứng nhanh với các điều kiện thay đổi.

HĐQT phải hiểu cách Ban Điều  hành tiếp cận các nhiệm vụ này và 
theo dõi cách Ban Điều hành quản lý quá trình chuyển đổi văn hóa.  
Ví dụ, thay vì cố gắng thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số toàn DN cùng 
một lúc,  tốt nhất nên bắt đầu với các dự án nhỏ, lặp lại liên tục, học 
hỏi sau mỗi lần, xây dựng phản ứng về việc thích nghi với văn hóa 
của  các cá nhân và tiếp thu các sáng kiến thay đổi rộng hơn. Trong 
những nỗ lực ban đầu và trong suốt quá trình chuyển đổi, soát xét 
một cách đều  đặn về văn hóa doanh nghiệp có thể cung  cấp một 
bức tranh cho Ban Điều hành và HĐQT về cách công nghệ ảnh 
hưởng đến con người, điều gì làm tăng tốc sự thay đổi và  kỹ năng 
nào là cần thiết.

Vấn đề đạo đức nghề nghiệp

Rủi ro đạo đức nghề nghiệp thường đề cập đến các hành vi kinh 
doanh phi đạo đức gây tổn hại cho các bên liên quan hoặc cộng  
đồng, xã hội hoặc hệ thống tài chính. Mặc dù rủi ro đạo đức nghề 
nghiệp tăng cao không phát sinh trực tiếp từ các công nghệ kỹ thuật 
số, nhưng nó tạo ra cơ hội mới cho các tác nhân xấu. Ví dụ, nhân 
viên có thể  thiết kế một bot nhằm vượt qua các kiểm  soát để tư lợi 
cá nhân hoặc thể hiện sự phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc 
hoặc các thành kiến khác. Các sáng kiến tự động hóa thông minh 
phải được hiểu rõ và kiểm soát  tốt, và các mô hình phải được giám 
sát đúng cách. HĐQT cần đảm bảo rằng trên thực tế, việc giám sát 
này đang diễn ra một cách đầy đủ.

Sử dụng các công nghệ nhận thức để giám sát hành vi cũng gây ra 
rủi ro. HĐQT nên quan tâm đến sự công bằng; cần xác nhận những 
thông tin tiết lộ phù hợp được thực hiện cho những người bị theo 
dõi,  và cần có sự hướng dẫn từ các chuyên gia đạo đức và pháp lý. 
Sự phụ thuộc quá mức vào dữ liệu trong hành vi giám sát cũng có  
thể khuyến khích mọi người làm việc với các con số, thay vì liên kết 
với các giá trị tổ chức. Ngoài việc có được thông tin về rủi ro đạo  đức 
nghề nghiệp, HĐQT cần duy trì những  cuộc đối thoại thường xuyên 
với Ban Điều hành về văn hóa. Ban Điều hành và HĐQT nên thúc 
đẩy văn hóa DN mà họ  mong muốn bằng cách thảo luận về các giá  
trị, duy trì sự giao tiếp và tôn vinh những  hành vi đạo đức đúng đắn 
cũng như lợi ích trên thị trường. 

Vấn đề danh tiếng

Rủi ro về danh tiếng phát sinh từ việc vận hành, tài chính, công nghệ, 
mạng, quyền riêng tư dữ liệu, quy định, pháp lý, tính bền vững, bên 
thứ ba và các sự kiện rủi ro khác  là những rủi ro dễ dàng được đông 
đảo mọi  người biết đến, đặc biệt là khi phản ứng của Ban Điều hành 
được cho là không thỏa đáng. Xét trên khía cạnh những tin tức quan 
trọng về hoạt động kinh doanh, phương tiện truyền thông xã hội 
không phù hợp có thể làm mất lòng tin của các tổ chức lớn. Theo 

Những số liệu nổi bật
Một khảo sát của Deloitte với hơn 500 Giám đốc điều hành 
trong nhiều ngành nghề cho thấy 58% các tổ chức đã bắt đầu 
sử dụng robot trong quá trình tự động hóa (RPA) và trí tuệ nhân 
tạo ở một mức độ nào đó vào mùa xuân năm 2019. Trong số 
những DN sử dụng tự động hóa thông minh, có 38% tham gia 
đã qua giai đoạn thử nghiệm (1 đến 10 bước tự động hóa), 12% 
đang trong giai đoạn thực hiện (11 đến 50 bước tự động hóa) 
và 8% đang tự động hóa ở quy mô lớn (50 bước tự động trở 
lên). Con số 8% đã gấp đôi số liệu (4%) được thống kê trong 
năm 2018.

Khảo sát của chúng tôi cho thấy các tổ chức nỗ lực mở rộng 
thành công có xu hướng thể hiện sáu đặc điểm sau:

  • Chiến lược ở cấp độ công ty về tự động hóa thông minh 
dẫn đến lợi nhuận cao hơn, năng lực lực lượng lao động tốt 
hơn, giảm chi phí và tăng doanh thu.

• Kết hợp các sáng kiến RPA và Trí tuệ nhân tạo, dẫn đến tăng 
doanh thu trung bình 9%, so với con số 3% của các tổ chức 
không kết hợp các công nghệ.

• Các chức năng CNTT bổ trợ cho các công nghệ đang áp 
dụng như cơ sở hạ tầng CNTT, tài nguyên An ninh mạng cần 
thiết tại DN, cho phép cắt giảm 21% chi phí ..., cho phép giảm 
21% chi phí, so với con số 13% của các tổ chức thiếu đặc 
điểm này.

• Các quy trình với các định nghĩa và tiêu chuẩn rõ ràng, giúp 
gia tăng trung bình năng lực lực lượng lao động là 19%, so với 
con số 12% của các tổ chức không có các quy trình này.

• Hiểu rõ về cách nắm bắt giá trị DN, dẫn đến giảm chi phí 
trung bình 21%, so với con số 15% của các tổ chức ít hiểu 
biết.

 • Đơn giản hóa triệt để các quy trình do nhu cầu giảm chi 
phí, được báo cáo bởi 73% các tổ chức đã áp dụng, so với 
con số 61% của các DN với quy trình còn đang trong giai 
đoạn thử nghiệm.

HĐQT nên cung cấp hướng dẫn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt 
là chiến lược, chức năng hỗ trợ, quá trình hoàn thiện, các giá trị 
đem lại và đặt câu hỏi thách thức các giả định của Ban Điều 
hành. Chuyển đổi kỹ thuật số thành công cũng phụ thuộc vào 
khả năng của Ban Điều hành trong việc duy trì văn hóa tích cực, 
hiệu quả và quản lý các rủi ro về hành vi và danh tiếng đi kèm 
với các sáng kiến này. Điều này ngụ ý về sự cần thiết phải giám 
sát liên tục ở cấp độ HĐQT, với báo cáo liên tục từ Ban Điều 
hành đến HĐQT về các mục tiêu, kết quả mong đợi và tiến trình 
chuyển đổi kỹ thuật số và bất kỳ sửa đổi nào đối với chiến lược.

những rủi ro này. Rủi ro liên quan đến 
văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng có thể vượt ngoài tầm chú ý của 
các bộ phận quản lý rủi ro hàng thứ hai 
và kiểm toán viên nội bộ. Khi Ban Điều 
hành phát triển, khởi động và duy trì các 
công nghệ như RPA và AI, điều cần thiết 
là Ủy ban Rủi ro, Ủy ban Kiểm toán và 
HĐQT phải nhận được sự đảm bảo đầy 
đủ rằng tất cả các rủi ro được xác định 
và giám sát. Đồng thời, các biện pháp 
kiểm soát cần được áp dụng và hoạt 
động hiệu quả. Mỗi rủi ro này, tối thiểu 
phải nằm trong bản kế hoạch kiểm toán 
luân phiên của kiểm toán nội bộ, với các 
đánh giá thường xuyên về quy mô tự 
động hóa. Khi một tổ chức trải qua sự 
chuyển đổi kỹ thuật số, HĐQT cần xác 
nhận rằng các rủi ro liên quan đến quản 
lý thay đổi đã được xác định và xử lý, và 
các nguồn lực và trách nhiệm thích hợp 
đã được đưa ra. Những rủi ro này cần 
được xem xét một cách rõ ràng trong 
các đánh giá về xu hướng, hồ sơ và khả 
năng chịu đựng rủi ro của tổ chức. Bằng 
cách thiết lập các cơ chế để khắc phục 
rủi ro nhanh chóng, các tổ chức có thể 
giữ được niềm tin và xây dựng khả năng 
phục hồi để ứng phó với những sự thất 
bại không ngờ tới.

• Chuẩn bị cho các thành viên HĐQT 
trong thời đại kỹ thuật số. Trừ 
những người có nền tảng công nghệ 
thông tin, hầu hết các thành viên HĐQT 
đều thiếu chuyên môn và kinh nghiệm 
đối với công nghệ nhận thức. Điều này 
có thể khiến HĐQT gặp bất lợi trong 
việc giám sát chuyển đổi kỹ thuật số. 
HĐQT nên có khả năng đưa ra những 
phản biện và thách thức đáng tin cậy 
đối với các khuyến nghị từ Ban Điều 
hành, từ đó giúp mọi thành viên phải 
luôn nắm bắt được tình hình. HĐQT 
cũng nên chuyên tâm trong việc xác 
định và bổ cập kiến thức liên quan đến 
công nghệ. Chuyên gia về công nghệ 
thông tin, các chuyên gia nội bộ hoặc 
bên ngoài khác có thể hỗ trợ đào tạo 
cho HĐQT. Những người thiếu kỹ năng 
về công nghệ nhận thức nên học hỏi 
các chuyên môn cần thiết để quản trị 
những thách thức và cơ hội mà công 
nghệ nhận thức và chuyển đổi kỹ thuật 
số mang lại. HĐQT cũng nên bổ sung 
những thành viên mới, bao gồm các 

CTO/CIO đã có thời gian tiếp cận và làm 
việc với công nghệ nhận thức hoặc Ban 
Điều hành của các DN kỹ thuật số 
thành công - những người có thể chia 
sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm cho 
họ.

Là người giám sát cao nhất trong một 
tổ chức, HĐQT phải nhận thức được 
tiềm năng của các công nghệ nhận 
thức để đột phá về văn hóa, hình thành 
hành vi, và ảnh hưởng đến danh tiếng. 
Những công nghệ này có thể giúp tăng 
tốc và phát triển, hoặc bóp méo và phá 
hỏng chiến lược của một tổ chức.

HĐQT nên nhấn mạnh vào sự rõ ràng 
khi thảo luận về văn hóa, hành vi và rủi 
ro danh tiếng với Ban Điều hành. Cần 
đảm bảo rằng Ban Điều hành hiểu rõ về 
những rủi ro này và chủ động trong việc 
xác định và giải quyết chúng. HĐQT 
cũng cần đảm bảo rằng Ban Điều hành 
đang làm những gì cần thiết để phát 
huy tiềm năng phát triển của văn hóa 
hỗ trợ, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng trong bối cảnh tổ chức phát triển 
tự động hóa thông minh.
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yêu cầu, Ban Điều hành phải chủ động trong việc  
giải quyết các rủi ro danh tiếng. Ngay cả khi các 
công nghệ nhận thức vẫn còn trong giai đoạn 
đầu của việc áp dụng, một số tổ chức đã thấy 
thương hiệu của họ bị tổn hại bởi các sự kiện liên 
quan đến chatbot (công cụ trò  chuyện tự động), 
thuật toán có tính thiên vị  được sử dụng trong 
tuyển dụng và lập kế  hoạch cho nhân viên qua 
kỹ thuật số.

Do tác động sâu rộng của công nghệ kỹ thuật  số 
đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh, Ban Điều 
hành và HĐQT cần có một cái nhìn rõ ràng về 
trách nhiệm đối với rủi ro kỹ thuật số. Tác động 
rộng lớn của chuyển đổi kỹ thuật số tạo ra các 
liên kết và sự phụ thuộc giữa những người sở 
hữu rủi ro (Risk Owners) trong toàn DN, và việc 
này có thể gây hạn chế việc khắc phục rủi ro. Ban 
Điều hành và các  nhóm quản trị rủi ro cần đảm 
bảo rằng các mô hình quản trị đưa đúng người 
với thông  tin phù hợp vào đúng thời điểm, được 
hỗ trợ bởi sự minh bạch và hợp tác.

Các bước thực thi của thành viên HĐQT

Sau đây là những gợi ý để giúp HĐQT giám sát rủi 
ro về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng của việc chuyển đổi kỹ thuật số và tự động 
hóa thông minh:

• Thảo luận về các mục tiêu chiến lược và 
lý do của sự chuyển đổi. Với vai trò của 
HĐQT trong việc giám sát và phê duyệt chiến 
lược, thành viên HĐQT nên hiểu rõ cách Ban 
Điều hành dự định sử dụng các công nghệ 
nhận thức, cũng như các tác động và dự đoán 
các rủi ro. HĐQT nên xem xét các kế hoạch tự 
động hóa thông minh của Ban Điều hành để 
phù hợp với chiến lược của tổ chức. Các kế 
hoạch này có thể tập trung vào việc giảm chi 
phí, cải thiện quy trình, tăng thị phần, thâm 
nhập thị trường mới, phát triển sản phẩm 
hoặc dịch vụ mới, xử lý các mối đe dọa năng 
lực cạnh tranh hoặc các mục tiêu chiến lược 
khác. HĐQT cũng cần xác định phạm vi và thời 
gian của các kế hoạch tự động hóa thông 
minh mà Ban Điều hành đưa ra. Nếu Ban Điều 
hành không có ý định sử dụng các công nghệ 
nhận thức để thúc đẩy chiến lược, HĐQT cần 
tìm hiểu lý do tại sao.

• Hỗ trợ gắn kết các sáng kiến kỹ thuật số 
với các nguyên tắc của tổ chức. Các Giám 
đốc điều hành cấp cao, dưới sự giám sát của 
HĐQT, chịu trách nhiệm về việc sử dụng hợp 

lý các công nghệ nhận thức, đặc biệt là trong 
các quy trình ra quyết định của Trí tuệ nhân 
tạo. Để thiết lập bối cảnh, nhóm điều hành và 
HĐQT nên xác định các nguyên tắc cho việc 
sử dụng các công nghệ nhận thức. Điều này 
không đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách 
thức hoạt động của các mô hình;  mà đòi hỏi 
kiến thức về những quy trình sẽ được áp dụng, 
đối tượng sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy trình 
đó và các kết quả tiềm tàng. Các nguyên tắc và 
chính sách nên được thiết lập càng rõ ràng 
càng tốt. Ví dụ: nếu ủy ban đạo đức không có 
tầm nhìn và các nhà phát triển công nghệ 
không bị bắt buộc đưa ra các lựa chọn thiết kế 
hiện tại dựa trên nguyên tắc công bằng, thì rất 
khó để các tổ chức xác nhận rằng các tiêu 
chuẩn đạo đức có đang được tuân theo hay 
không.

• Đánh giá các tác động về mặt văn hóa và 
cách giải quyết. HĐQT cần nắm được những 
thay đổi văn hóa dưới tác động và yêu cầu của 
trí tuệ nhận thức, cần tìm hiểu những đơn vị 
khác đã bị ảnh hưởng như thế nào, bao gồm 
các DN tương tự và các DN trong ngành nghề 
khác. HĐQT nên hỗ trợ Ban Điều hành trong 
việc xác định văn hóa cần thiết để Ban Điều 
hành xây dựng kế hoạch, phạm vi và thời gian. 
Điều này có nghĩa là xác định các vấn đề về 
văn hóa và phát triển kế hoạch để hiện thực 
hóa chúng. Việc này cũng có ý nghĩa quan 
trọng để đánh giá khả năng của Ban Điều 
hành trong việc lãnh đạo thay đổi văn hóa và 
xác định những nguồn lực hỗ trợ cần thiết. 

Cần thận trọng với các Giám đốc điều hành, 
những người xem nhẹ tầm quan trọng của văn 
hóa trong chuyển đổi kỹ thuật số hoặc tin rằng 
công nghệ có thể giải quyết các vấn đề chiến 
lược hoặc tổ chức.

• Xem xét và giám sát sự thay đổi trong 
kế hoạch điều hành. Điều cốt lõi của việc 
thay đổi văn hóa là cần có kế hoạch phối hợp 
giữa thông điệp bằng lời nói và hành động của 
Ban Điều hành, đồng thời có các điều chỉnh 
cần thiết đối với KPIs và kế hoạch trả lương. 
Việc đánh giá văn hóa trước và sau ứng dụng 
chuyển đổi số có thể cực kỳ hữu ích. Văn hóa 
và thay đổi văn hóa là những khái niệm mơ hồ. 
Do đó, các kế hoạch và số liệu càng cụ thể và 
khách quan hơn, HĐQT sẽ càng có nhiều 
thông tin để đánh giá hiệu suất quản lý. Như 
đã đề cập trong phần “Kỷ nguyên của máy 
móc thông minh: Xem xét lại quản trị rủi ro 
xung quanh tự động hóa thông minh” trong 
Bản tin Quản trị Công ty này, cần cân nhắc tập 

trung một cách toàn diện vào việc cung cấp tài 
nguyên và điều phối chuyển đổi kỹ thuật số.

• Đánh giá các ứng dụng hỗ trợ giám sát 
hành vi. Sử dụng các công nghệ nhận thức 
để giám sát hành vi gây lo ngại về các vấn đề 
đạo đức. Ví dụ, giờ đây, chúng ta có thể phát 
triển “điểm số đạo đức” cho nhân viên hoặc 
khách hàng dựa trên dữ liệu từ các hệ thống 
nội bộ, khảo sát, báo cáo tín dụng và các 
nguồn khác. Điểm số này có thể được sử dụng 
để đánh giá một người có các hành vi sai trái 
và báo hiệu chúng ta cần can thiệp và hướng 
dẫn, đào tạo hoặc tăng cường hoạt động kiểm 
soát rủi ro cho đối tượng đó. Tuy nhiên, những 
điểm số này có thể không chính xác, thiếu 
công bằng hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Dù tình hình có thể thay đổi trong trường hợp 
công nghệ giám sát một nhóm (với thông báo 
và đồng ý từ trước) thay vì một cá nhân, nhưng 
vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét. Các bê bối 
gần đây về lạm dụng và xâm phạm quyền 
riêng tư dữ liệu đã làm gia tăng sự quan tâm 
về cách các tổ chức lưu trữ, quản lý và sử dụng 
dữ liệu của nhân viên và khách hàng. Dựa trên 
cơ sở đầu vào từ các nhân viên về pháp lý 
hoặc đạo đức, Ban Điều hành phải quyết định 
cần giám sát những gì và cách tôn trọng 
quyền riêng tư và quyền cá nhân, đồng thời 
HĐQT phải giám sát những hoạt động đó.

• Hiểu và giám sát các tác động liên quan 
đến danh tiếng. HĐQT có xu hướng nhạy 
cảm hơn với các tác động liên quan đến danh 
tiếng so với Ban Điều hành. Vì vậy, HĐQT có 
vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các cuộc 
thảo luận về các biện pháp cải thiện việc giám 
sát rủi ro danh tiếng của một tổ chức. Ban 
Điều hành nên chủ động trong việc phát triển 
các chiến lược để quản lý và nâng cao danh 
tiếng. Khả năng nhận biết các rủi ro và lập các 
biện pháp bảo vệ sẽ rất cần thiết trong bối 
cảnh các rủi ro liên tục phát triển. Các nỗ lực 
bao gồm việc triển khai các chương trình 
truyền thông xã hội tích cực, làm việc trực tiếp 
với các cá nhân trong những nhóm cổ đông 
chính, mô phỏng các tình huống thực tế và lập 
kế hoạch kịch bản với các chuyên gia liên 
ngành, phát triển mạng lưới những người tin 
tưởng và ủng hộ sứ mệnh và mục đích của tổ 
chức và nắm bắt xu hướng về mặt tình cảm 
giữa các nhân viên, khách hàng và các bên liên 
quan. Một chương trình dự báo rủi ro chính 
thức cũng có thể giúp đưa ra cảnh báo sớm về 
các xu hướng tích cực và tiêu cực. 

• Có biện pháp đảm bảo thích hợp đối với 

Khảo sát gần đây của Deloitte với 166 đối 
tượng hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số, 
quản lý thay đổi, công nghệ, rủi ro và chức  
năng kiểm toán nội bộ của các tổ chức trên  
khắp Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ  
và Châu Á Thái Bình Dương đã chỉ ra rằng: Rào 
cản phổ biến nhất để  nhân rộng tự động hóa 
thông minh không phải là vấn đề quy định 
hoặc thiếu hỗ trợ cấp cao hay sự phê duyệt 
của HĐQT, mà là những thách thức liên quan 
đến các dự án kinh doanh, nhân tài, năng lực, 
quản trị và văn hóa. Tác động của chuyển đổi 
kỹ thuật số là rất đáng kể đối với các doanh 
nghiệp (”DN”) và viễn cảnh về việc giám sát các 
rủi ro  về văn hóa, hành vi và danh tiếng có thể 
đẩy  nhiều thành viên HĐQT ra khỏi vùng an 
toàn  của họ, thậm chí đến mức khiến họ phải 
cố tình  giảm thiểu mức độ quan trọng của vấn 
đề hoặc  giao trách nhiệm cho người khác. Để 
quản trị và giám sát phù hợp, HĐQT  không chỉ 
tập trung vào các sáng kiến riêng  biệt mà còn 
cả vào mục tiêu chiến lược và  tác động tổng 
hợp của các sáng kiến đó. Mỗi sáng kiến sẽ đặt 
ra những lợi ích và rủi ro  riêng; khi tập hợp lại 
có thể có hiệu ứng tích  lũy lớn hơn nhiều.

Do vậy đứng trước chuyển đổi kỹ thuật số, có 
rất nhiều vấn đề cần quan tâm đối với Ban 
Điều hành, với vai trò là những người thực thi 
và với HĐQT với vai trò của người giám sát.

Đánh giá tác động toàn diện của chuyển 
đổi kỹ thuật số

Các nhà lãnh đạo tổ chức sẽ có được nhiều  lợi 
ích hơn khi đánh giá đa chiều các tác động  
tiềm năng của chuyển đổi kỹ thuật số lên  
chiến lược, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và  
danh tiếng của tổ chức. Để đạt được kết quả  
mạnh mẽ, các tổ chức phải phối hợp văn  hóa, 
con người, cấu trúc và nhiệm vụ của DN và giữ 
cho các yếu tố ổn định khi công nghệ phát 
triển. Một khảo sát của Deloitte/MIT Sloan 
Management Review cho thấy 80% số người 
được hỏi xác định tổ chức  của họ đã chuẩn bị 
kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật  số, thiết lập một 
chiến lược toàn diện và rõ ràng. Trong số các 
tổ chức được mô tả là “ít chuẩn bị kỹ lưỡng 
nhất”, chỉ 15% có chiến lược cụ thể và rõ ràng.

Vấn đề chiến lược   

Các câu hỏi chiến lược phần lớn là: Chúng ta  
muốn tổ chức của mình trở thành một tổ chức 
đột phá hay bị phá hủy? Sự lựa chọn có vẻ 
không quá khó khăn, nhưng câu hỏi này vẫn 
thường xuyên xuất hiện bởi vì các đối thủ  cạnh 
tranh áp dụng mô hình kinh doanh kỹ  thuật số 
đã chứng minh được hiệu quả rất đột phá so 
với các công ty trong cùng ngành ở nhiều lĩnh 
vực. Ban Điều hành phải xác định nơi nào cần 
áp dụng các công nghệ để thúc đẩy tổ chức  
hướng tới các mục tiêu chiến lược một cách  
hiệu quả nhất. Họ cũng phải xác định các  mối 
đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh không  ngừng 
đổi mới và áp dụng thông thạo các ứng dụng 
kỹ thuật số nhằm khai thác các thị trường chưa 
ai biết đến hoặc cải thiện chuỗi cung ứng và 
quy trình phục vụ khách hàng chưa hiệu quả. 
Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu chuyển đổi 
Công nghệ của DN nên được xem là động lực 
phát triển chính, trong đó kế hoạch kinh 
doanh và nguồn nhân lực với kỹ năng phù hợp 
cần được xem xét kỹ lưỡng và toàn diện.

Vấn đề văn hóa 

Trước những thay đổi trong công nghệ, rất ít  
tổ chức biết cách xác định các vấn đề văn hóa 
bao gồm những gì cần cải thiện và làm thế nào 
để HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Điều 
hành để mang lại sự thay đổi. Nhiều HĐQT 
cũng đánh giá thấp những tác động của số hóa  
đối với văn hóa DN. Ví dụ, tự động hóa thông 
minh có thể làm ảnh hưởng tới  tinh thần của 
người lao động vì lo sợ mất  quyền tự chủ hoặc 
công việc của mình. Việc số hóa có thể khiến 
một tổ chức đối mặt với  vấn đề người lao động 
thiếu các kỹ năng cần thiết để duy trì thành 
công, cũng có thể mang tới các câu hỏi đạo 
đức mới, mà thành  viên Ban Điều hành có thể 
chưa được chuẩn bị để trả lời. Để mở đường  
cho việc liên kết giữa chuyển đổi kỹ thuật số  và 
văn hóa DN hiệu quả, cần phải có các nỗ lực 
mở rộng nguồn nhân lực, rủi ro, tài chính, kế 
toán và các chức năng khác, không chỉ ở các 
lĩnh vực đã có nền tảng ứng dụng công nghệ 
mạnh mẽ. Sự liên kết văn hóa nên mở rộng đối 
với các DN đối tác và cả những bên có lợi ích liên 
quan.

    

Nếu Ban Điều hành có thể xây dựng một nền  văn hóa dễ thích nghi 
hơn với sự thay đổi,  việc thực hiện công nghệ mới và quy trình kinh 
doanh có thể tiến hành thuận lợi hơn. Chuyển đổi kỹ thuật số đòi 
hỏi một tư duy mới, điển hình là một tư duy đổi mới, linh hoạt, chịu 
hợp tác và chấp nhận thất bại tốt hơn so với hiện tại. Việc chuyển 
đổi cũng sẽ ít tuân theo cách quản lý “chỉ huy và kiểm soát” mà sẽ 
ủng hộ các phương pháp phát triển nhanh, thử nghiệm trên các 
phương pháp không theo kế hoạch, tuyến tính. Việc đòi hỏi các tư 
duy này nhằm thúc đẩy tinh thần đồng đội ở nhiều bộ phận chức 
năng và cho phép phản ứng nhanh với các điều kiện thay đổi.

HĐQT phải hiểu cách Ban Điều  hành tiếp cận các nhiệm vụ này và 
theo dõi cách Ban Điều hành quản lý quá trình chuyển đổi văn hóa.  
Ví dụ, thay vì cố gắng thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số toàn DN cùng 
một lúc,  tốt nhất nên bắt đầu với các dự án nhỏ, lặp lại liên tục, học 
hỏi sau mỗi lần, xây dựng phản ứng về việc thích nghi với văn hóa 
của  các cá nhân và tiếp thu các sáng kiến thay đổi rộng hơn. Trong 
những nỗ lực ban đầu và trong suốt quá trình chuyển đổi, soát xét 
một cách đều  đặn về văn hóa doanh nghiệp có thể cung  cấp một 
bức tranh cho Ban Điều hành và HĐQT về cách công nghệ ảnh 
hưởng đến con người, điều gì làm tăng tốc sự thay đổi và  kỹ năng 
nào là cần thiết.

Vấn đề đạo đức nghề nghiệp

Rủi ro đạo đức nghề nghiệp thường đề cập đến các hành vi kinh 
doanh phi đạo đức gây tổn hại cho các bên liên quan hoặc cộng  
đồng, xã hội hoặc hệ thống tài chính. Mặc dù rủi ro đạo đức nghề 
nghiệp tăng cao không phát sinh trực tiếp từ các công nghệ kỹ thuật 
số, nhưng nó tạo ra cơ hội mới cho các tác nhân xấu. Ví dụ, nhân 
viên có thể  thiết kế một bot nhằm vượt qua các kiểm  soát để tư lợi 
cá nhân hoặc thể hiện sự phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc 
hoặc các thành kiến khác. Các sáng kiến tự động hóa thông minh 
phải được hiểu rõ và kiểm soát  tốt, và các mô hình phải được giám 
sát đúng cách. HĐQT cần đảm bảo rằng trên thực tế, việc giám sát 
này đang diễn ra một cách đầy đủ.

Sử dụng các công nghệ nhận thức để giám sát hành vi cũng gây ra 
rủi ro. HĐQT nên quan tâm đến sự công bằng; cần xác nhận những 
thông tin tiết lộ phù hợp được thực hiện cho những người bị theo 
dõi,  và cần có sự hướng dẫn từ các chuyên gia đạo đức và pháp lý. 
Sự phụ thuộc quá mức vào dữ liệu trong hành vi giám sát cũng có  
thể khuyến khích mọi người làm việc với các con số, thay vì liên kết 
với các giá trị tổ chức. Ngoài việc có được thông tin về rủi ro đạo  đức 
nghề nghiệp, HĐQT cần duy trì những  cuộc đối thoại thường xuyên 
với Ban Điều hành về văn hóa. Ban Điều hành và HĐQT nên thúc 
đẩy văn hóa DN mà họ  mong muốn bằng cách thảo luận về các giá  
trị, duy trì sự giao tiếp và tôn vinh những  hành vi đạo đức đúng đắn 
cũng như lợi ích trên thị trường. 

Vấn đề danh tiếng

Rủi ro về danh tiếng phát sinh từ việc vận hành, tài chính, công nghệ, 
mạng, quyền riêng tư dữ liệu, quy định, pháp lý, tính bền vững, bên 
thứ ba và các sự kiện rủi ro khác  là những rủi ro dễ dàng được đông 
đảo mọi  người biết đến, đặc biệt là khi phản ứng của Ban Điều hành 
được cho là không thỏa đáng. Xét trên khía cạnh những tin tức quan 
trọng về hoạt động kinh doanh, phương tiện truyền thông xã hội 
không phù hợp có thể làm mất lòng tin của các tổ chức lớn. Theo 

những rủi ro này. Rủi ro liên quan đến 
văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng có thể vượt ngoài tầm chú ý của 
các bộ phận quản lý rủi ro hàng thứ hai 
và kiểm toán viên nội bộ. Khi Ban Điều 
hành phát triển, khởi động và duy trì các 
công nghệ như RPA và AI, điều cần thiết 
là Ủy ban Rủi ro, Ủy ban Kiểm toán và 
HĐQT phải nhận được sự đảm bảo đầy 
đủ rằng tất cả các rủi ro được xác định 
và giám sát. Đồng thời, các biện pháp 
kiểm soát cần được áp dụng và hoạt 
động hiệu quả. Mỗi rủi ro này, tối thiểu 
phải nằm trong bản kế hoạch kiểm toán 
luân phiên của kiểm toán nội bộ, với các 
đánh giá thường xuyên về quy mô tự 
động hóa. Khi một tổ chức trải qua sự 
chuyển đổi kỹ thuật số, HĐQT cần xác 
nhận rằng các rủi ro liên quan đến quản 
lý thay đổi đã được xác định và xử lý, và 
các nguồn lực và trách nhiệm thích hợp 
đã được đưa ra. Những rủi ro này cần 
được xem xét một cách rõ ràng trong 
các đánh giá về xu hướng, hồ sơ và khả 
năng chịu đựng rủi ro của tổ chức. Bằng 
cách thiết lập các cơ chế để khắc phục 
rủi ro nhanh chóng, các tổ chức có thể 
giữ được niềm tin và xây dựng khả năng 
phục hồi để ứng phó với những sự thất 
bại không ngờ tới.

• Chuẩn bị cho các thành viên HĐQT 
trong thời đại kỹ thuật số. Trừ 
những người có nền tảng công nghệ 
thông tin, hầu hết các thành viên HĐQT 
đều thiếu chuyên môn và kinh nghiệm 
đối với công nghệ nhận thức. Điều này 
có thể khiến HĐQT gặp bất lợi trong 
việc giám sát chuyển đổi kỹ thuật số. 
HĐQT nên có khả năng đưa ra những 
phản biện và thách thức đáng tin cậy 
đối với các khuyến nghị từ Ban Điều 
hành, từ đó giúp mọi thành viên phải 
luôn nắm bắt được tình hình. HĐQT 
cũng nên chuyên tâm trong việc xác 
định và bổ cập kiến thức liên quan đến 
công nghệ. Chuyên gia về công nghệ 
thông tin, các chuyên gia nội bộ hoặc 
bên ngoài khác có thể hỗ trợ đào tạo 
cho HĐQT. Những người thiếu kỹ năng 
về công nghệ nhận thức nên học hỏi 
các chuyên môn cần thiết để quản trị 
những thách thức và cơ hội mà công 
nghệ nhận thức và chuyển đổi kỹ thuật 
số mang lại. HĐQT cũng nên bổ sung 
những thành viên mới, bao gồm các 

CTO/CIO đã có thời gian tiếp cận và làm 
việc với công nghệ nhận thức hoặc Ban 
Điều hành của các DN kỹ thuật số 
thành công - những người có thể chia 
sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm cho 
họ.

Là người giám sát cao nhất trong một 
tổ chức, HĐQT phải nhận thức được 
tiềm năng của các công nghệ nhận 
thức để đột phá về văn hóa, hình thành 
hành vi, và ảnh hưởng đến danh tiếng. 
Những công nghệ này có thể giúp tăng 
tốc và phát triển, hoặc bóp méo và phá 
hỏng chiến lược của một tổ chức.

HĐQT nên nhấn mạnh vào sự rõ ràng 
khi thảo luận về văn hóa, hành vi và rủi 
ro danh tiếng với Ban Điều hành. Cần 
đảm bảo rằng Ban Điều hành hiểu rõ về 
những rủi ro này và chủ động trong việc 
xác định và giải quyết chúng. HĐQT 
cũng cần đảm bảo rằng Ban Điều hành 
đang làm những gì cần thiết để phát 
huy tiềm năng phát triển của văn hóa 
hỗ trợ, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng trong bối cảnh tổ chức phát triển 
tự động hóa thông minh.
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yêu cầu, Ban Điều hành phải chủ động trong việc  
giải quyết các rủi ro danh tiếng. Ngay cả khi các 
công nghệ nhận thức vẫn còn trong giai đoạn 
đầu của việc áp dụng, một số tổ chức đã thấy 
thương hiệu của họ bị tổn hại bởi các sự kiện liên 
quan đến chatbot (công cụ trò  chuyện tự động), 
thuật toán có tính thiên vị  được sử dụng trong 
tuyển dụng và lập kế  hoạch cho nhân viên qua 
kỹ thuật số.

Do tác động sâu rộng của công nghệ kỹ thuật  số 
đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh, Ban Điều 
hành và HĐQT cần có một cái nhìn rõ ràng về 
trách nhiệm đối với rủi ro kỹ thuật số. Tác động 
rộng lớn của chuyển đổi kỹ thuật số tạo ra các 
liên kết và sự phụ thuộc giữa những người sở 
hữu rủi ro (Risk Owners) trong toàn DN, và việc 
này có thể gây hạn chế việc khắc phục rủi ro. Ban 
Điều hành và các  nhóm quản trị rủi ro cần đảm 
bảo rằng các mô hình quản trị đưa đúng người 
với thông  tin phù hợp vào đúng thời điểm, được 
hỗ trợ bởi sự minh bạch và hợp tác.

Các bước thực thi của thành viên HĐQT

Sau đây là những gợi ý để giúp HĐQT giám sát rủi 
ro về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng của việc chuyển đổi kỹ thuật số và tự động 
hóa thông minh:

• Thảo luận về các mục tiêu chiến lược và 
lý do của sự chuyển đổi. Với vai trò của 
HĐQT trong việc giám sát và phê duyệt chiến 
lược, thành viên HĐQT nên hiểu rõ cách Ban 
Điều hành dự định sử dụng các công nghệ 
nhận thức, cũng như các tác động và dự đoán 
các rủi ro. HĐQT nên xem xét các kế hoạch tự 
động hóa thông minh của Ban Điều hành để 
phù hợp với chiến lược của tổ chức. Các kế 
hoạch này có thể tập trung vào việc giảm chi 
phí, cải thiện quy trình, tăng thị phần, thâm 
nhập thị trường mới, phát triển sản phẩm 
hoặc dịch vụ mới, xử lý các mối đe dọa năng 
lực cạnh tranh hoặc các mục tiêu chiến lược 
khác. HĐQT cũng cần xác định phạm vi và thời 
gian của các kế hoạch tự động hóa thông 
minh mà Ban Điều hành đưa ra. Nếu Ban Điều 
hành không có ý định sử dụng các công nghệ 
nhận thức để thúc đẩy chiến lược, HĐQT cần 
tìm hiểu lý do tại sao.

• Hỗ trợ gắn kết các sáng kiến kỹ thuật số 
với các nguyên tắc của tổ chức. Các Giám 
đốc điều hành cấp cao, dưới sự giám sát của 
HĐQT, chịu trách nhiệm về việc sử dụng hợp 

lý các công nghệ nhận thức, đặc biệt là trong 
các quy trình ra quyết định của Trí tuệ nhân 
tạo. Để thiết lập bối cảnh, nhóm điều hành và 
HĐQT nên xác định các nguyên tắc cho việc 
sử dụng các công nghệ nhận thức. Điều này 
không đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách 
thức hoạt động của các mô hình;  mà đòi hỏi 
kiến thức về những quy trình sẽ được áp dụng, 
đối tượng sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy trình 
đó và các kết quả tiềm tàng. Các nguyên tắc và 
chính sách nên được thiết lập càng rõ ràng 
càng tốt. Ví dụ: nếu ủy ban đạo đức không có 
tầm nhìn và các nhà phát triển công nghệ 
không bị bắt buộc đưa ra các lựa chọn thiết kế 
hiện tại dựa trên nguyên tắc công bằng, thì rất 
khó để các tổ chức xác nhận rằng các tiêu 
chuẩn đạo đức có đang được tuân theo hay 
không.

• Đánh giá các tác động về mặt văn hóa và 
cách giải quyết. HĐQT cần nắm được những 
thay đổi văn hóa dưới tác động và yêu cầu của 
trí tuệ nhận thức, cần tìm hiểu những đơn vị 
khác đã bị ảnh hưởng như thế nào, bao gồm 
các DN tương tự và các DN trong ngành nghề 
khác. HĐQT nên hỗ trợ Ban Điều hành trong 
việc xác định văn hóa cần thiết để Ban Điều 
hành xây dựng kế hoạch, phạm vi và thời gian. 
Điều này có nghĩa là xác định các vấn đề về 
văn hóa và phát triển kế hoạch để hiện thực 
hóa chúng. Việc này cũng có ý nghĩa quan 
trọng để đánh giá khả năng của Ban Điều 
hành trong việc lãnh đạo thay đổi văn hóa và 
xác định những nguồn lực hỗ trợ cần thiết. 

Cần thận trọng với các Giám đốc điều hành, 
những người xem nhẹ tầm quan trọng của văn 
hóa trong chuyển đổi kỹ thuật số hoặc tin rằng 
công nghệ có thể giải quyết các vấn đề chiến 
lược hoặc tổ chức.

• Xem xét và giám sát sự thay đổi trong 
kế hoạch điều hành. Điều cốt lõi của việc 
thay đổi văn hóa là cần có kế hoạch phối hợp 
giữa thông điệp bằng lời nói và hành động của 
Ban Điều hành, đồng thời có các điều chỉnh 
cần thiết đối với KPIs và kế hoạch trả lương. 
Việc đánh giá văn hóa trước và sau ứng dụng 
chuyển đổi số có thể cực kỳ hữu ích. Văn hóa 
và thay đổi văn hóa là những khái niệm mơ hồ. 
Do đó, các kế hoạch và số liệu càng cụ thể và 
khách quan hơn, HĐQT sẽ càng có nhiều 
thông tin để đánh giá hiệu suất quản lý. Như 
đã đề cập trong phần “Kỷ nguyên của máy 
móc thông minh: Xem xét lại quản trị rủi ro 
xung quanh tự động hóa thông minh” trong 
Bản tin Quản trị Công ty này, cần cân nhắc tập 

trung một cách toàn diện vào việc cung cấp tài 
nguyên và điều phối chuyển đổi kỹ thuật số.

• Đánh giá các ứng dụng hỗ trợ giám sát 
hành vi. Sử dụng các công nghệ nhận thức 
để giám sát hành vi gây lo ngại về các vấn đề 
đạo đức. Ví dụ, giờ đây, chúng ta có thể phát 
triển “điểm số đạo đức” cho nhân viên hoặc 
khách hàng dựa trên dữ liệu từ các hệ thống 
nội bộ, khảo sát, báo cáo tín dụng và các 
nguồn khác. Điểm số này có thể được sử dụng 
để đánh giá một người có các hành vi sai trái 
và báo hiệu chúng ta cần can thiệp và hướng 
dẫn, đào tạo hoặc tăng cường hoạt động kiểm 
soát rủi ro cho đối tượng đó. Tuy nhiên, những 
điểm số này có thể không chính xác, thiếu 
công bằng hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Dù tình hình có thể thay đổi trong trường hợp 
công nghệ giám sát một nhóm (với thông báo 
và đồng ý từ trước) thay vì một cá nhân, nhưng 
vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét. Các bê bối 
gần đây về lạm dụng và xâm phạm quyền 
riêng tư dữ liệu đã làm gia tăng sự quan tâm 
về cách các tổ chức lưu trữ, quản lý và sử dụng 
dữ liệu của nhân viên và khách hàng. Dựa trên 
cơ sở đầu vào từ các nhân viên về pháp lý 
hoặc đạo đức, Ban Điều hành phải quyết định 
cần giám sát những gì và cách tôn trọng 
quyền riêng tư và quyền cá nhân, đồng thời 
HĐQT phải giám sát những hoạt động đó.

• Hiểu và giám sát các tác động liên quan 
đến danh tiếng. HĐQT có xu hướng nhạy 
cảm hơn với các tác động liên quan đến danh 
tiếng so với Ban Điều hành. Vì vậy, HĐQT có 
vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các cuộc 
thảo luận về các biện pháp cải thiện việc giám 
sát rủi ro danh tiếng của một tổ chức. Ban 
Điều hành nên chủ động trong việc phát triển 
các chiến lược để quản lý và nâng cao danh 
tiếng. Khả năng nhận biết các rủi ro và lập các 
biện pháp bảo vệ sẽ rất cần thiết trong bối 
cảnh các rủi ro liên tục phát triển. Các nỗ lực 
bao gồm việc triển khai các chương trình 
truyền thông xã hội tích cực, làm việc trực tiếp 
với các cá nhân trong những nhóm cổ đông 
chính, mô phỏng các tình huống thực tế và lập 
kế hoạch kịch bản với các chuyên gia liên 
ngành, phát triển mạng lưới những người tin 
tưởng và ủng hộ sứ mệnh và mục đích của tổ 
chức và nắm bắt xu hướng về mặt tình cảm 
giữa các nhân viên, khách hàng và các bên liên 
quan. Một chương trình dự báo rủi ro chính 
thức cũng có thể giúp đưa ra cảnh báo sớm về 
các xu hướng tích cực và tiêu cực. 

• Có biện pháp đảm bảo thích hợp đối với 

Khảo sát gần đây của Deloitte với 166 đối 
tượng hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số, 
quản lý thay đổi, công nghệ, rủi ro và chức  
năng kiểm toán nội bộ của các tổ chức trên  
khắp Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ  
và Châu Á Thái Bình Dương đã chỉ ra rằng: Rào 
cản phổ biến nhất để  nhân rộng tự động hóa 
thông minh không phải là vấn đề quy định 
hoặc thiếu hỗ trợ cấp cao hay sự phê duyệt 
của HĐQT, mà là những thách thức liên quan 
đến các dự án kinh doanh, nhân tài, năng lực, 
quản trị và văn hóa. Tác động của chuyển đổi 
kỹ thuật số là rất đáng kể đối với các doanh 
nghiệp (”DN”) và viễn cảnh về việc giám sát các 
rủi ro  về văn hóa, hành vi và danh tiếng có thể 
đẩy  nhiều thành viên HĐQT ra khỏi vùng an 
toàn  của họ, thậm chí đến mức khiến họ phải 
cố tình  giảm thiểu mức độ quan trọng của vấn 
đề hoặc  giao trách nhiệm cho người khác. Để 
quản trị và giám sát phù hợp, HĐQT  không chỉ 
tập trung vào các sáng kiến riêng  biệt mà còn 
cả vào mục tiêu chiến lược và  tác động tổng 
hợp của các sáng kiến đó. Mỗi sáng kiến sẽ đặt 
ra những lợi ích và rủi ro  riêng; khi tập hợp lại 
có thể có hiệu ứng tích  lũy lớn hơn nhiều.

Do vậy đứng trước chuyển đổi kỹ thuật số, có 
rất nhiều vấn đề cần quan tâm đối với Ban 
Điều hành, với vai trò là những người thực thi 
và với HĐQT với vai trò của người giám sát.

Đánh giá tác động toàn diện của chuyển 
đổi kỹ thuật số

Các nhà lãnh đạo tổ chức sẽ có được nhiều  lợi 
ích hơn khi đánh giá đa chiều các tác động  
tiềm năng của chuyển đổi kỹ thuật số lên  
chiến lược, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và  
danh tiếng của tổ chức. Để đạt được kết quả  
mạnh mẽ, các tổ chức phải phối hợp văn  hóa, 
con người, cấu trúc và nhiệm vụ của DN và giữ 
cho các yếu tố ổn định khi công nghệ phát 
triển. Một khảo sát của Deloitte/MIT Sloan 
Management Review cho thấy 80% số người 
được hỏi xác định tổ chức  của họ đã chuẩn bị 
kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật  số, thiết lập một 
chiến lược toàn diện và rõ ràng. Trong số các 
tổ chức được mô tả là “ít chuẩn bị kỹ lưỡng 
nhất”, chỉ 15% có chiến lược cụ thể và rõ ràng.

Vấn đề chiến lược   

Các câu hỏi chiến lược phần lớn là: Chúng ta  
muốn tổ chức của mình trở thành một tổ chức 
đột phá hay bị phá hủy? Sự lựa chọn có vẻ 
không quá khó khăn, nhưng câu hỏi này vẫn 
thường xuyên xuất hiện bởi vì các đối thủ  cạnh 
tranh áp dụng mô hình kinh doanh kỹ  thuật số 
đã chứng minh được hiệu quả rất đột phá so 
với các công ty trong cùng ngành ở nhiều lĩnh 
vực. Ban Điều hành phải xác định nơi nào cần 
áp dụng các công nghệ để thúc đẩy tổ chức  
hướng tới các mục tiêu chiến lược một cách  
hiệu quả nhất. Họ cũng phải xác định các  mối 
đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh không  ngừng 
đổi mới và áp dụng thông thạo các ứng dụng 
kỹ thuật số nhằm khai thác các thị trường chưa 
ai biết đến hoặc cải thiện chuỗi cung ứng và 
quy trình phục vụ khách hàng chưa hiệu quả. 
Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu chuyển đổi 
Công nghệ của DN nên được xem là động lực 
phát triển chính, trong đó kế hoạch kinh 
doanh và nguồn nhân lực với kỹ năng phù hợp 
cần được xem xét kỹ lưỡng và toàn diện.

Vấn đề văn hóa 

Trước những thay đổi trong công nghệ, rất ít  
tổ chức biết cách xác định các vấn đề văn hóa 
bao gồm những gì cần cải thiện và làm thế nào 
để HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Điều 
hành để mang lại sự thay đổi. Nhiều HĐQT 
cũng đánh giá thấp những tác động của số hóa  
đối với văn hóa DN. Ví dụ, tự động hóa thông 
minh có thể làm ảnh hưởng tới  tinh thần của 
người lao động vì lo sợ mất  quyền tự chủ hoặc 
công việc của mình. Việc số hóa có thể khiến 
một tổ chức đối mặt với  vấn đề người lao động 
thiếu các kỹ năng cần thiết để duy trì thành 
công, cũng có thể mang tới các câu hỏi đạo 
đức mới, mà thành  viên Ban Điều hành có thể 
chưa được chuẩn bị để trả lời. Để mở đường  
cho việc liên kết giữa chuyển đổi kỹ thuật số  và 
văn hóa DN hiệu quả, cần phải có các nỗ lực 
mở rộng nguồn nhân lực, rủi ro, tài chính, kế 
toán và các chức năng khác, không chỉ ở các 
lĩnh vực đã có nền tảng ứng dụng công nghệ 
mạnh mẽ. Sự liên kết văn hóa nên mở rộng đối 
với các DN đối tác và cả những bên có lợi ích liên 
quan.

    

Nếu Ban Điều hành có thể xây dựng một nền  văn hóa dễ thích nghi 
hơn với sự thay đổi,  việc thực hiện công nghệ mới và quy trình kinh 
doanh có thể tiến hành thuận lợi hơn. Chuyển đổi kỹ thuật số đòi 
hỏi một tư duy mới, điển hình là một tư duy đổi mới, linh hoạt, chịu 
hợp tác và chấp nhận thất bại tốt hơn so với hiện tại. Việc chuyển 
đổi cũng sẽ ít tuân theo cách quản lý “chỉ huy và kiểm soát” mà sẽ 
ủng hộ các phương pháp phát triển nhanh, thử nghiệm trên các 
phương pháp không theo kế hoạch, tuyến tính. Việc đòi hỏi các tư 
duy này nhằm thúc đẩy tinh thần đồng đội ở nhiều bộ phận chức 
năng và cho phép phản ứng nhanh với các điều kiện thay đổi.

HĐQT phải hiểu cách Ban Điều  hành tiếp cận các nhiệm vụ này và 
theo dõi cách Ban Điều hành quản lý quá trình chuyển đổi văn hóa.  
Ví dụ, thay vì cố gắng thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số toàn DN cùng 
một lúc,  tốt nhất nên bắt đầu với các dự án nhỏ, lặp lại liên tục, học 
hỏi sau mỗi lần, xây dựng phản ứng về việc thích nghi với văn hóa 
của  các cá nhân và tiếp thu các sáng kiến thay đổi rộng hơn. Trong 
những nỗ lực ban đầu và trong suốt quá trình chuyển đổi, soát xét 
một cách đều  đặn về văn hóa doanh nghiệp có thể cung  cấp một 
bức tranh cho Ban Điều hành và HĐQT về cách công nghệ ảnh 
hưởng đến con người, điều gì làm tăng tốc sự thay đổi và  kỹ năng 
nào là cần thiết.

Vấn đề đạo đức nghề nghiệp

Rủi ro đạo đức nghề nghiệp thường đề cập đến các hành vi kinh 
doanh phi đạo đức gây tổn hại cho các bên liên quan hoặc cộng  
đồng, xã hội hoặc hệ thống tài chính. Mặc dù rủi ro đạo đức nghề 
nghiệp tăng cao không phát sinh trực tiếp từ các công nghệ kỹ thuật 
số, nhưng nó tạo ra cơ hội mới cho các tác nhân xấu. Ví dụ, nhân 
viên có thể  thiết kế một bot nhằm vượt qua các kiểm  soát để tư lợi 
cá nhân hoặc thể hiện sự phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc 
hoặc các thành kiến khác. Các sáng kiến tự động hóa thông minh 
phải được hiểu rõ và kiểm soát  tốt, và các mô hình phải được giám 
sát đúng cách. HĐQT cần đảm bảo rằng trên thực tế, việc giám sát 
này đang diễn ra một cách đầy đủ.

Sử dụng các công nghệ nhận thức để giám sát hành vi cũng gây ra 
rủi ro. HĐQT nên quan tâm đến sự công bằng; cần xác nhận những 
thông tin tiết lộ phù hợp được thực hiện cho những người bị theo 
dõi,  và cần có sự hướng dẫn từ các chuyên gia đạo đức và pháp lý. 
Sự phụ thuộc quá mức vào dữ liệu trong hành vi giám sát cũng có  
thể khuyến khích mọi người làm việc với các con số, thay vì liên kết 
với các giá trị tổ chức. Ngoài việc có được thông tin về rủi ro đạo  đức 
nghề nghiệp, HĐQT cần duy trì những  cuộc đối thoại thường xuyên 
với Ban Điều hành về văn hóa. Ban Điều hành và HĐQT nên thúc 
đẩy văn hóa DN mà họ  mong muốn bằng cách thảo luận về các giá  
trị, duy trì sự giao tiếp và tôn vinh những  hành vi đạo đức đúng đắn 
cũng như lợi ích trên thị trường. 

Vấn đề danh tiếng

Rủi ro về danh tiếng phát sinh từ việc vận hành, tài chính, công nghệ, 
mạng, quyền riêng tư dữ liệu, quy định, pháp lý, tính bền vững, bên 
thứ ba và các sự kiện rủi ro khác  là những rủi ro dễ dàng được đông 
đảo mọi  người biết đến, đặc biệt là khi phản ứng của Ban Điều hành 
được cho là không thỏa đáng. Xét trên khía cạnh những tin tức quan 
trọng về hoạt động kinh doanh, phương tiện truyền thông xã hội 
không phù hợp có thể làm mất lòng tin của các tổ chức lớn. Theo 

Là người giám 
sát cao nhất 
trong một tổ 
chức, HĐQT phải 
nhận thức được 
tiềm năng của 
các công nghệ 
nhận thức để đột 
phá về văn hóa, 
hình thành hành 
vi, và tạo ảnh 
hưởng cho danh 
tiếng.

những rủi ro này. Rủi ro liên quan đến 
văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng có thể vượt ngoài tầm chú ý của 
các bộ phận quản lý rủi ro hàng thứ hai 
và kiểm toán viên nội bộ. Khi Ban Điều 
hành phát triển, khởi động và duy trì các 
công nghệ như RPA và AI, điều cần thiết 
là Ủy ban Rủi ro, Ủy ban Kiểm toán và 
HĐQT phải nhận được sự đảm bảo đầy 
đủ rằng tất cả các rủi ro được xác định 
và giám sát. Đồng thời, các biện pháp 
kiểm soát cần được áp dụng và hoạt 
động hiệu quả. Mỗi rủi ro này, tối thiểu 
phải nằm trong bản kế hoạch kiểm toán 
luân phiên của kiểm toán nội bộ, với các 
đánh giá thường xuyên về quy mô tự 
động hóa. Khi một tổ chức trải qua sự 
chuyển đổi kỹ thuật số, HĐQT cần xác 
nhận rằng các rủi ro liên quan đến quản 
lý thay đổi đã được xác định và xử lý, và 
các nguồn lực và trách nhiệm thích hợp 
đã được đưa ra. Những rủi ro này cần 
được xem xét một cách rõ ràng trong 
các đánh giá về xu hướng, hồ sơ và khả 
năng chịu đựng rủi ro của tổ chức. Bằng 
cách thiết lập các cơ chế để khắc phục 
rủi ro nhanh chóng, các tổ chức có thể 
giữ được niềm tin và xây dựng khả năng 
phục hồi để ứng phó với những sự thất 
bại không ngờ tới.

• Chuẩn bị cho các thành viên HĐQT 
trong thời đại kỹ thuật số. Trừ 
những người có nền tảng công nghệ 
thông tin, hầu hết các thành viên HĐQT 
đều thiếu chuyên môn và kinh nghiệm 
đối với công nghệ nhận thức. Điều này 
có thể khiến HĐQT gặp bất lợi trong 
việc giám sát chuyển đổi kỹ thuật số. 
HĐQT nên có khả năng đưa ra những 
phản biện và thách thức đáng tin cậy 
đối với các khuyến nghị từ Ban Điều 
hành, từ đó giúp mọi thành viên phải 
luôn nắm bắt được tình hình. HĐQT 
cũng nên chuyên tâm trong việc xác 
định và bổ cập kiến thức liên quan đến 
công nghệ. Chuyên gia về công nghệ 
thông tin, các chuyên gia nội bộ hoặc 
bên ngoài khác có thể hỗ trợ đào tạo 
cho HĐQT. Những người thiếu kỹ năng 
về công nghệ nhận thức nên học hỏi 
các chuyên môn cần thiết để quản trị 
những thách thức và cơ hội mà công 
nghệ nhận thức và chuyển đổi kỹ thuật 
số mang lại. HĐQT cũng nên bổ sung 
những thành viên mới, bao gồm các 

CTO/CIO đã có thời gian tiếp cận và làm 
việc với công nghệ nhận thức hoặc Ban 
Điều hành của các DN kỹ thuật số 
thành công - những người có thể chia 
sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm cho 
họ.

Là người giám sát cao nhất trong một 
tổ chức, HĐQT phải nhận thức được 
tiềm năng của các công nghệ nhận 
thức để đột phá về văn hóa, hình thành 
hành vi, và ảnh hưởng đến danh tiếng. 
Những công nghệ này có thể giúp tăng 
tốc và phát triển, hoặc bóp méo và phá 
hỏng chiến lược của một tổ chức.

HĐQT nên nhấn mạnh vào sự rõ ràng 
khi thảo luận về văn hóa, hành vi và rủi 
ro danh tiếng với Ban Điều hành. Cần 
đảm bảo rằng Ban Điều hành hiểu rõ về 
những rủi ro này và chủ động trong việc 
xác định và giải quyết chúng. HĐQT 
cũng cần đảm bảo rằng Ban Điều hành 
đang làm những gì cần thiết để phát 
huy tiềm năng phát triển của văn hóa 
hỗ trợ, đạo đức nghề nghiệp và danh 
tiếng trong bối cảnh tổ chức phát triển 
tự động hóa thông minh.
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Câu hỏi các thành viên HĐQT có thể tự đặt ra:
• Những đột phá kỹ thuật số nào trên thị trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tổ 
chức? Ban Điều hành đã nhìn nhận như thế nào về vai trò của công nghệ kỹ thuật số trong chiến lược 
của mình? Ban Điều hành đã đánh giá việc sử dụng các công nghệ này như thế nào khi đặt trong bối 
cảnh các mục tiêu chiến lược của tổ chức?

• Tổ chức đã đạt đến mức độ nào đối với việc ứng dụng công nghệ nhận thức? Chúng ta đã phát triển 
tự động hóa đến đâu? Chúng ta đã đưa vào hoạt động đến đâu? Chúng ta đã học được những gì cho 
đến nay, và chúng ta đang áp dụng những bài học đó như thế nào? Tổ chức sẽ đo lường thành công 
như thế nào?

• Chúng ta cần áp dụng văn hóa DN như thế nào để thành công trong thời đại kỹ thuật số? Làm thế 
nào chúng ta có thể thúc đẩy đổi mới công nghệ? Những đặc điểm văn hóa nào chúng ta có hoặc 
thiếu, và trong các bộ phận nào của tổ chức? Kế hoạch quản lý như thế nào để thiết lập kiểu văn hóa 
cần thiết cho chuyển đổi kỹ thuật số?

• Làm thế nào để Ban Điều hành xác định được các rủi ro về đạo đức nghề nghiệp tạo ra bởi các công 
nghệ nhận thức? Làm thế nào để tổ chức giám sát và quản lý những rủi ro đó?

• Chúng ta có sử dụng công nghệ để giám sát hoặc đo lường rủi ro đạo đức nghề nghiệp trong tổ 
chức của mình hoặc giữa các khách hàng và đối tác DN mở rộng không? Mức độ hài lòng về mặt phù 
hợp, tuân thủ pháp luật, tuân thủ đạo đức trong các phương pháp đã được tiến hành?

• Danh tiếng của tổ chức của chúng ta so sánh với các tổ chức tương đương ra sao? Chúng ta có giám 
sát danh tiếng của mình thông qua một chương trình dự báo rủi ro bài bản, đặc biệt là giữa các bên 
liên quan chính và trên phương tiện truyền thông xã hội không? Ban Điều hành có chủ động trong 
việc quản lý danh tiếng không? Nếu có thì Ban Điều hành đang làm như thế nào và kết quả là gì?

• HĐQT nắm bắt thông tin về văn hóa,  đạo đức nghề nghiệp và rủi ro danh tiếng liên quan đến công 
nghệ số như thế nào? Chúng ta đã xác định được những rủi ro này chưa? Chúng ta có chính sách và 
thủ tục để báo cáo những rủi ro này và các sự kiện liên quan đến HĐQT không?

• Chúng ta có đủ chuyên môn về công nghệ không? Những đặc điểm và kinh nghiệm nào chúng ta 
nên tìm kiếm khi có thêm thành viên vào HĐQT? Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện kiến thức về 
công nghệ kỹ thuật số và các tác động của chúng?
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Sức mạnh của Quản trị rủi ro

Bản tin Quản trị Công ty

động được nếu thiếu điều kiện tiên quyết này. 
Các nhà lãnh đạo khi quyết tâm và đồng lòng 
thúc đẩy QTRR sẽ nhìn thấy đến một thời điểm 
QTRR chính là kinh doanh và kinh doanh cũng 
chính là QTRR. Đây là hai vấn đề gắn kết với nhau 
một cách chặt chẽ, không thể tách rời. Tuy 
nhiên, trên thực tế,

Hệ thống QTRR DN đã ra đời từ khá lâu và 
cũng đã có khá nhiều các thông lệ tốt được 
phát triển bởi các tổ chức quốc tế nhằm trợ 
giúp các công ty giải quyết tốt hơn bài toán 
QTRR hiệu quả như Khung COSO ERM 2004 
và Bản cập nhật năm COSO ERM 2017, 
Khung ISO 31000:2009 và Bản cập nhật năm 
ISO 31000:2018.

Sức mạnh của Quản trị Rủi ro: Quản trị 
Rủi ro (“QTRR”) là một trong những chủ đề 
nóng đang được quan tâm sâu sắc bởi các 
công ty hiện nay ở cả khối doanh nghiệp 
(”DN”) Nhà nước, DN tư nhân, Công ty đại 
chúng cũng như DN gia đình. Điều này cũng 
không quá khó để lý giải khi chúng ta đang 
chứng kiến sự thay đổi nhanh và phức tạp 
của môi trường kinh doanh trên thế giới 
cũng như tại Việt Nam. Các cú sốc bên ngoài 
của kinh tế vĩ mô ngày càng nhiều (như đại 
dịch Covid-19, chiến tranh thương mại Trung 
– Mỹ, Brexit, sự tụt hạng trong môi trường 
kinh doanh của Việt Nam, mức độ áp dụng 
công nghệ trong sản xuất chưa cao, v.v) đã 
và đang đưa ra các thách thức rất lớn cho các 
DN để trả lời câu hỏi “Làm sao có thể vượt 
qua khủng hoảng và phát triển bền 
vững?”. 

Nếu nhìn từ lăng kính nội tại của DN, chúng 
ta cũng có thể thấy khá nhiều vấn đề nổi cộm 
trong Quản trị DN hiệu quả và đặc biệt là vấn 
đề QTRR như: chưa từng thực hiện công tác 
đánh giá và Quản lý rủi ro ("QLRR"), rủi ro chỉ 
được tập trung quản lý ở tầng lớp lãnh đạo 
cao nhất (HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Điều 
hành), mà không được xem trọng trong quá 
trình lập chiến lược và triển khai chiến lược, 
hay không được tích hợp vào trong quá trình 
ra quyết định kinh doanh,v.v. Sự thờ ơ một 
cách vô ý của các DN dẫn đến tình trạng “rủi 
ro xấu – thách thức” ngày càng được tích lũy 
nhiều hơn, còn “rủi ro tốt – cơ hội” thì lại bị 
bỏ qua, dẫn đến các rủi ro được xem như các 
quả bom nổ chậm và chỉ khi sự cố xảy ra thì 
mới khiến các DN bừng tỉnh.

Thực tế, trong các hoạt động quản trị kinh 
doanh đối với bất kỳ ngành nghề nào, từ dịch 
vụ tài chính đến sản xuất, thương mại và dịch 
vụ, thì rủi ro lớn nhất của DN là “đang tích lũy 
rủi ro vào nhưng mà không biết mình đang 
tích lũy rủi ro”. Điều đó dẫn đến hậu quả là 
các DN mất tính chủ động trong việc điều tiết 
và QLRR một cách thông minh để làm tăng 
giá trị cho cổ đông. DN sẽ không biết rủi ro 
nào là trọng yếu và làm ảnh hưởng đến tính 
sống còn của DN, để từ đó có thể tập trung 
nguồn lực vào việc giảm thiểu, giám sát và xử 
lý những rủi ro này một cách hiệu quả.

Hình 1: Khung QTRR theo 
ISO31000:2018

Hình 2: Khung QTRR theo COSO ERM 2017    

QTRR lại thường bị nhìn nhận một cách lệch lạc 
như một hoạt động phụ, hậu kiểm, kiểm tra 
checklist, báo cáo giấy tờ và không mang lại 
nhiều giá trị cho hoạt động kinh doanh. Điều này 
bắt nguồn từ rất nhiều lý do và một trong số đó 
là việc xây dựng một khung QTRR chưa thực sự 
phù hợp với bối cảnh và văn hóa của tổ chức, 
cũng như thiếu các kinh nghiệm chuyên sâu để 
vận hành QTRR một cách bài bản, thực tế và linh 
hoạt.

Mối quan hệ mật thiết giữa rủi ro và 
kinh doanh: Một thực tế xảy ra là không 
phải công ty nào cũng có thể triển khai thành 
công và nhìn nhận ra được giá trị một cách 
thấu đáo. Hoạt động kinh doanh là một hành 
trình kéo dài qua thời gian chứ không phải là 
một chặng đua nước rút và QTRR cũng vậy. 
Để thấy được lợi ích của QTRR, các công ty 
cần có một cái nhìn đúng đắn và kiên định 
trong việc xây dựng và triển khai hệ thống 
này, mà ở đó nhân tố quan trọng nhất là “Sự 
cam kết và trợ giúp tối đa từ lãnh đạo cấp 
cao”, vì không một hệ thống nào có thể hoạt

ISO 31000
2018
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Nền tảng chung của một hệ thống QLRR bao gồm khung, con người và các công cụ để 
thu thập dữ liệu rủi ro một cách có cấu trúc và nhất quán.
Điều này cho phép đưa ra các cảnh báo sớm và phạm vi quan sát của ban lãnh đạo 
đủ rộng để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.
Hệ thống này trợ giúp việc ra các quyết định dựa trên rủi ro một cách kịp 
thời

Rất nhiều người tán đồng việc cần có một khung QTRR tích hợp có sử dụng các công 
nghệ số hóa và vạn vật kết nối để tích hợp các nguồn dữ liệu trong tổ chức và cách 
thức quy đổi nhất quán để đo lường rủi ro ở cấp độ công ty.

Hệ thống QTRR trợ giúp:

• Chiến lược QLRR: Ban Điều hành mong muốn hệ thống QTRR thực hiện việc gì?

• Quản trị rủi ro: Các rủi ro được giám sát như thế nào?

• Vòng đời QLRR: Các bước chính trong việc tìm hiểu và quản lý rủi ro.

• Thiết kế chức năng: Bộ phận QLRR được thiết kế và vận hành như thế nào để 
triển khai chiến lược QLRR (Mô hình hoạt động mục tiêu).

• Phương pháp luận và Đào tạo: Nhằm hỗ trợ xuyên suốt vòng đời hoạt động 
QLRR

• Công cụ và Mẫu biểu: Hệ thống công nghệ và mẫu biểu trợ giúp việc thực thi 
hiệu quả quy trình QLRR

Tại Deloitte, chúng tôi đã quan sát, nghiên cứu các công ty ở nhiều thị trường, nhiều ngành nghề và nhiều loại hình DN để đưa ra một khung 
QTRR tiên tiến. Theo đó, khung QTRR này không chỉ phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, mà ở đó chiến lược và QTRR được ăn khớp 
với nhau để nâng cao giá trị cho công ty, thông qua việc hỏi và trả lời 06 câu hỏi quan trọng trong QTRR một cách thường xuyên và liên tục ở 
tất cả các cấp bậc trong tổ chức:

• Câu hỏi 1: Mục tiêu của chúng ta là gì? Chúng ta mong muốn đạt được gì trong hoạt động kinh doanh?

• Câu hỏi 2: Sự kiện gì có thể ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu của chúng ta, bao gồm cả cái tốt và cái xấu?

• Câu hỏi 3: Trong số đó, các sự kiện gì là quan trọng nhất?

• Câu hỏi 4: Chúng ta có thể làm gì để ứng phó và xử lý các sự kiện đó?

• Câu hỏi 5: Biện pháp chúng ta triển khai có hoạt động hiệu quả không?

• Câu hỏi 6: Cái gì đang thay đổi?

Các câu hỏi được đặt ra và trả lời như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong suốt quá trình xây dựng chiến lược, triển khai chiến lược cũng 
như giám sát các vấn đề phát sinh từ việc triển khai chiến lược để trợ giúp các công ty dễ dàng nhìn nhận ra các vấn đề nổi cộm tiềm ẩn có thể 
dẫn đến các rủi ro lớn và tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. 

Ngoài ra, chúng tôi đã tạo ra một nền tảng về QTRR 2.0 để giúp các DN QTRR một cách hiệu quả như hình dưới đây

Ứng dụng của công nghệ trong QTRR: Một khía cạnh khác cần đề cập đến trong bối cảnh của thời đại Công nghiệp 4.0 đó là yếu tố công 
nghệ. Đã có rất nhiều nghiên cứu và bài báo cho rằng công nghệ không chỉ làm thay đổi cách thức QTRR mà còn đóng vai trò dẫn dắt. Một 
trong số các xu hướng lớn có thể chỉ ra như: dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu, số hóa, trí tuệ nhân tạo và học máy. 

Chính những thay đổi lớn trong công nghệ sẽ cho phép bộ phận QTRR có thể nhận diện được những xu hướng, quy luật và các thông tin hữu 
ích để giúp lãnh đạo cấp cao ra quyết định dựa trên các dự kiện bên trong cũng như bên ngoài đang xảy ra về mức độ ảnh hưởng tiềm tàng 
của các sự kiện này, cũng như các biện pháp ứng phó phù hợp. Một trong số đó phải kể đến các ứng dụng “Risk Sensing”; “Social    Listening” 
hay “Horizon Scanning”.

Cái gì?

Tại sao lại quan trọng?

Lợi ích mang lại?

Quản trị rủi ro

Cấu trúc
QTRR

Khẩu vị
Rủi ro

Văn hóa
Rủi ro

Chính sách
QTRR

Loại rủi ro

Quản trị các quyết định liên quan
đến rủi ro

Đo lường

Nhận diện

Báo cáo

Ứng phó
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Trong dài hạn, công nghệ đóng vai trò như một trợ lý đắc lực cho việc xử lý, phân tích thông tin và giúp con người có thêm thời gian vào các hoạt 
động có giá trị cao hơn trong QTRR như: nhận diện ra các vấn đề thách thức trong chiến lược và mô hình kinh doanh, phát hiện các cú sốc đột 
ngột như thiên tai, dịch bệnh, chuỗi cung ứng, luật pháp và thay đổi nhanh trong hành vi và thị hiếu của khách hàng. Trong QTRR, các cú sốc này 
thường được gọi bằng cái tên “Thiên nga đen” với khả năng xảy ra rất thấp nhưng mức độ ảnh hưởng rất cao – ví dụ như đại dịch Covid -19 hiện 
đang xảy ra - và đánh giá lại sức chịu đựng của các công ty trong vấn đề quản trị kinh doanh liên tục (“Business Continuity Management”) khi có 
khủng hoảng xảy ra. 

Cuối cùng, một điều quan trọng nhất mà khung QTRR sẽ trợ giúp cho các nhà lãnh đạo và quản lý là tại mỗi thời điểm khi cần đưa ra các quyết 
định kinh doanh quan trọng họ sẽ nắm được (1) Rủi ro của quyết định này là gì? (2) Quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mức độ chấp 
nhận cũng như khả năng chịu đựng rủi ro của công ty? và (3) Mức độ ảnh hưởng đến các rủi ro và hoạt động kinh doanh khác như thế nào?

Bản tin Quản trị Công ty
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Nhà vật lý học nổi tiếng Stephen Hawking từng 
nói: “Thành công trong việc chế tạo trí tuệ nhân 
tạo sẽ là sự kiện lớn nhất trong lịch sử loài 
người. Nhưng đáng tiếc, đó cũng sẽ là sự kiện 
cuối cùng nếu chúng ta không học được cách 
phòng tránh rủi ro”. Nói đến “sự kiện cuối cùng” 
ở đây, rõ ràng Stephen đang nhắc đến dạng Trí 
tuệ nhân tạo ("AI") được mô tả trong bộ phim Kẻ 
hủy diệt 2 năm 1991, khi máy móc có được sự 
nhận thức và quyết định xóa sổ loài người. 

Mối lo ngại đó đã vượt xa nỗi lo bị nghe trộm bởi 
các thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ hay trở thành mục 
tiêu của những quảng cáo ăn theo. Tuy nhiên, 
lời khuyên của Hawking chính là một lời cảnh 
báo, và ngay bản thân ông cũng không hiểu hết 
các rủi ro tiềm ẩn của AI. Tuy vậy, HĐQT vẫn có 
trách nhiệm xem xét các rủi ro đối với tất cả các 
cấp độ, kể cả những rủi ro không chắc chắn.

AI là thuật ngữ dùng để chỉ trí thông minh của 
các thiết bị máy tính, được phân biệt với trí

thông minh của con người.  Các thiết bị này có 
tính nhân tạo được tạo ra bởi con người, và nó 
thông minh hơn khi có thể học hỏi từ kinh 
nghiệm. Khi các chương trình AI có thể thắng 
các nhà vô địch thế giới trong các trò chơi mang 
tính chiến lược như cờ vua, rõ ràng chúng đã sở 
hữu loại thông minh cần thiết để nhận biết 
khuôn mẫu, dự đoán kết quả và đưa ra các 
quyết định phù hợp. Trong khi đó, cờ vua có các 
luật quy định hành động (nước đi) và cấu trúc 
(giới hạn), cũng như có giai đoạn bắt đầu, ở giữa 
và kết thúc.

Các quy trình kinh doanh khác biệt hoàn toàn 
so với các trò chơi bởi ở đây tồn tại rủi ro đáng 
kể đối với tổ chức và các bên liên quan. Các rủi 
ro này cần  được nhận diện, hiểu rõ, giám sát và 
quản lý bởi Ban Điều hành dưới sự giám sát của 
HĐQT. AI, kéo theo đó là tự động hóa thông 
minh, là một điều mới mẻ đối với đa số các 
HĐQT và nó xoay quanh một loạt các công 
nghệ, khởi đầu với quy trình tự động hóa robot. 

Bắt chước hành động của 
con người

• Áp dụng cho các quy trình 
có nguyên tắc

• Cho phép:

– Rút ngắn thời gian xử lý

– Khối lượng lớn hơn

– Ít lỗi hơn

Bắt chước và bổ sung 
định lượng xét đoán của 

con người

•  Áp dụng cho các quy trình 
cần sự đánh giá

• Có khả năng: 

– Tự học hỏi

– Xử lý ngôn ngữ một cách tự 
nhiên

– Phân tích hành vi con người

Bắt chước trí thông minh 
con người

• Áp dụng cho máy móc 
thông minh có thể tự học 
hỏi, đồng thời có thể giao 
tiếp và tương tác liền mạch 
với con người.

Tăng cường trí thông 
minh con người

• Áp dụng trong việc đưa ra 
các quyết định mang tính dự 
đoán

• Khả năng tự thích nghi và tự 
quản lý tốt

Kỷ nguyên của máy móc thông minh

Suy nghĩ lại về quản trị rủi ro trong bối cảnh tự động hóa thông minh

Hình 1 – Phạm vi công nghệ tự động hóa thông minh

Mark Woodley 

Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Phân tích

rủi ro, Châu Á Thái Bình Dương

Deloitte Úc

Simon Crisp 

Phó Tổng Giám đốc

Dữ liệu và Phân tích  

Deloitte Úc

Nguồn: Smart cyber: How AI can help manage cyber risk, 2019, Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Hầu hết các tổ chức bắt đầu áp dụng trí tuệ thông minh 
với quy trình tự động hóa robot không dựa trên thuật 
toán và không có khả năng học hỏi từ dữ liệu mới hay kết 
quả. Trong khi đó, công nghệ tự động hóa nhận thức làm 
được cả 2 điều này. Đối với máy móc thông minh, các 
thuật toán được học lặp đi lặp lại từ dữ liệu và kết quả, 
sau đó sửa đổi mô hình chứa đựng chúng mà không cần 
phải lập trình thêm. Hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên có 
thể hiểu tiếng nói con người, đánh dấu hành vi con người 
và tránh sự sai lệch khỏi các dấu mốc đó. Thuật ngữ AI 
được mở rộng hơn, áp dụng với các máy móc thông minh 
chứ không chỉ giới hạn ở các mô hình có khả năng tăng 
cường và bắt chước trí thông minh con người. 

Công nghệ AI là một thay đổi đột phá trong sức mạnh 
của công nghệ. Không có những tiền đề để doanh nghiệp 
(”DN”) có thể học hỏi, và do đó sẽ cần HĐQT có định 
hướng cho Ban Điều hành.

May mắn thay, bản thân AI cũng có thể được áp dụng 
trong quản lý rủi ro. Khi việc quét và nhận diện khuôn 
mẫu đi kèm với khả năng phân tích và hiển thị dữ liệu thì 
quản lý rủi ro tăng cường bằng AI trở thành hiện thực. 
Phát hiện sớm các rủi ro đang nảy sinh không chỉ cho 
phép nhà quản trị giảm thiểu các mối đe dọa mà còn tận 
dụng được các cơ hội đi kèm với rủi ro. HĐQT cần nhận 
thức được khả năng này, trao đổi với Ban Điều hành, đặc 
biệt là Giám đốc Điều hành và Giám đốc Quản lý Rủi ro, 
đồng thời nỗ lực để hiểu bản chất của các rủi ro. 

Trí thông minh nhân tạo có thể gây ra những rủi ro 
thực tế

Các rủi ro liên quan đến AI đều thuộc các nhóm công việc 
phổ biến mà HĐQT có trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, 
mức độ và tác động tiềm tàng mà AI mang lại là khác 
nhau dù tự động hóa thông minh được áp dụng ở mức 
độ nào.

• Rủi ro thuật toán phát sinh khi mô hình sử dụng 
thuật toán được xây dựng và phát triển dựa trên dữ 
liệu, gây ra sự thiếu khách quan hay các vấn đề về đạo 
đức, dù là vô tình hay cố ý. Nó cũng có thể xảy ra khi 
mô hình được sử dụng cho một mục đích khác ngoài 
mục đích ban đầu, từ đó dẫn đến các quyết định không 
chính xác. Các phản hồi được đưa vào mô hình AI phải 
được quản lý và giám sát tốt nhằm tránh sự thiếu 
chính xác trong mô hình và kết quả đầu ra sau đó.  

• Rủi ro hoạt động gắn liền với AI tương tự những rủi 
ro hoạt động xuất phát từ việc bắt đầu tích hợp một 
công nghệ mới vào quy trình, nhưng ở một mức độ cao 
hơn theo cấp số nhân. Một công cụ AI có thể hoàn 
thành công việc nhanh hơn nhiều so với con người, 
nhưng cũng có thể mắc lỗi ở một tỷ lệ nhất định. Việc 
quản lý sự cố và phục hồi sau khủng hoảng có thể gặp 
nhiều trở ngại hơn do ứng dụng và dữ liệu hầu như đã 
được hợp nhất. 

Tại sao tổ chức của bạn đang, hoặc sẽ, sử 
dụng AI: 
• Tốc độ và tính chính xác ngày càng cao: Các mô hình ứng dụng AI 
có thể thực hiện các nhiệm vụ nhanh hơn người lao động theo cấp số mũ 
và thực hiện một cách chính xác hơn.

• Giảm chi phí: Khi chi phí của AI giảm và công nghệ trở nên thân thiện 
với người sử dụng hơn, việc áp dụng tự động hóa thông minh sẽ kinh tế 
hơn cho DN. 

• Nguồn dữ liệu phong phú: một lượng lớn dữ liệu nội bộ và dữ liệu 
ngoài sẵn có, cùng những tiến bộ trong phân tích dữ liệu phi cấu trúc đã 
mở rộng đáng kể phạm vi áp dụng của AI. 

• Khả năng dự đoán: Khi các mô hình AI đã có kinh nghiệm, chúng có 
thể đưa ra các giả thuyết riêng của mình, dự đoán rủi ro và đề xuất 
phương án giải quyết. 

• Tạo ra giá trị trên cơ sở rủi ro: Các quy trình quản lý rủi ro tiến bộ đã 
trở thành một động lực mạnh mẽ của giá trị kinh doanh và lợi thế cạnh 
tranh trong đa số các ngành nghề; các phân tích mà AI có thể cung cấp 
sẽ là cơ sở để nhà quản trị đưa ra các quyết định có căn cứ và hành động 
mang tính chiến lược. 

Tại sao HĐQT gặp khó khăn trong việc giám 
sát: 
• Sự áp dụng nhanh chóng trong DN: Những cải tiến AI thường bắt 
nguồn từ nội tại DN và thường không nhận được sự ý thức về rủi ro cũng 
như chuyên môn kỹ thuật của bộ phận IT. Nếu không có sự giám sát tập 
trung, ban điều hành và HĐQT có thể không nắm bắt được tất cả các 
công nghệ mà tổ chức đang sử dụng.

• Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ: Công nghệ AI đang phát 
triển nhanh chóng, và các rủi ro kèm theo có thể khó được dự đoán 
chính xác. Mặc dù giải pháp thuê ngoài để xử lý vấn đề có thể tiện lợi hơn 
nhưng DN thường tự mặc định rủi ro trong quá trình triển khai của họ.

• Những trải nghiệm mới: Khi AI tự học tập từ các dữ liệu mới và kết 
quả mới, chúng có thể biến đổi theo những cách gây khó khăn cho quá 
trình theo dõi và kiểm toán, đồng thời khó giải thích điều này cho các cơ 
quan quản lý. Ví dụ, một số tổ chức từng gặp phải tình huống khi người 
xin vay hay ứng viên tìm việc bị phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc 
sau khi các mô hình AI học được không theo chủ ý của người thiết kế  
ứng dụng. 

• Thiếu tính chuyên môn: Nhu cầu cao trong việc tìm kiếm chuyên gia 
phát triển AI và các lĩnh vực liên quan, cũng như nhu cầu tìm kiếm các 
nhà quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ có khả năng hướng dẫn và đảm 
bảo trong lĩnh vực này cũng vậy. Trong khi đó, ít thành viên HĐQT có 
chuyên môn về AI.

• Những ảnh hưởng tiềm tàng khác: Như đã đề cập trong bài
Cẩn trọng trước những hành động trong tương lai trong cuốn Bản tin 
Quản trị Công ty 2020 này, các ảnh hưởng tiềm tàng của tự động hóa 
thông minh đối với tổ chức, xã hội và danh tiếng là rộng hơn so với các 
chương trình máy tính truyền thống và đặt ra rủi ro đáng ngại hơn nhiều. 
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• Rủi ro tài chính xuất phát từ các thuật 
toán, cách thức vận hành, hay những sự 
kiện rủi ro liên quan đến AI, đặc biệt là khi 
những rủi ro này cũng đe dọa đến khách 
hàng, thương hiệu và danh tiếng. Ảnh 
hưởng đến thuế của các DN sử dụng AI 
thay thế cho nhân lực, hay chỉ sử dụng AI 
đơn thuần, có thể là rất lớn. Thuế tuân thủ 
các con số, và các mô hình AI cũng tạo ra 
nhiều giá trị như con người vậy. 

• Rủi ro con người phát sinh từ những 
thiếu sót trong chuyên môn và kiến thức 
chuyên ngành, hạn chế khả năng xử lý khi 
phát sinh sự cố trong quy trình. Để duy trì 
lợi thế cạnh tranh, các DN cần thuê hoặc 
đào tạo chuyên gia dữ liệu, chuyên gia 
phát triển công nghệ hoặc các chuyên gia 
trong các lĩnh vực khác hiện đang thiếu. 
Các tổ chức có nguy cơ đánh mất nhân tài 
nếu không thích ứng được với sự phát 
triển của nguồn lao động thông qua đào 
tạo, tuyển dụng và thay đổi cách quản lý. 

• Rủi ro pháp lý dù hiện giờ chưa rõ ràng, 
nhưng chắc chắn sẽ phát sinh khi các cơ 
quan pháp luật hiểu rõ hơn ứng dụng của 
công nghệ và phản ứng với các rủi ro AI 
trong tương lai. Các cơ chế pháp lý có thể 
thắt chặt nhanh chóng; luật pháp có thể 
chỉ định một số quy trình không được 
phép áp dụng tự động hóa thông minh, ít 
nhất là trong một khoảng thời gian nhất 
định. Các nhà lập pháp cũng có xu hướng

mang đến nhiều rủi ro hơn so với các 
chương trình máy tính thông thường. 

Sau khi cân nhắc những yếu tố này, rất có 
thể ban điều hành sẽ muốn trì hoãn việc 
áp dụng AI. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong 
việc áp dụng cũng có rủi ro nhất định, mà 
rõ ràng nhất là DN không thể bắt kịp các 
đối thủ biết tận dụng công nghệ nhận 
thức. Áp dụng AI là một quyết định chiến 
lược các DN phải đối mặt, HĐQT có thể 
cần khuyến khích Ban Điều hành thực hiện 
điều này một cách chủ động và kịp thời. 
Không nên để những rủi ro cản trở các nhà 
quản lý trong việc nhận ra AI có thể tăng 
cường hiệu quả hoạt động và thúc đẩy 
thay đổi mang tính toàn diện. Những rủi ro 
và giá trị tiềm năng cũng quan trọng, và 
trách nhiệm của HĐQT là quản lý rủi ro 
sao cho tối ưu hóa những giá trị tiềm năng 
này. 

Xử lý các rủi ro 

Do các mô hình AI chưa thể công tâm, 
đồng cảm và đánh giá như con người, các 
nhà quản lý phải giám sát chúng một cách 
chặt chẽ và kiểm tra xem các mô hình này 
có đưa ra các quyết định bất ngờ hay thiếu 
tính khách quan. 

Bối cảnh rủi ro đã thay đổi về bản chất với 
sự tiến bộ liên tục của số hóa. HĐQT và 
Ban Điều hành phải tuân thủ một mô hình 
rủi ro và kiểm soát được sửa đổi tương tự 
như mô hình được trình bày ở trang tiếp 
theo để giải quyết các rủi ro mới phát sinh 
liên quan tới tự động hóa.

chú trọng hơn đến mô hình kinh doanh 
thay vì công nghệ, và có vẻ sẽ quan tâm 
nhiều đến cách thức sử dụng AI của tổ 
chức. 

• Rủi ro an ninh mạng có liên quan đến 
quá trình sử dụng AI, bởi việc sử dụng các 
ứng dụng phụ thuộc phần lớn vào dữ liệu 
trong một quy trình sẽ khiến quy trình trở 
thành mục tiêu của các tội phạm công 
nghệ. Các hoạt động tội phạm hiện đang 
lợi dụng AI, trong khi đa số các bộ phận 
bảo mật IT không được trang bị đầy đủ để 
giải quyết các mối đe dọa này. 

• Rủi ro chiến lược xuất phát từ việc 
không có một chiến lược AI rõ ràng hay 
không xây dựng được thước đo định tính 
và định lượng để đánh giá quá trình đạt 
đến mục tiêu. Mặc dù các thử nghiệm 
mang lại những giá trị nhất định, các ứng 
dụng thực tiễn của AI vẫn nên được liên 
kết chặt chẽ với các mục tiêu chiến lược 
của tổ chức. 

AI cũng chứa đựng các rủi ro thường gặp 
khi áp dụng một công nghệ mới như việc 
chủ quan trước rủi ro, quá phụ thuộc vào 
công nghệ, đánh giá sai tác động của con 
người, và các vấn đề khác. Các rủi ro khác 
được liệt kê ở đây bao gồm việc chọn sai 
công nghệ AI hay nhà cung cấp dịch vụ, là 
hai vấn đề phổ biến trong lĩnh vực phát 
triển nhanh như AI. Việc những mô hình 
này có thể tự học hỏi dựa trên dữ liệu mới 
và biết rút kinh nghiệm khiến chúng trở 
nên hữu ích hơn, nhưng đồng thời cũng 
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Các dự án của
tổ chức

Các chương trình 
và phương pháp để 
thúc đẩy nguồn lực 
lao động nhận biết 
và nắm bắt các cơ 
hội tự động hóa. 

Lập kế hoạch và
liên kết

Chính sách và
chuẩn mực

Quản trị và
giám sát

Kiểm soát và
quy trình

Thay đổi cách
quản lý và văn hóa

Những mục tiêu hàng đầu của DN, từ việc 
các cổ đông đóng góp ý kiến cho truyền tải 
thông tin với từng quy mô, được áp dụng với 
đa số quyết định và quy trình. Các thành 
phần của mô hình hoạt động liên quan đến 
mỗi mục tiêu phải thích ứng với các đặc 
điểm của AI. Đồng nghĩa với việc tham gia, tổ 
chức và liên kết, chính sách và chuẩn mực, 
quản trị và giám sát, việc thay đổi cách quản 
lý và văn hóa phải cân nhắc những thách 
thức, ảnh hưởng và rủi ro riêng đối với AI. 

Khung mẫu này đề xuất thiết lập một trung 
tâm quản trị xuất sắc (Center of Excellence - 
CoE) để hỗ trợ về mặt chiến lược, quản trị và 
quản lý đối với các quyết định và môi trường 
AI. Không phải mọi tổ chức ứng dụng AI đều 
cần một CoE, nhưng trung tâm này sẽ cho 
phép việc quản trị được áp dụng một cách 
bài bản. Thông thường, CoE sẽ đào tạo 
chuyên viên dữ liệu và học viên AI, nhằm hỗ 
trợ khung rủi ro và kiểm soát cho toàn bộ 
DN. CoE cũng là kho thông tin trung tâm về 

mô hình AI và sáng kiến cho tổ chức. AI khác 
hẳn so với các loại máy tính thông thường. 
Các nhà lãnh đạo phải chấp nhận thực tế 
này và cập nhật mô hình rủi ro và kiểm soát 
của tổ chức, đồng thời điều chỉnh cách tiếp 
cận quản lý rủi ro tương ứng. Việc tinh chỉnh 
mô hình sẽ bao gồm việc phân bổ nguồn lực 
phát triển và quản lý rủi ro tương đương với 
tham vọng của tổ chức cho tự động hóa 
thông minh. 

 
 
 
 

Hình 2 – Mô hình rủi ro và kiểm soát tự động hóa thông minh 

Mô hình rủi ro và kiểm soát

Mục tiêu
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Các thành phần
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Trọng tâm

Các bên liên
quan

Thứ tự ưu tiên
hiệu quả

Nhận thức
lợi ích

Sự phát triển
có kiểm soát Rủi ro và tuân thủ Cung cấp

theo quy mô

Trung tâm quản trị xuất sắc
Cấu trúc DN để cung cấp chiến lược, quản trị và quản lý cho môi trường tự động hóa

Rủi ro thuật toán, hoạt động, con người, pháp lý, tài chính, chiến lược, công nghệ, và rủi ro mạng

Phương pháp và 
quy trình để xác 
định, đánh giá, ưu 
tiên và tận dụng 
các cơ hội từ tự 
động hóa

Các kỳ vọng đối với 
việc phát triển, 
quản lý, và hạn chế 
rủi ro của công 
nghệ tự động hóa

Cơ cấu tổ chức, các 
ủy ban, vai trò và 
trách nhiệm đối với 
việc quản lý môi 
trường tự động hóa

Các quy trình để 
quản lý tuyến 
phòng thủ thứ nhất 
(tổ chức và quản lý 
rủi ro) và thứ hai 
(giám sát rủi ro)

Chiến lược, sự 
tương tác, và đào 
tạo để thúc đẩy 
một lực lượng lao 
động được củng cố 
bởi tự động hóa

Vòng đời tự động hóa Quy trình kinh doanhQuản trị
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Các bước HĐQT cần thực hiện 

Nhiều thành viên HĐQT ban đầu nhận thấy AI khó hiểu hoặc đáng 
sợ, nhưng AI vẫn được áp dụng các nguyên tắc cơ bản của quản trị 
rủi ro và giám sát quản lý tổng quát. Nguyên nhân của điều này 
thường bởi chính công nghệ, hoặc bản chất của AI được giải thích 
một cách khó hiểu, làm cho các thành viên HĐQT quên mất những 
nguyên tắc cơ bản.

Các hướng dẫn sau đây có thể hỗ trợ HĐQT trong quản lý và giám 
sát các sáng kiến tự động hóa thông minh của Ban Điều hành.

• Hiểu được ai là người chịu trách nhiệm. HĐQT phải biết ai 
chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc áp dụng AI và những rủi ro 
liên quan của AI. Khi các mô hình AI học hỏi và thay đổi theo thời 
gian, sự giám sát điều hành nên được xếp ở mức ưu tiên cao. 
Nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta biết ai là người đang 
phát triển và áp dụng các mô hình và ai đang chịu trách nhiệm 
cho các quyết định từ những mô hình được tạo ra. Ban Điều 
hành nên phân công trách nhiệm với các cá nhân phù hợp trong 
các tuyến phòng vệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Việc báo cáo với 
cấp quản lý, và từ quản lý đến HĐQT, nên diễn ra thường xuyên 
và cả những khi cần thiết, và AI phải là một nội dung trao đổi cần 
được cập nhật trong các buổi họp của HĐQT. 

• Xác định các nguyên tắc khi sử dụng AI. Cần xác định rõ 
ràng mức độ áp dụng và cần thiết của AI, sau đó xác định những 
lợi ích và những rủi ro tiềm ẩn. Thảo luận về cách AI có thể cải 
thiện các mục tiêu chiến lược như hiệu quả chi phí, thị trường 
mới, hoặc giảm các lỗi con người thường mắc phải. Bên cạnh đó, 
cũng cần xem xét chỉ định một số quy trình không được áp dụng 
AI; ví dụ, một công ty ủy thác đã cấm AI cho tất cả các hoạt động 
liên quan tới tử vong, như quản lý các thủ tục hành chính do họ 
tin rằng các tương tác này được giải quyết tốt nhất bởi con người 
thể hiện sự đồng cảm, không giống như máy móc. Các quy trình 
yêu cầu sự công bằng, đồng cảm và phán đoán nói chung không 
nên áp dụng AI, bởi những phẩm chất đó không thể được xây 
dựng thành một mô hình. Các quy trình nội bộ như kiểm soát các 
hoạt động giám sát hoặc đảm bảo tự động, có thể là sự lựa chọn 
tốt nhất khi bắt đầu.

• Thiết lập biện pháp quản trị và kiểm soát hợp lý: Một số 
thương hiệu lớn đã sử dụng Chat-bot hay các mô hình chấm 
điểm cho các vị trí tuyển dụng hoặc các đơn vị cấp tín dụng. Tuy 
nhiên, công nghệ này lại tiếp thu những mô hình, thông điệp, 
hoặc đưa ra quyết định không mong muốn. Trong một số trường 
hợp, điều này thậm chí có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử. 
Những vấn đề không đáng có này là hậu quả của sự phát triển AI 
không được quản lý phù hợp hoặc thiếu sự giám sát chặt chẽ. 
Yếu kém trong công tác giám sát có thể khiến các mô hình AI 
thiếu khách quan trong việc ra quyết định hay giao tiếp khi chúng 
hoạt động dựa trên một tập dữ liệu rộng hơn hoặc một tập dữ 
liệu mới. HĐQT cần được đảm bảo ở một mức độ nhất định rằng 
các rủi ro đã được nhận diện và quản lý thông qua thiết kế và 
giám sát một cách hợp lý. 

Tình huống liên quan
Một ngân hàng lớn đã định nghĩa 
các nguyên tắc AI và cập nhật mô 
hình rủi ro và kiểm soát 
Một ngân hàng lớn đã xem xét mô hình rủi ro và kiểm soát 
sau khi nhận ra rằng mô hình hiện tại không phù hợp với các 
công nghệ mới như chat-bot ứng dụng AI trong việc giao 
tiếp với khách hàng và ứng dụng RPA trong nhiều quy trình. 

Tiếp cận

Giai đoạn phát hiện này có sự tham gia của nhiều bên liên 
quan để xác định các dự án AI và RPA nào đang được tiến 
hành trên toàn DN và nhận diện các hoạt động có liên quan 
tới rủi ro trong các dự án đó. Hơn 40 hoạt động kinh doanh 
bao gồm quá trình tìm kiếm với sự tham gia của trung tâm 
quản trị xuất sắc (CoE) của ngân hàng và trưởng bộ phận tự 
động hóa. Quy trình này bao gồm việc xem xét các mô hình 
rủi ro hiện có và các yếu tố liên quan và định nghĩa của ngân 
hàng về nguyên tắc AI. 

Phát triển

Một loạt các yếu tố của mô hình đã được cập nhật hoặc phát 
triển sao cho hỗ trợ việc quản lý các rủi ro của dự án AI và 
RPA một cách tốt nhất. Các yếu tố chính cần được cập nhật 
hay phát triển bao gồm các nguyên tắc AI bao trùm để DN 
áp dụng, cũng như việc đánh giá rủi ro, quản trị và chính 
sách kiểm soát đối với AI và RPA. 

Áp dụng 

Hội thảo với các bên liên quan thúc đẩy quá trình thảo luận 
và chấp nhận các yếu tố mới, và thiết lập sự tương tác giữa 
Giám đốc Quản lý Rủi ro, Ban Điều hành và HĐQT. Các bên 
liên quan trong DN và bộ phận quản trị rủi ro cung cấp thông 
tin đầu vào cho tất cả các yếu tố này. Phòng Quản trị Rủi ro 
đưa ra báo cáo cập nhật tới Ban Điều hành và các nhà lãnh 
đạo DN và tất cả các bên liên quan đồng ý triển khai những 
nhân tố quản trị và quản lý rủi ro mới.

Kết quả 

Bản đánh giá yêu cầu các bên liên quan tham gia, và tạo ra 
một mô hình rủi ro và kiểm soát mới cho AI và RPA. Các 
nguyên tắc AI mới đã được HĐQT xem xét và phê duyệt, sẽ 
chi phối việc áp dụng AI. HĐQT cũng tham gia các cuộc thảo 
luận liên quan đến sự thiên vị và thiếu khách quan trong sử 
dụng AI. Việc quản trị rủi ro và các báo cáo khẩu vị rủi ro 
được cập nhật để phản ánh việc sử dụng RPA và AI.
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• Theo dõi quá trình phát triển AI. Hiểu 
được được mức độ ứng dụng và lí do lựa 
chọn AI cho một lĩnh vực nào đó là cần 
thiết. Nếu chúng được phát triển bên 
trong DN, thì bộ phận chuyên môn nào sẽ 
chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển? 
Nếu DN tận dụng nhà cung cấp bên ngoài, 
thì đâu là chiến lược để quản lý rủi ro và 
quản lý hoạt động của nhà cung cấp? Cần 
cảnh giác với các công nghệ mua ngoài và 
cần xác minh rằng nhà cung cấp bên ngoài 
đưa ra công nghệ và vận hành minh bạch.  

• Đánh giá chiến lược quản lý rủi ro AI. 
DN cần đảm bảo rằng có một mô hình 
quản lý rủi ro cập nhật bao gồm AI, cũng 
như cũng có các biện phát kiểm soát, 
chính sách, quy trình thông báo rủi ro đến 
HĐQT và kế hoạch dự phòng. Ban Điều 
hành cần có một chiến lược được tính 
toán kỹ lưỡng và áp dụng hợp lý, đặc biệt 
dành riêng cho việc giải quyết các rủi ro AI. 
Các rủi ro này không chỉ bao gồm rủi ro 
thuật toán và rủi ro trong quá trình áp 

các mô hình này phục vụ việc đánh giá và 
chấm điểm khoản vay. Các mô hình AI 
cũng có thể phải được đánh giá theo 
những cách mới để đáp ứng yêu cầu của 
các cơ quan quản lý. Hầu hết các cơ quan 
này cũng đang học theo khu vực tư nhân, 
do đó cho đến nay họ chưa thể cung cấp 
hướng dẫn về AI trong nhiều lĩnh vực pháp 
lý.

• Nhìn nhận các mô hình AI như con 
người (trên một khía cạnh nhất định). 
Mặc dù các mô hình AI không thể tỏ ra 
công bằng hay biểu lộ cảm xúc, chúng có 
thể học để trở nên thiên vị và mắc lỗi. 
Cũng như con người, chúng có thể bị lừa 
bởi tội phạm công nghệ hay người xấu 
trong nội bộ tổ chức. Vì vậy, điều này nên 
được cân nhắc trong các chính sách và quy 
trình quản lý nhận diện của tổ chức. Ví dụ, 
để giảm thiểu gian lận và rủi ro mạng, đặc 
quyền tiếp cận các mô hình AI nên được 
cho phép và thu hồi nếu cần. Trong một số 
lĩnh vực pháp lý, các tổ chức sử dụng AI có 
thể sẽ sớm chịu các thay đổi về thuế.  

dụng các mô hình AI, mà là tất cả rủi ro liên 
quan đến AI. 

• Cảnh giác với rủi ro về danh tiếng. Rủi 
ro liên quan đến thương hiệu và danh 
tiếng, kéo theo đó là doanh thu và giá trị 
cổ phiếu, là một vấn đề đáng lo đối với 
HĐQT. Những rủi ro này có thể xuất phát 
từ những quyết định tưởng chừng như 
nhỏ nhất về công nghệ, mức độ ứng dụng 
AI, và các rủi ro liên quan đến AI có thể khó 
định lượng và theo dõi về mặt tác động. Do 
đó việc thảo luận giữa các thành viên về 
những gì có thể đi sai hướng và những 
bước cần thực hiện để giám sát và phản 
ứng với các sự kiện rủi ro AI là rất cần thiết. 

• Đánh giá các quy định. Các quy định là 
đa dạng ở các nước khác nhau, do đó các 
DN đa quốc gia cần theo dõi tiến trình 
phát triển rộng rãi và thường xuyên. Hãy 
chú ý đến những thay đổi trong cách tổ 
chức có thể cần giao tiếp với các cơ quan 
quản lý về AI. Ví dụ, một số tổ chức tài 
chính sử dụng AI trong các mô hình rủi ro 
tín dụng có thể được yêu cầu giải thích

Ban Điều hành cần có một chiến lược được tính 
toán kỹ lưỡng và áp dụng hợp lý, đặc biệt xây dựng 
chiến lược xử lý các rủi ro AI.
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• Đừng quên những con người thực tế. Nhiều nhân 
viên nghi ngờ khả năng của AI. Robot đã thay thế một số 
công nhân sản xuất và nhân viên có tri thức lo ngại về khả 
năng mất việc do robot. Các tổ chức nên giải thích họ đang 
làm gì, tại sao và giúp người lao động thực hiện bất kỳ sự 
điều chỉnh nào cần thiết. Mọi tiến bộ về công nghệ đều 
mang lại những công việc mới và xóa sổ một số công việc 
cũ, và các tổ chức lại phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt 
nhân lực có kỹ năng phát triển, áp dụng và cung cấp sự 
đảm bảo cho các mô hình AI. Ban Điều hành cần có chiến 
lược hợp lý trong việc đào tạo lại nhân lực, chiêu mộ nhân 
tài và đảm bảo duy trì được kiến thức chuyên môn khi các 
quy trình được tự động hóa. 

• Cân nhắc thành lập bộ phận giám sát trung tâm. 
Thông thường các mô hình AI được xây dựng với mục tiêu 
ưu tiên cho kinh doanh. Trong trường hợp AI nằm ngoài 
phạm vi những nhóm công nghệ thông tin truyền thống và 
phần lớn bộ phận Kiểm toán nội bộ không có chuyên môn 
về AI, Ban Điều hành nên cân nhắc thành lập một bộ phận 
giám sát trung tâm và nền tảng để theo dõi AI, như đã 
được liệt kê ở trên. Một nền tảng trung tâm có thể được 
thiết lập để giám sát mọi mô hình AI đang hoạt động, 
những người đang điều hành mô hình đó, hay AI đang sử 
dụng dữ liệu nào và dòng dữ liệu. Việc này tạo điều kiện 
phát hiện sớm và nhanh chóng khắc phục những sai sót – 
những năng lực thiết yếu khi sử dụng mô hình AI.

Những cuộc họp, đánh giá và đào tạo cấp độ HĐQT nên 
nằm trong chương trình đào tạo HĐQT thường niên, và khi 
có vị trí trống trong hội đồng thì chuyên môn về mặt AI của 
các ứng cử viên nên được cân nhắc. Có kiến thức sâu về 
công nghệ không quan trọng bằng việc hiểu biết toàn diện 
về cách ứng dụng, cơ hội, hạn chế và rủi ro của AI.

Bất chấp các rủi ro và sự thiếu chắc chắn, triển vọng của AI 
và các công nghệ cách mạng khác khác đã đủ khiến các tổ 
chức sẽ phải hành động. Các cơ hội cũng là rủi ro và HĐQT 
là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo 
rằng Ban Điều hành đã nhận diện và xử lý được cả hai.

Các câu hỏi dành cho thành viên HĐQT
• Chiến lược của Ban Điều hành đối với tự động hóa thông minh là gì? 
Các tổ chức tương tự đang làm gì? DN muốn ở đâu trên vòng đời áp dụng 
công nghệ? HĐQT cho rằng DN sẽ ở đâu khi đã có AI? 

• Tổ chức đang theo đuổi những cơ hội mà AI tạo ra như thế nào? 
Ban Điều hành có đang tìm kiếm những cơ hội này và ra những quyết 
định một cách thận trọng? 

• Những rủi ro về thuật toán, vận hành, tài chính, con người, pháp lý, an 
ninh mạng và chiến lược phát sinh bởi công nghệ AI? Ban Điều hành 
đang nhận diện những rủi ro này và đo lường tác động của chúng như 
thế nào? HĐQT có thường xuyên được báo cáo về những vấn đề này 
không?

• Ban Điều hành đang áp dụng khung rủi ro và kiểm soát nào đối với AI? 
Khung hiện tại có cần được cập nhật không? Cơ chế quản trị và kiểm soát 
nào là cần thiết?

• Các cơ quan hành pháp đang tiếp cận việc áp dụng AI trong ngành 
nghề của tổ chức và khu vực mà DN hoạt động như thế nào? Nếu điều 
này không rõ ràng, thì có thể làm rõ bằng cách nào?

• Chiến lược của Ban Điều hành trong việc giảm thiểu tác động của việc 
áp dụng AI đối với nhân viên hiện tại là gì? Ban Điều hành sẽ giải quyết 
vấn đề về thiếu nhân sự hay thay đổi trong mô hình nhân sự của tổ chức 
như thế nào? Ở mức độ nào DN có thể dựa vào các nhà cung cấp bên 
ngoài liên quan đến công nghệ AI, làm sao để bảo đảm tính minh bạch 
và giám sát công việc của họ?

• Bộ phận Kiểm toán nội bộ cần những nguồn lực nào để cung cấp sự 
đảm bảo trong việc áp dụng AI? Nếu những nguồn lực đó đang bị thiếu 
thì đâu là cách giải quyết? Những bộ phận hỗ trợ, như IT, cần những 
nguồn lực nào?

• Ban Điều hành có cân nhắc việc thành lập một trung tâm quản trị xuất 
sắc cho tự động hóa thông minh không? Nếu không thì các thông tin 
chuyên môn về AI và các thông tin về việc áp dụng AI được lưu trữ ở đâu? 
Nếu có, thì cấu trúc, vai trò và trách nhiệm của trung tâm quản trị xuất 
sắc là gì?
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Các tổ chức tại Việt Nam ngày càng tăng 
cường tích hợp những công nghệ kết 
nối kỹ thuật số vào nền tảng công nghệ 
thông tin, công nghệ vận hành cũng như 
trên các sản phẩm sử dụng đầu cuối. 
Điều này cho thấy việc kết nối vào 
không gian mạng đang là ưu tiên hàng 
đầu của các doanh nghiệp (”DN”). Một 
hệ thống không gian mạng có quy hoạch 
tốt sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển 
và đổi mới nhanh chóng của DN.

Bước vào thế kỷ 21, sức mạnh của các công 
nghệ kết nối đang tạo tiền đề cho một làn 
sóng đổi mới sản phẩm và dịch vụ theo 
hướng sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Làn 
sóng chuyển đổi đó đã và đang thay đổi cách 
sống và làm việc của con người.

Để mang lại những trải nghiệm kết nối độc 
đáo và mới lạ, các DN cần có một hệ thống 
không gian mạng hoàn thiện. Thế nhưng, 
mỗi khi có một thiết bị được kết nối với hệ 
thống mạng, đồng nghĩa với không gian 
mạng lại được mở rộng và dễ bị tổn hại hơn 
tại điểm kết nối. Ở quy mô lớn hơn, các công 
nghệ kết nối ngày nay đang là nền tảng hỗ 
trợ thiết yếu, đảm bảo chức năng cho hệ 
thống lớn như mạng lưới điện, nhà máy sản 
xuất, dịch vụ vui chơi giải trí và cơ sở hạ tầng 
giao thông và truyền thông. Điều này cho 
thấy một sự thật rằng, ngày nay các lỗ hổng 
mạng dường như có thể xuất hiện khắp mọi 
nơi, mọi lĩnh vực, và chắc chắn sẽ trở nên 
phổ biến hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, thực tế không gian mạng có mặt ở 
khắp mọi nơi không đồng nghĩa với việc 
chiến lược của công ty đã sẵn sàng để giải 
quyết rủi ro giữa các DN. Trong cuộc khảo 
sát về Tương lai Không gian Mạng năm 2019 
của Deloitte, khi thăm dò hơn 500 Giám đốc 
điều hành về các vấn đề không gian mạng, 
hơn 90% số người được hỏi cho rằng chưa 
đến 10% ngân sách mạng của họ được phân 
bổ cho các hoạt động chuyển đổi kỹ thuật số 
như chuyển đổi lên công nghệ đám mây, trí 
tuệ nhân tạo định hướng sản phẩm và các 
dịch vụ phần mềm (SaaS) - nơi các lỗ hổng 
mạng đang trở nên phổ biến.

Rủi ro nói chung và các rủi ro trên không gian 
mạng nói riêng có thể phá hủy các giá trị đã 
đạt được của một DN. Chi phí phát sinh từ 
việc khắc phục hậu quả của những lỗ hổng 
trên không gian mạng có thể là một rào cản 
ngăn các tổ chức thực hiện những dự án lớn. 
Nỗi ám ảnh tội phạm an ninh mạng và hậu 
quả mà nó mang lại có thể

trung tâm dữ liệu, giàn khoan dầu trên đại 
dương hay hệ thống y tế, máy trợ nhịp tim 
được cấy vào người hay nhà máy điện của cả 
thành phố, quốc gia. Điều này không chỉ là 
vấn đề bảo vệ thông tin, mà còn là yếu tố cần 
thiết để bảo vệ hệ thống máy móc vận hành 
và con người, cả trong và ngoài DN. Hơn nữa, 
việc công nghệ kết nối kỹ thuật số ngày càng 
được sử dụng phổ biến trong các DN, tất cả 
mọi thứ, từ các thiết bị, phương tiện vận 
hành tự động, sử dụng robot trong cấy ghép 
y tế cho thấy sự mong đợi tính nhất quán đối 
với các lỗ hổng mạng hoặc giải pháp bảo 
mật. 

Những mặt trên cho thấy hai ảnh hưởng 
quan trọng đối với một chiến lược an ninh 
mạng của tổ chức:

• Số lượng các bên tham gia trên không 
gian mạng đang mở rộng: Với CNTT, công 
nghệ vận hành (”CNVH”) và người dùng 
cuối, không gian mạng phải nhận được sự 
cân nhắc quan trọng đến từ các cấp điều 
hành. Nó không còn chỉ được gói gọn 
trong một phòng ban, mà thay vào đó nên 
được quan tâm và thấu hiểu từ bộ phận 
quản lý cấp cao để DN có thể hiểu rõ hơn 
về mức độ ưu tiên và tầm quan trọng của 
việc tạo dựng bảo mật không gian mạng 
cho DN. Nằm trong danh sách các bên liên 
quan đến không gian mạng là các cá nhân 
như Giám đốc chuỗi cung ứng (”CSCO”), 
Giám đốc phụ trách đổi mới, Giám đốc 
tiếp thị (”CMO”), Giám đốc điều hành 
(”COO”), Giám đốc rủi ro (”CRO”), Giám đốc 
thông tin (”CIO”) và Giám đốc an ninh 
thông tin (”CISO”), cùng với mua sắm, quản 
lý cơ sở, quản lý nhà máy và thậm chí (hoặc 
đặc biệt) nhân viên trong công ty. Một mô 
hình quản trị không gian mạng chỉ đặt lên 
vai CISO trong quyền hạn của CNTT là 
không còn đủ.

• Tiêu chuẩn hóa không được áp dụng: 
Nhìn bề ngoài, hầu hết các giải pháp bảo 
mật CNTT đều được chuẩn hóa ở mức có 
thể chấp nhận, các cấu trúc cơ sở dữ liệu 
được thống nhất và tường lửa được sử 
dụng rộng rãi trong các DN, ngành công 
nghiệp. Ngày nay, các tổ chức chống lại tội 
phạm mạng cần xem xét các môi trường 
sản xuất, sản phẩm, khách hàng, CNTT, tất 
cả đều có những điểm mạnh riêng nhưng 
thường thiếu khung tổ chức hỗ trợ chéo. 
Bởi vì điều này, mỗi giải pháp về không 
gian mạng yêu cầu một mức độ thiết lập 
riêng biệt kết nối các nền tảng giải pháp 
thành khối thống nhất.

phủ bóng đen lên nỗ lực của một tổ chức 
nhằm tận dụng công nghệ để phát triển tốt 
hơn. Ngoài ra, điều này còn cản trở sự đổi 
mới và làm chậm các nỗ lực chuyển đổi kỹ 
thuật số. Mặc dù, các công nghệ kết nối và 
công nghệ kỹ thuật số là một miền đất hứa 
cho công cuộc đổi mới của các tổ chức trong 
tất cả các ngành, tiềm năng đó sẽ không 
được khai thác nếu nền tảng đó được cho là 
quá rủi ro để khám phá.

Ngày nay, không gian mạng không chỉ áp 
dụng trong vấn đề quản trị rủi ro, mà còn là 
một yếu tố cốt lõi hỗ trợ kinh doanh. Để các 
tổ chức gặt hái đầy đủ lợi ích của các công 
nghệ mới, công nghệ kỹ thuật số, họ cần xem 
không gian mạng như là một ưu tiên của 
chuyển đổi kỹ thuật số. Trong thời đại đổi 
mới, công nghệ được xem như nền tảng hỗ 
trợ nâng cao hiệu suất thị trường của DN, các 
tổ chức đặt không gian mạng lên hàng đầu 
đã được định vị tốt hơn để thúc đẩy đổi mới 
và do đó kéo theo tăng trưởng lợi nhuận. 
Ngược lại, trong trường hợp không gian 
mạng chưa được tổ chức tốt, các sản phẩm 
và dịch vụ mới sẽ gặp rủi ro lớn hơn về tài 
chính, thương hiệu và quy định, có khả năng 
làm chậm sự phát triển và thâm nhập thị 
trường của DN.

Tuy nhiên, vẫn còn có hàng loạt cơ hội mới 
xuất hiện cho những DN muốn tái tạo và 
xem không gian mạng như là một thành 
phần nền tảng của DN. Mặc dù nền tảng này 
còn mới mẻ với nhiều người, các tổ chức vẫn 
có thể hành động ngay hôm nay để nắm bắt 
các lỗ hổng mạng của họ, đánh giá rủi ro và 
đưa ra các biện pháp bảo vệ nhằm biến công 
nghệ thành không gian an toàn cho đổi mới 
để phát triển DN.

Không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực 
công nghê thông tin

Trước đây, vấn đề của không gian mạng 
được xem là phương tiện bảo vệ thông tin – 
dữ liệu tài chính, sở hữu trí tuệ, hoặc thông 
tin nhận dạng cá nhân. Do đó, dễ dàng nhận 
thấy nhóm quản lý không gian mạng thường 
thuộc bộ phận công nghệ thông tin (”CNTT”) 
của các tổ chức, DN, với nhiệm vụ quản lý và 
bảo vệ thông tin.

Ngày nay, với xu hướng “Internet vạn vật”, các 
hệ lụy, hậu quả của an ninh mạng vượt xa 
phạm vi của CNTT. Kẻ thù trên mạng có thể 
tấn công bất cứ vị trị địa lý, bằng bất cứ hình 
thức nào, từ chiếm quyền máy chủ trong

Không gian mạng khắp mọi nơi – Internet vạn vật
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Thách thức của các bên liên quan: Thúc 
đẩy con người hành động 

Bởi vì không gian mạng ở khắp mọi nơi, nên 
việc nhận thức về an ninh mạng cần được 
đảm bảo ở phạm vi tương tự. An ninh mạng 
phải là một phần công việc của tất cả mọi 
người. Khi các môi trường mạng hội tụ, trách 
nhiệm giữa các bên liên quan không còn rõ 
ràng như trước. CISO không thể chịu trách 
nhiệm hoàn toàn cho việc đảm bảo an ninh 
mạng. Điều này cần sự hợp sức của tất cả 
phòng ban. 

Trường hợp của CMO là một ví dụ điển hình. 
Nỗ lực xây dựng tài sản thương hiệu, và sức 
hút thương hiệu với khách hàng là nhiệm vụ 
chính của một CMO điển hình. Môi trường 
mạng là nền tảng mới. CMO liên tục tìm cách 
số hóa các chiến lược của họ và nâng cao trải 
nghiệm của khách hàng thông qua công 
nghệ. Để có thể số hóa một cách nhuần 
nhuyễn và an toàn, CMO phải kết hợp với các 
chuyên gia mạng trong việc phát triển các 
sáng kiến đó.

CMO chỉ là một trong số những ví dụ cần sự 
tham gia của nhiều bộ phận. Để minh họa 
cách an ninh mạng ảnh hưởng tới vai trò của 
con người, hãy xem xét các giai đoạn chính 
của phát triển sản phẩm:

• Sự đổi mới. Giám đốc sáng tạo thường 
xuyên tìm đến các công nghệ tiên tiến để 
thúc đẩy các sáng kiến cho sản phẩm mới. 

an ninh mạng không nhất thiết sẽ kết thúc  
sau khi sản phẩm được bán đi; nhiều loại sản 
phẩm cần được bảo vệ liên tục sau khi chúng 
được tung ra. Điều này có thể đòi hỏi phải 
bảo vệ cả dữ liệu và chức năng, đặc biệt là 
các chức năng được tự động hóa, chẳng hạn 
như các chatbot hướng tới khách hàng.

Trên thực tế, sự hợp tác giữa các phòng ban về 
các vấn đề liên quan đến an ninh mạng rất 
hiếm khi xảy ra. Trong cuộc khảo sát về Tương 
lai Không gian Mạng được nhắc đến ở trên, chỉ 
30% số người được hỏi cho biết tổ chức của 
họ có tích hợp một số hình thức truyền đạt 
kiến thức không gian mạng vào các chức năng 
kinh doanh cốt lõi, giúp tăng sự nhận thức và 
tính sẵn sàng về an ninh mạng cho toàn tổ 
chức. 

Một trong những lý do chính khiến điều này có 
thể xảy ra là vì các CISO chưa có tiếng nói 
trong Ban Điều hành. Nghiên cứu cũng nhấn 
mạnh CISO thường bị đẩy xuống vị trí thấp 
hơn trong sơ đồ tổ chức, ngay cả khi tầm quan 
trọng của an ninh mạng đang ngày càng tăng. 
Ví dụ, gần 80% CISO được phỏng vấn trả lời 
rằng họ báo cáo cho CIO hoặc Giám đốc an 
ninh (CSO), cho dù số đông các CISO mong 
muốn được báo cáo thẳng đến CEO (và qua 
đó, thông tin đến cả tổ chức). Khi sức ảnh 
hưởng của CISO bị chôn vùi dưới nhiều cấp 
bậc, sẽ thật khó để xây dựng tư duy một tư 
duy nhận thức về an ninh mạng đối với các 
lãnh đạo cấp cao (C-level) trong Ban Điều 

Nếu an ninh mạng không được chú trọng, 
những đổi mới này có thể bị dừng lại ngay 
trước khi chúng bắt đầu. Hoặc, tệ hơn, 
chúng có thể được đưa ra thị trường với các 
lỗ hổng mạng nghiêm trọng.

• Tìm nguồn cung ứng. Khi các chuỗi 
cung ứng ngày càng chuyển đổi sang các 
mạng cung ứng kỹ thuật số, CSCO cần đảm 
bảo rằng các nhà cung cấp bên thứ ba đáp 
ứng các tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc của 
công ty. Đây là một vấn đề thường xuyên 
gặp phải đối với các nhà sản xuất phụ tùng 
gốc cho ô tô (”OEMs”). Một đơn vị thông tin 
giải trí trên xe có thể bao gồm nhiều thành 
phần – công nghệ chỉ đường, USB, khả 
năng tích hợp điện thoại thông minh và 
nhiều hơn nữa - có nguồn gốc từ các nhà 
cung cấp khác nhau và có thể có các giao 
thức bảo mật không nhất quán.

• Chế tạo. Trong môi trường hội tụ ngày 
nay, vai trò của người quản lý nhà máy 
không chỉ đơn giản là phối hợp các hoạt 
động giữa con người và máy móc. Quản lý 
nhà máy tích hợp robot, công nghệ cảm 
biến và thậm chí tương tác thực tế ảo (ví dụ, 
để hỗ trợ bảo trì và sửa chữa thiết bị) vào 
quy trình làm việc của họ. Mỗi công nghệ 
này tạo ra một điểm liên kết mới, và mỗi 
điểm có những cân nhắc về an ninh mạng 
riêng.

• Hỗ trợ sản phẩm cuối. Các cân nhắc về 

Làm thế nào lãnh đạo các DN xây dựng được không gian mạng trong môi trường kinh doanh?

Đổi mới sáng tạo
GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO
• Thảo luận các vấn đề không gian mạng khi lên ý tưởng cho sản phẩm và dịch vụ mới 
• Xác định các rủi ro từ không gian mạng và những giải pháp từ bên thứ ba 

Tìm nguồn cung ứng
GIÁM ĐỐC CUNG ỨNG

• Tìm kiếm sự hỗ trợ và hướng dẫn về CNTT và không gian mạng trong việc xây dựng và quản lý 
Mạng lưới nguồn cung kỹ thuật số cho tổ chức, vốn yêu cầu phối hợp với một số lượng lớn các 
nhà cung cấp, thường thông qua các hệ thống tích hợp

• Mở rộng các quy trình và thủ tục chuỗi cung ứng an toàn cho các đối tác trong chuỗi cung ứng 
thông qua các điều khoản và điều kiện hợp đồng

Chế tạo
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

• Tích hợp phát hiện các nguy cơ từ không gian mạng khi làm việc với robot, quy trình tự động

và trí tuệ nhân tạo

Hỗ trợ sản phẩm cuối
BÁN HÀNG | MARKETING | HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

• Phối hợp cùng với bộ phận CNTT trong quản lý hệ thống quan hệ khách hàng để bảo vệ dữ liệu khách hàng 

• Rà soát các bước quy trình được tự động hóa bằng robot phần mềm (”RPA”) và thiết kế sản phẩm để đảm 
bảo các quy trình được tuân thủ
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Thách thức tiêu chuẩn hóa: Bắt kịp với 
sự tiến bộ của công nghệ

Khi DN tham vọng phát triển để đẩy mạnh 
công nghệ tiên tiến trong DN và đến tay 
người tiêu dùng, môi trường mạng của họ 
cần mở rộng bao gồm CNTT, CNVH, và các 
sản phẩm và dịch vụ hướng tới khách hàng. 
Sự mở rộng này đi kèm với sự gia tăng của 
một loạt các cơ sở hạ tầng và hệ thống CNTT, 
qua đó, hệ thống mạng phải được duy trì - và 
tích hợp chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, khi các tổ 
chức tích hợp CNTT, CNVH và môi trường sản 
phẩm, họ phải đối mặt với thực tế rằng mỗi 
môi trường có các hệ thống và quy trình 
riêng biệt khiến việc tìm kiếm một giải pháp 
tiêu chuẩn trở nên khó khăn.

CNTT: Biên giới đầu tiên

Như đã đề cập ở trên, trước sự ra đời của các 
cảm biến được kết nối và điện toán đám 
mây, hầu hết mọi thứ trên mạng đều rơi vào 
lĩnh vực CNTT, dẫn đầu về trách nhiệm bảo 
vệ các tài sản công nghệ quan trọng của DN. 
Các tài sản này chủ yếu bao gồm các hệ 
thống CNTT cốt lõi (ví dụ: máy chủ, mạng và 
ứng dụng) và thông tin: IP, sơ đồ cơ sở dữ liệu 
và dữ liệu tài chính và khách hàng.

Sự ra đời và sử dụng rộng rãi của điện toán 
đám mây, trí tuệ nhân tạo tiên tiến và công 
nghệ cảm biến đã thay đổi bối cảnh CNTT và 
đẩy biên giới mạng của các DN vượt ra ngoài 
giới hạn của họ. Các đối thủ cạnh tranh mới, 
tốc độ hơn đã bắt đầu buộc các tổ chức 
CNTT lớn hơn phải sắp xếp lại và thiết kế lại 
các giải pháp bảo mật của họ. Đơn cử như 
các dịch vụ tài chính: các tổ chức lớn hơn 
đang cạnh tranh với những DN mới đang sử 
dụng công nghệ để thay đổi mô hình cung 
cấp dịch vụ bằng cách phê duyệt các đơn xin 
thế chấp với tỷ lệ chưa từng thấy trước đây. 
Để theo kịp và đẩy nhanh sự phát triển, các 
phòng ban CNTT đang đánh mất dần quyền 
kiểm soát thông tin của họ vào tay các đối 
tác và nhà cung cấp bên ngoài. Mỗi quan hệ 
đối tác đại diện cho một khối gắn kết mới 
trong sự phát triển của một giải pháp CNTT. 
Do đó, mọi giải pháp CNTT hiện nay đều có 
thể bao gồm các sản phẩm và dịch vụ đến từ 
nhiều nhà cung cấp.

Một lần nữa chúng ta xem xét ví dụ trong 
ngành chăm sóc sức khỏe. Rất nhiều bệnh 
nhân ngày nay đang tương tác trực tiếp với 
các sản phẩm được kết nối. Ví dụ, một số 
máy điều hòa nhịp tim hiện nay đi kèm với 
phần mềm cho phép giám sát từ xa. Công 
nghệ không dây trong máy tạo nhịp tim cảnh 
báo cho cả bệnh nhân và bác sĩ khi có bất kỳ 
vấn đề nào xảy ra. Kết quả là bệnh nhân nắm 
rõ tình hình sức khỏe của mình hơn, và hẳn 
nhiên là sống lâu hơn. Tuy nhiên, nếu máy 
điều hòa nhịp tim không có các kiểm soát 
bảo mật, tội phạm mạng có thể mua các 
thiết bị từ bên thứ ba để truy cập từ xa và 
thay đổi dữ liệu làm ảnh hưởng đến các 
quyết định điều trị cho bệnh nhân – vô hiệu 
hóa các lợi ích mạnh mẽ ban đầu của sản 
phẩm được kết nối.

Hướng đến các vấn đề mới

Vì trải dài trên nhiều môi trường và có nhiều 
bên liên quan như vậy, phạm vi của an toàn 
không gian mạng trở nên rộng lớn, phức tạp 
và khó phối hợp. Viễn cảnh này đòi hỏi một 
chiến lược thận trọng và văn hóa phù hợp với 
sự tăng trưởng của DN. DN lớn mạnh hơn 
đồng nghĩa với việc liên tục điều chỉnh các 
thông lệ, cách thức, chương trình đào tạo và 
quy ước nhằm quản lý rủi ro cả chủ động lẫn 
bị động. Một thực tiễn hàng đầu để đối phó 
với những gì đang diễn ra là luôn luôn nhìn 
vào bối cảnh những mối đe dọa để đánh giá 
tình trạng rủi ro không gian mạng của DN kịp 
thời.

Có ba cách tiếp cận có thể được đồng thời 
xem xét khi phát triển các giải pháp nhằm 
đảm bảo môi trường sáng tạo và an toàn.

Thứ nhất: thiết lập một mô hình quản trị 
phối hợp

Trong khi giá của một cuộc tấn công mạng 
chỉ vỏn vẹn 34 đô la Mỹ, thì tổn thất nó gây ra 
cho một công ty có thể lên tới hàng tỷ đô la. 
Thậm chí tốn kém hơn, cuộc tấn công có thể 
làm ngưng trệ nghiên cứu cải tiến công nghệ 
của công ty đó. Vì cả hai lý do này, các HĐQT 
DN ngày càng nhận thức được tổn thất nặng 
nề mà tấn công mạng gây ra và bắt đầu tổ 
chức các Ủy ban chuyên trách đối với sự cố 
mạng, trong đó xem xét các tác động của an 
toàn không gian mạng ảnh hưởng đến khả 
năng hoàn thành chiến lược của một công ty. 
HĐQT có thể yêu cầu ban quản lý cung cấp 
các chỉ số rủi ro chính có thể cho phép họ 
nhanh chóng xác định tình trạng không gian 
mạng của công ty.

Công nghệ vận hành: Một phạm vi trách 
nhiệm mới

Về mặt bản chất, CNVH giám sát và quản lý 
các thiết bị và quy trình vật lý trong toàn bộ 
hoạt động sản xuất. Cho đến gần đây, kể từ 
Cách mạng Công nghiệp, các thiết bị CNVH 
theo truyền thống đã bị tách khỏi chức năng 
CNTT. Nhưng công nghệ kỹ thuật số đã thay 
đổi điều đó.

Hãy nhìn các nhà máy ô tô thông minh, sử 
dụng các cảm biến không chỉ để đo độ ẩm 
của nhà máy mà còn để chuyển hướng các 
quy trình sản xuất khi độ ẩm quá cao. Để 
thực hiện điều này một cách hiệu quả, các hệ 
thống CNTT và CNVH cần tích hợp ở nhiều 
cấp độ khác nhau, bao gồm cả cách tiếp cận 
đối với an ninh mạng. Chẳng hạn, nếu công 
nghệ đọc cảm biến phát hiện có xâm phạm, 
nó có thể tắt toàn bộ quy trình sản xuất. Việc 
tích hợp không gian mạng vào quy trình sản 
xuất có thể giúp khai mở các khả năng mới, 
và việc bỏ qua nó có thể khiến quá trình sản 
xuất gặp rủi ro cao.

Công nghệ này không chỉ giới hạn cho ngành 
công nghiệp sản xuất. Một ví dụ khác, nhiều 
bệnh viện đang tăng cường sự kết nối giữa 
công nghệ lâm sàng với các thiết bị y tế như 
trong máy chụp cộng hưởng từ (”MRI”). Nhiều 
bệnh viện chỉ có quyền truy cập vào một 
thiết lập MRI duy nhất, trong khi nhu cầu liên 
tục vượt quá cung. Công nghệ cảm biến giúp 
giảm bớt tình trạng quá tải bằng cách hiển 
thị rõ hơn thời gian hoạt động của thiết bị. 
Giống như bất kỳ thiết bị được kết nối nào 
khác, các thiết bị y tế, bao gồm cả máy MRI, 
đều dễ bị tấn công qua mạng. Nếu không 
được thiết kế và triển khai an ninh mạng cẩn 
thận, các thiết bị này có thể bị hỏng vào 
những thời điểm quan trọng, chẳng hạn như 
khi cần kết quả MRI để thực hiện phẫu thuật.

Sản phẩm đưa đến cho khách hàng: An 
ninh không gian mạng từ Internet vạn 
vật 

Một biên giới khác của không gian mạng là từ 
phía người dùng. Nhiều tổ chức xem các 
công nghệ tiên tiến như một phương tiện để 
nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Bên 
cạnh việc các công ty đang nắm giữ khối 
lượng thông tin khách hàng khổng lồ, sự gia 
tăng của các thiết bị đeo tay và thiết bị kết 
nối đã làm mờ đi ranh giới giữa công nghệ 
thông tin (IT), CNVH (OT) và sản phẩm đưa tới 
khách hàng.
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Ngoài việc nâng cao nhận thức của HĐQT, 
một cách mà các Giám đốc điều hành có thể 
làm việc để nâng cao ưu thế của tổ chức trên 
không gian mạng là thiết lập một mô hình 
quản trị tích hợp phù hợp với các chiến lược 
kinh doanh chính và được hỗ trợ bởi các 
khuôn khổ an toàn không gian mạng nhất 
quán. Một mô hình tích hợp như vậy cho 
phép xóa nhòa ngăn cách giữa môi trường 
công nghệ thông tin, kỹ năng quản lý và sản 
phẩm để các vấn đề bảo mật có thể được 
xem xét và triển khai liền mạch.

Thứ hai: Ươm mầm các cộng đồng 
học tập

Chuyển đổi kỹ thuật số, dựa trên môi trường 
ngày càng mở, đang buộc các DN phá vỡ các 
khoảng cách trong nội bộ và liên tổ chức để 
chia sẻ cả thông tin và cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
cơ bản. Các tổ chức hiếm khi chỉ trải qua một 
cuộc chuyển đổi kỹ thuật số duy nhất; nhiều 
tổ chức thực hiện một số cuộc chuyển đổi 
đồng thời. Điều này tạo ra cơ hội mới để 
truyền bá kiến thức và thông tin về an toàn 
không gian mạng giữa các nhóm.

Nhờ chuyển đổi kỹ thuật số, các bộ phận 
trước đây có ít tương tác có thể phát sinh 
nhu cầu để làm việc cùng nhau. Bộ phận phụ 
trách không gian mạng, đặc biệt, có thể “bị 
kéo” vào vô số dự án. Các chuyên gia về 
không gian mạng có thể làm việc với bộ phận 
marketing để làm mới một trang web thương 
mại điện tử. Hoặc họ cũng làm việc với bộ 
phận bán hàng để tăng cường nền tảng 
quản lý quan hệ khách hàng. 

Chuyển đổi kỹ thuật số cũng đang thay đổi 
cách các tổ chức tương tác với tập thể và học 
hỏi từ các đối tác và đối thủ bên ngoài. Nhiều 
quan hệ đối tác mới như vậy đang hình 
thành trong ngành công nghiệp ô tô. Ví dụ, 
một số nhà sản xuất ô tô thay vì cố gắng phát 
triển phần mềm tích hợp điện thoại thông 
minh của riêng họ đã hợp tác với các công ty 
công nghệ để làm điều đó. Các môi trường 
mở này đang mở đường cho việc chia sẻ các 
thực tiễn và kiến thức giữa các ngành. Sự 
xuất hiện của các trung tâm phân tích và chia 
sẻ thông tin (Sharing and Analysis Centers - 
ISACs), các tổ chức do Chính phủ điều hành

lực của họ chủ yếu vào các sản phẩm và 
chuỗi cung ứng. Ngược lại, một công ty khởi 
nghiệp đang phát triển rất có thể sẽ lựa chọn 
một chiến lược không gian mạng khác, ưu 
tiên tạo ra các giao thức truy cập của nhân 
viên và đào tạo nhân viên về các thực tiễn 
không gian mạng hàng đầu. Đối với nhiều DN 
khởi nghiệp, đây là những lĩnh vực mới có thể 
khiến họ đặc biệt dễ bị tấn công. Trong quá 
trình phát triển, các DN khởi nghiệp sẽ cần 
thiết lập các chương trình bảo vệ an toàn 
không gian mạng chính thức bao gồm việc 
xác thực, truy cập, giám sát và xác định các 
mối đe dọa để phù hợp với sự trưởng thành 
của tổ chức.

Khi các cuộc chuyển đổi kỹ thuật số tăng 
phạm vi và quy mô, việc đảm bảo một danh 
mục các tài sản trên không gian mạng cần 
phải trở thành một quy trình làm việc thường 
xuyên chứ không phải là một sự kiện định kỳ. 
Điều này xuất phát từ việc mọi tích hợp công 
nghệ mới được tích hợp có thể làm phát sinh 
những phạm vi bảo mật mới.

 Duy trì năng lực đổi mới

Công nghệ đang đi sâu vào hầu hết mọi lĩnh 
vực hoạt động và sản phẩm của các tổ chức. 
Sự kết nối do công nghệ tạo ra là để hướng 
đến một không gian mạng được điều hành 
tập trung và toàn diện. Các tiếp cận mạnh 
mẽ đối với không gian mạng đòi hỏi phải hợp 
tác với các đồng nghiệp, đối tác bên ngoài và 
đôi khi ngay cả với các đối thủ cạnh tranh. 
Trong khi điều này có thể là khó khăn thách 
thức thì lợi ích thu được rất đáng để hướng 
tới: một môi trường an toàn cho sáng tạo đổi 
mới. Trong một tổ chức mà an toàn không 
gian mạng được đảm bảo và duy trì; ban 
quản trị được quyền theo đuổi, đổi mới công 
nghệ thì chúng ta có thể tin tưởng rằng các 
rủi ro không gian mạng của doanh nghiệp đó 
sẽ được giải quyết ổn thỏa. Việc thực hiện 
quản lý rủi ro không gian mạng hiệu quả bên 
trong và bên ngoài tổ chức có thể vô hiệu 
hóa các mối đe dọa trên mạng và cho phép 
tổ chức biến công nghệ thành lợi thế và 
khách hàng của mình.

nhằm tăng cường bảo vệ không gian mạng là 
một ví dụ điển hình về sự lớn mạnh của hợp 
tác giữa các ngành trên không gian mạng. 
Các trung tâm này cung cấp các diễn đàn 
cho các công ty thành viên để chia sẻ các mối 
đe dọa bảo mật cùng với thông tin về cách 
giải quyết chúng.

Bằng cách mở rộng cộng đồng của các đối 
tác học tập cả trong và ngoài DN, các tổ chức 
có thể tăng tỷ lệ áp dụng các thực tiễn bảo 
mật nhằm giúp họ giải quyết các mối đe dọa 
ngày càng lớn từ không gian mạng.

Thứ ba: Kiểm kê tài sản trên không gian 
mạng

Đến phần này, chúng ta đã xác định được 
rằng các lỗ hổng trên không gian mạng đối 
với một công ty và (có thể) sản phẩm của 
công ty đó thường không phải do bất cẩn 
hoặc tai nạn mà đơn giản là vì sự kết nối giữa 
các bộ phận. Một cách đối phó tự nhiên là 
lập danh sách các tài sản trọng yếu, xác định 
rủi ro và chỉ ra chính xác các mối nguy hiểm 
đến từ đâu. Tin tốt là quản trị tốt cộng với 
một cộng đồng chia sẻ kiến thức mạnh có 
thể là cơ sở để làm điều này.

Bước đầu tiên là ghi lại tài sản quan trọng 
của tổ chức. Điều này bao gồm đặt câu hỏi 
dữ liệu được lưu trữ ở đâu, điểm lỗi nào 
trong các chuỗi cung ứng, các quy trình nào 
đang được tự động, và thiết bị nào đang kết 
nối đến mạng và máy chủ nào. Dĩ nhiên sự 
đa dạng của công nghệ có thể khiến việc 
kiểm kê này trở nên phức tạp. Để ưu tiên 
nguồn lực, các nhà lãnh đạo có thể bắt đầu 
với việc xác định các tài sản CNTT giá trị nhất, 
được ví như hạt đá quý trên chiếc vương 
miện. Đây có thể là những tài sản mang lại 
cho tổ chức một lợi thế cạnh tranh (như tài 
sản trí tuệ), giúp tổ chức đạt được hiệu quả 
mới (như robot kho) hoặc trong đó an toàn là 
tối quan trọng (như thiết bị y tế cấy ghép).

Các nhà lãnh đạo trong các ngành và tổ chức 
khác nhau với các mục tiêu khác nhau sẽ có 
các cách tiếp cận khác nhau để quản lý 
không gian mạng của họ. Ví dụ, các tổ chức 
theo mô hình B2C có thể muốn tập trung nỗ 
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Chức năng tài chính và tương lai của kiểm toán 
Định nghĩa lại việc sử dụng công nghệ cho báo cáo tài chính
và kiểm toán

Jon Raphael 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách vấn đề

chuyển đổi

Deloitte Mỹ

Ngành kiểm toán đã bắt đầu áp dụng công nghệ 
nhận thức (cognitive technology) để quản lý theo 
mức độ ảnh hưởng đối với phương thức, chất 
lượng, chiều sâu và tính thời điểm của kiểm toán. 
Những công nghệ trên thường hỗ trợ phân tích 
toàn bộ tập hợp các giao dịch và tài khoản, hơn là 
chỉ phân tích mẫu. Chúng cho phép kiểm toán 
viên thực hiện công tác đánh giá rủi ro trong cả 
dữ liệu nội bộ và dữ liệu bên ngoài – ngay gần 
hoặc tại thời điểm phát sinh. Trình tự làm việc và 
công cụ kết nối cần có sự liên quan mật thiết 
nhằm đẩy nhanh quy trình kiểm toán  đối với cả 
kiểm toán viên và khách hàng. Việc hiểu được 
cách thức kiểm toán viên độc lập áp dụng công 
nghệ tự động thông minh (Intelligent Automa-
tion) - sử dụng công nghệ nhận thức và tự động 
luồng công việc (workflow automation) để tự 
động hóa các công việc được lặp lại nhiều lần – sẽ 
giúp HĐQT và Ủy ban Kiểm toán nâng cao khả 
năng giám sát kết quả làm việc của các kiểm toán 
viên độc lập. 

Bộ phận kế toán và tài chính đang chuyển 
sang tự động hóa

Các xu hướng hiện nay như dịch vụ chuyển dữ 
liệu lên cloud, phần mềm dịch vụ, hay nâng cấp 
hệ thống kế hoạch nguồn lực của DN, đang đem 
đến những cơ hội mới để đưa công nghệ vào quá 
trình hoạt động của DN. Bản chất của kế toán và 
tài chính là nhiều dữ liệu nên các hoạt động này 
cũng nên được tự động hóa. Các công việc chi 
tiết trong kế toán tài chính có thể phân cấp theo 
mức độ cao, vừa, thấp, tương ứng với các mức tự 
động hóa, không phân biệt sự khác nhau giữa 
tình hình mỗi tổ chức, ngành nghề. 

Không lâu trước đây, các thầy thuốc thường bị 
hạn chế nhất định trong khả năng tiếp cận thông 
tin quan trọng của người bệnh.   

Những công cụ chẩn đoán bệnh như X-ray, đo 
huyết áp, các nghiên cứu từ phòng thí nghiệm 
đều rất hữu ích trong việc đánh giá sức khỏe và 
một số khía cạnh khác. Tuy nhiên, các thiết bị trên 
đã khá lỗi thời khi so sánh với cái thiết bị hiện nay.

Ngày nay, bác sĩ nắm bắt tình hình sức khỏe của 
bệnh nhân rõ ràng hơn rất nhiều nhờ vào các 
công nghệ hình ảnh tân tiến, các máy theo dõi 
đặt trên cơ thể, và dịch vụ khám bệnh từ xa.  

Nền y học sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa nhờ 
công nghệ thử nghiệm chẩn đoán, vi máy ảnh mà 
bệnh nhân có thể nuốt vào, hay phân tích mã 
gen chuyên sâu.  

Những tiến bộ tương tự về công nghệ và sáng tạo 
cũng đang diễn ra trong lĩnh vực kế toán và tài 
chính, nơi những công nghệ mới đang được áp 
dụng để hỗ trợ phát triển và kiểm soát kết quả 
hoạt động cũng như nhận biết các dấu hiệu rủi 
ro nhằm đánh giá kết quả hoạt động, phân tích 
rủi ro và trợ giúp Ban Điều hành đạt được mục 
tiêu kinh doanh. Ví dụ, một khảo sát của Deloitte 
gần đây cho biết có 54% các tổ chức đã áp dụng 
quy trình tự động hóa robot (”RPA”) trong lĩnh vực 
kế toán, tài chính, trong khi có 25% phát triển và 
ứng dụng RPA trong hoạt động. Theo báo cáo 
khảo sát, kế toán – tài chính là lĩnh vực được các 
doanh nghiệp (”DN”) áp dụng RPA nhiều nhất, 
điều này phần nào phản ánh yêu cầu của ngành 
nghề trong việc thu thập và phân tích dữ liệu từ 
các hệ thống không hoàn chỉnh để tạo ra các báo 
cáo chính xác, thống nhất và đáng tin cậy. Đi 
cùng với rất nhiều lợi ích của việc tự động hóa kế 
toán – tài chính là những rủi ro tương ứng, như 
trong môi trường kiểm soát nội bộ. Các tổ chức, 
nhà đầu tư và thị trường vốn cần xem xét cách 
thức quản trị công nghệ và kiểm soát rủi ro một 
cách rõ ràng và chắc chắn.
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Những ứng dụng mới liên tục xuất hiện. Ví 
dụ, các DN đang sử dụng công nghệ quét 
(như Nhận dạng ký tự quang học) và RPA để 
áp dụng các tiêu chuẩn mới vừa công bố của 
FASB đối với báo cáo về các khoản cho thuê. 
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các báo 
cáo tài chính đưa ra bởi các công ty công tại 
Hoa Kỳ từ ngày 15/12/2018, với mục tiêu cải 
thiện việc tính toán nghĩa vụ tài chính của 
bên thuê. Điều này yêu cầu các DN cần tách 
biệt các phần dịch vụ khỏi các phần thiết bị 
và tài sản hữu hình khác trong các hợp đồng 
cho thuê, và coi phần dịch vụ là chi phí trong 
báo cáo.

Các DN với hàng ngàn hợp đồng cho thuê sẽ 
đối mặt với khó khăn trong việc trích xuất và 
phân tích dữ liệu, nếu hệ thống của họ 
không theo dõi tách biệt hai yếu tố dịch vụ và 
thiết bị. CT có thể xử lý những công việc này 
mà chỉ tốn một phần nhỏ thời gian và chi phí 
so với con người. 

Tự động hóa thường mang đến rủi ro cho 
kiểm soát nội bộ hơn là cho báo cáo tài 
chính. Thất bại trong việc xác định và quản lý 
những rủi ro này có thể giới hạn những giá trị 
tạo ra bởi tự động hóa, đồng thời tạo ra 
những vấn đề về tuân thủ và báo cáo. HĐQT 
có trách nhiệm giám sát những rủi ro liên 
quan đến quá trình tự động hóa báo cáo tài 
chính, bao gồm:

• Chất vấn Ban Điều hành về bất cứ sai sót 
nào tiềm ẩn trong thuật toán hoặc RPA có 
thể tạo ra những sai lầm khó dự đoán và 
nhận biết, chẳng hạn như một lỗi lặp đi 
lặp lại trong quá trình giao dịch.

•Thiếu những tiêu chuẩn cụ thể và 
phương thức quản trị cho công việc thiết 
kế thuật toán và công nghệ tự động hóa 
về chiều hướng, tính hiệu quả và mục 
đích.

• Không nhất quán về trách nhiệm quản lý 
công nghệ tự động thông minh giữa các 
nhóm DN, điều này có thể dẫn tới những 
cách biệt trong việc tuân thủ, báo cáo và 
độ tin cậy. 

Để tối đa hóa lợi ích và đối phó với những rủi 
ro do tự động hóa tài chính kế toán, HĐQT 
nên xác nhận đội ngũ điều hành đã xem xét 
và giám sát, điều chỉnh những biện pháp 
kiểm soát hoạt động tự động. 

Điều này không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu 
của những người trong ngành, mà chỉ cần 
hiểu cách thức công nghệ ảnh hưởng đến 
quy trình thu thập dữ liệu, phân tích, kiểm 
soát và báo cáo.

Việc kiểm toán đang được tự động hóa

Giống như khách hàng, các đơn vị Kiểm toán 
độc lập cũng đang áp dụng công nghệ RPA,

Bảng 3 - Quy trình kế toán và tài chính và khả năng tự động hóa.
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Quản lý ngoại hối

Xử lý và báo cáo
cuối kì

Xử lý và báo cáo
cuối kì

Kế toán tổng hợp Nhận và biên soạn
yêu cầu bồi hoàn

Thực hiện báo cáo cho
các bên liên quan nội bộ Thực hiện việc hợp nhất

Quản lý việc hợp nhất

Bảng lương Thực hiện ghi sổ kế toán Phân quyền và
thực hiện thanh toán

Duy trì dữ liệu chủ của
nhà cung cấp

Kế toán
cho dự án

Thực hiện
khóa sổ

Thực hiện báo cáo bên
ngoài và theo pháp luật
cho các cơ quan quản lý

Thực hiện các hoạt động
ngân hàng và quản lý

tiền mặt

Nợ phải
trả

Quản lý
tiền mặt

Khóa sổ Báo cáo bên ngoài và
theo pháp luật

Kế toán
dự án

AI và công nghệ WA. Những công nghệ này 
đặc biệt phù hợp với ngành kiểm toán, liên 
quan đến việc đánh giá và hình ảnh hóa 
những rủi ro, soát xét tài liệu, kiểm kê tồn 
kho, phân tích thuộc tính kiểm soát và những 
hoạt động tập trung vào dữ liệu khác.       

• Quy trình xác nhận được quản lý 
thông qua WA giúp giảm thiểu những 
việc thủ công khi chuẩn bị, phân quyền 
và đánh giá thông tin. Các công cụ học 
bằng máy cho phép trích xuất và xử lý 
các dữ liệu từ tài liệu đính kèm rồi sau 
đó xác nhận, và có thể đối chiếu tự động 
để so sánh giao dịch cần xác nhận với 
nguồn ghi chép ban đầu.

• Kiểm kê tồn kho những mặt hàng 
hữu hình sẽ tốn ít thời gian hơn khi các 
kiểm toán viên sử dụng những thiết bị 
thông minh có máy ảnh, và ứng dụng 
thu thập được có thể cho ra kết quả 
trong thời gian thực tế. Công nghệ 
chuyển giọng nói thành văn bản cũng 
được sử dụng để mang lại hiệu quả 
tương đương. Trong tương lai, quy trình 
kiểm kê có thể được nâng cao nhờ cấu 
hình máy tính và Internet vạn vật nhằm 
xác định hàng hóa, theo dõi dấu vết, và 
phát hiện những bất thường.

• Phân tích rủi ro đã được cải tiến rất 
nhiều, nhờ vào kỹ thuật phân tích tiên
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Nhu cầu về dịch vụ bảo đảm cũng đang 
gia tăng với những yếu tố phi tài chính, 
chẳng hạn như những chỉ số về môi 
trường, xã hội và quản trị (”ESG”). Ví dụ, 
86% các công ty S&P 500 cho ra đời một 
số hình thức báo cáo chỉ số bền vững 
năm 2018, tăng 20% so với năm 2011. 
Nhưng chỉ 36% những công ty này có sử 
dụng dịch vụ bảo đảm với những thông 
tin ESG nhất định, và chỉ 3% có dịch vụ 
bảo đảm với toàn bộ báo cáo chỉ số bền 
vững. Chúng tôi kỳ vọng vào sự gia tăng 
của những báo cáo chỉ số bền vững, 
cũng như dịch vụ bảo đảm từ kiểm toán 
độc lập cho những báo cáo này.

Các nhà đầu tư nhận thấy các vấn đề về 
ESG thường có tác động đối với các DN 
và hiệu suất hoạt động của DN, đồng 
thời họ cũng muốn tham gia dự đoán và 
ứng phó với những tác động này. Các DN 
nên hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của 
nhà đầu tư và tạo ra sự khác biệt với đối 
thủ cạnh tranh thông qua việc áp dụng 
tự động hóa thông minh, nhằm nâng cao 
dữ liệu ESG, báo cáo về các vấn đề ESG 
và có được sự đảm bảo của bên thứ ba.

Blockchain và tương lai của kiểm toán

Blockchain - công nghệ sổ cái phân phối làm nền tảng cho bitcoin và các loại tiền 
ảo - đang được cường điệu hóa quá mức nhưng nhiều tổ chức trên toàn cầu đang 
thực sự quan tâm và theo đuổi các sáng kiến dựa trên công nghệ blockchain. Công 
nghệ này đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ theo dõi hàng hóa vận 
chuyển trong chuỗi cung ứng tới thanh toán liên công ty và sự phát triển của các 
cổng thanh toán.  

Lợi thế quyết định của blockchain nằm ở sự bảo mật, không thể đảo ngược, và khả 
năng giải quyết theo thời gian thực tế. Tuy nhiên một giao dịch được ghi lại trên 
blockchain vẫn có thể là một giao dịch bất hợp pháp hoặc thậm chí là lừa đảo nếu 
được thực hiện bởi các bên liên quan  và liên kết với một bên "không nằm trong 
chuỗi" hoặc được phân loại sai trong báo cáo tài chính.

Các ý kiến cho rằng blockchain sẽ làm giảm sự cần thiết của các đơn vị kiểm toán 
là không thực tế. Ngược lại, công nghệ được dự báo có thể sẽ giúp phản ánh kịp 
thời các báo cáo tài chính, và thực hiện các quy trình kiểm toán bằng cách cung 
cấp dữ liệu truy cập sát với thời gian xảy ra với định dạng hiển thị của blockchain. 
Song song với việc quy trình kiểm toán có thể diễn ra thường xuyên hơn, sự hoài 
nghi, tính độc lập và sự đánh giá của một đơn vị kiểm toán vẫn rất quan trọng. 
Ngay cả các quy trình tự động cũng bắt buộc phải được kiểm tra và đánh giá bởi 
ban Kiểm soát nội bộ cho báo cáo tài chính. Đồng thời, mục đích giao dịch và cung 
cấp thông tin cần được cân nhắc để đạt được chất lượng cao trong báo cáo tài 
chính.

Các HĐQT nên lưu ý tới các hoạt động blockchain trong tổ chức và mức độ ảnh 
hưởng cũng như nguy cơ tiềm tàng của blockchain trong hoạt động và báo cáo tài 
chính. Các HĐQT và Ủy ban Kiểm toán cũng nên tìm hiểu quá trình kích hoạt 
blockchain và sổ cái có thể thúc đẩy hiệu quả báo cáo và giảm thiểu rủi ro, cũng 
như khi đơn vị kiểm toán tiếp cận với việc sử dụng công nghệ này của công ty. 

IA cũng sẽ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều 
trong tài chính – kế toán, và đem lại những tác 
động tích cực cho ngành, cho kiểm toán nội bộ, 
cơ quan điều hành và cả công ty. Đồng thời, các 
đơn vị kiểm toán độc lập cũng sẽ tiếp tục áp dụng 
công nghệ mới trong quy trình làm việc.

Mặt khác, các kiểm toán viên độc lập đang áp 
dụng quy trình và công nghệ nhận thức 
nhằm nâng cao các nỗ lực trong việc:

 • Tăng tính minh bạch với khách 
hàng. Các kiểm toán viên sử dụng dữ 
liệu và các công nghệ phân tích để tiếp 
thu và đưa ra những nhận định sắc bén, 
kỹ lưỡng hơn đối với môi trường kiểm 
soát của khách hàng, có tầm nhìn bao 
quát hơn đối với quá trình báo cáo tài 
chính cũng như thấy rõ những rủi ro.

• Theo sát khách hàng. Những DN lớn 
trong mọi ngành nghề đang số hóa 
những quy trình, giúp gia tăng lượng dữ 
liệu sẵn được cập nhật theo thực tế, 
đồng thời cho phép ứng dụng tự động 
hóa thông minh xem xét quá trình và 
các hình thức kiểm soát.

• Đáp ứng những nhu cầu về sự đảm 
bảo đang ngày một gia tăng. Kiểm 
toán viên đóng vai trò quan trọng trong 
thị trường vốn toàn cầu và có thể dùng 
những tiến bộ trong công nghệ để mang 
lại sự đảm bảo tốt hơn cho các nhà đầu 
tư và các bên liên quan. Kỳ vọng đối với 
dịch vụ bảo đảm chất lượng cao có vẻ sẽ 
còn tăng trong bối cảnh số hóa, đột phá 
và những rủi ro gia tăng.

• Nâng cao chất lượng dịch vụ. Các 
kiểm toán viên đều hướng tới việc liên 
tục nâng cao chất lượng và giá trị, cũng 
như gia tăng tính hiệu quả của dịch vụ 
mà họ mang lại.

tiến dựa trên bộ dữ liệu lớn gắn liền với 
các tài khoản, giao dịch, các nhà cung 
cấp và khách hàng. Ví dụ, các kiểm toán 
viên có thể so sánh đồng thời (peer 
comparison) thông qua những công cụ 
tự động phân tích báo cáo tài chính sẵn 
có. Trong tương lai, công nghệ nhận 
thức có thể quét những báo cáo tài 
chính và xác định các nhu cầu thực tế 
dựa trên nội dung và kết nối với thư 
nhận xét của Ủy Ban Chứng Khoán Mỹ, 
các báo cáo phân tích, và

những bản ghi chép từ các cuộc họp 
qua điện thoại. 

 Các kiểm toán viên được kỳ vọng sẽ đưa 
ra những nhận định chuyên sâu một 
cách nhanh chóng trong tương lai. Như 
ví dụ nêu trên, kỳ vọng này thể hiện cho 
sự mở rộng của những xu hướng hiện 
nay thay vì những cải tiến không thực tế. 
Tốc độ cải tiến sẽ phụ thuộc phần lớn 
vào cách các kiểm toán viên và công ty 
hướng tới tầm nhìn chung về vai trò của 
công nghệ trong tài chính.
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Các câu hỏi mà thành viên HĐQT nên đặt ra:
• Chúng ta hiểu thế nào về cách thức Ban Điều hành và bộ phận tài chính kế toán sử dụng công nghệ và tác động của việc này 
tới kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính? Công nghệ đem tới những rủi ro gì cho môi trường kiểm soát nội bộ và quá trình lập 
báo cáo tài chính? Ban điều hành đã làm gì để xác định, kiểm soát và giảm bớt những rủi ro?

• Áp dụng công nghệ vào tài chính và kiểm toán nội bộ sẽ đem lại lợi ích gì, ví dụ như như nhận định chuyên sâu hơn, tăng hiệu 
quả và giá trị? 

• Chúng ta có hiểu công nghệ đang được áp dụng vào kiểm toán độc lập như thế nào hay không? Những công nghệ nào được 
sử dụng và ở đâu? 

• Kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập đã thay đổi như thế nào để đáp ứng sự thay đổi về số hóa trong hoạt động tài chính 
và điều hành của DN? Chúng ta hiểu những thay đổi và những lợi ích này đến mức nào? 

• Trong HĐQT và cụ thể là trong Ủy ban Kiểm toán có ai hiểu được tác động của công nghệ lên DN và hệ thống báo cáo tài 
chính hay không?

Báo cáo tài chính kiểm toán được phát hành 
hàng năm nhưng những giao dịch chứng 
khoán lại tùy vào thời gian mà các tổ chức 
công bố. Tương tự với chỉ số đo lường hiệu 
quả hoạt động (”KPI”), và tuyên bố của Ban 
Điều hành đây đều là những thông tin không 
được kiểm toán và đảm bảo. Rất có thể tần 
suất kiểm toán và đảm bảo sẽ tăng lên khi 
công nghệ và sự kì vọng của các nhà đầu tư 
cũng như các bên liên quan tăng lên.

Một ngày không xa, các cổ đông sẽ bắt đầu 
nghi vấn “Tại sao, trong thế giới tràn ngập dữ 
liệu tài chính và thông tin về công ty như hiện 
nay, lại chỉ kiểm toán một lần trong năm?”. 
Họ đang nhận ra công nghệ có thể giúp đạt 
được nhu cầu đảm bảo rộng hơn và đúng 
hạn hơn, và các đơn vị kiểm toán chuyên 
nghiệp cũng đã sẵn sàng để đáp ứng những 
nhu cầu này. HĐQT và Ủy ban Kiểm toán cần 
giám sát sự phát triển của kiểm toán và cân 
nhắc về việc tổ chức nên chuẩn bị để đáp

kiểm toán độc lập, nhà cung cấp dịch vụ 
công nghệ, có thể cung cấp cho HĐQT 
những thông tin cơ bản về CT và IA.

IA cũng sẽ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều 
trong lĩnh vực tài chính – kế toán, và đem lại 
các tác động tích cực cho ngành, cho kiểm 
toán nội bộ, cơ quan điều hành và cả công ty. 
Đồng thời, đơn vị kiểm toán độc lập cũng sẽ 
tiếp tục áp dụng công nghệ mới vào quy 
trình làm việc. Dù các DN không bắt buộc 
phải áp dụng công nghệ vào việc kiểm toán 
nhưng nếu bộ phận tài chính kế toán của DN 
có áp dụng công nghệ trong công việc thì sẽ 
là một lợi thế. Yếu tố quan trọng nhất là khả 
năng kiểm toán liền mạch, sắc bén và nhiều 
thông tin hơn sẽ đem lại lợi ích cho Ủy ban 
Kiểm toán và HĐQT, cho cả nhà đầu tư và các 
bên liên quan, cũng như danh tiếng của công ty 
nói chung.

ứng nhu cầu kiểm toán của các cổ đông.

Sau khi đánh giá các xu hướng, các Ủy ban 
Kiểm toán cần hiểu được lý do, cách thức và 
nơi các đơn vị kiểm toán độc lập sẽ áp dụng 
công nghệ vào kiểm toán. Hơn nữa, các cuộc 
họp định kỳ để lên kế hoạch giữa các bộ 
phận tài chính, kiểm toán nội bộ và kiểm 
toán độc lập về việc tổ chức sử dụng công 
nghệ thông minh sẽ giúp các đơn vị kiểm 
toán đánh giá rủi ro, nhận diện các kiểm soát 
liên quan và nâng cao chất lượng. Hơn nữa,  
điều này còn có thể trợ giúp công việc kiểm 
toán theo thời gian thực và tạo nên một quy 
trình hiệu quả hơn.

Củng cố sự sẵn sàng của HĐQT

HĐQT và Ủy ban Kiểm toán cần được đào tạo 
về tác động của IA đối với quá trình lập báo 
cáo tài chính, đồng thời kiểm toán cần xác 
định các chuyên gia hoặc nhà cung cấp đáng 
tin cậy có thể hỗ trợ. Các bên thứ ba, như
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Năm 2020 đánh dấu bước khởi 
đầu cho một thập kỉ mới – thập 
kỷ ghi nhận các bước chuyển 
mình mạnh mẽ của kỷ nguyên 
số và những thay đổi đáng kể 
trong môi trường kinh doanh. 
Với tốc độ thay đổi khó lường, 
doanh nghiệp (”DN”) đang phải 
đối mặt với ngày càng nhiều 
những rủi ro và thách thức. Điều 
này đã gây sức ép ngược lại đối 
với bộ phận Kiểm toán nội bộ 
("KTNB") của các công ty, đặc 
biệt khi không có thay đổi nào 
đáng kể được ghi nhận kể từ 
“KTNB 2.0” với sự ra đời của Đạo 
luật Sarbanes Oxley năm 2002. 
Sức ép đối với KTNB còn được 
ghi nhận từ phía các bên liên 
quan của DN, khi các nhà đầu tư, 
các cổ đông và các đối tác kinh 
doanh ngày càng có yêu cầu cao hơn về sự công khai, minh bạch, dự 
báo trước được rủi ro, và làm gia tăng giá trị DN. 

Báo cáo nghiên cứu của Deloitte với các Giám đốc KTNB (”CAE”) năm 
2018 đã chỉ ra rằng chỉ có 40% trong số 1,100 CAE từ gần 40 quốc 
gia và vùng lãnh thổ tin rằng tiếng nói của họ có sức ảnh hưởng đến 
DN và chỉ 53% các cổ đông và các bên liên quan nhận thấy vai trò 
của KTNB. Những con số này đã chứng tỏ sự cần thiết trong việc thay 
đổi quan điểm của các bên liên quan về KTNB. Với sự phát triển 
mạnh như vũ bão của các công nghệ mới, KTNB phải tận dụng để 

tạo ra những thay đổi có ý nghĩa. Nói như vậy không có nghĩa là đơn 
thuần chỉ sử dụng công nghệ để thực hiện các công việc của KTNB 
theo cách thức cũ mà là đưa ra một cách thức linh hoạt hơn và sử 
dụng nguồn tài nguyên dữ liệu dồi dào nhằm phục vụ các mục tiêu 
quản lý rủi ro hiệu quả, ứng với tình hình của từng DN. Hãy thử đặt 
ra những câu hỏi: Liệu DN bạn có sẵn sàng với những rủi ro mới? 
Cách sử dụng dữ liệu DN giúp KTNB như thế nào? Có thay đổi nào 
đáng kể về KTNB trong những năm vừa qua không?   

Khi môi trường thay đổi, mọi vật sẽ phát triển để đáp ứng theo hoặc sẽ bị diệt 
vong. Điều này cũng đúng với DN. Trong khoảng thời gian ngắn, môi trường kinh 

doanh đã biến đổi về cả phương pháp, thị trường, công nghệ, các quy định và các 
rủi ro. KTNB đang ở giữa ngã ba đường, lựa chọn giữa quyết định đổi mới hay là 

biến mất.

Khi nào chúng ta nên cải tiến hay thay đổi?
Có thể là bất kỳ thời điểm nào khi chúng ta còn cơ hội để thay đổi.

Kiểm toán nội bộ 3.0
Bước ngoặt của ngành Kiểm toán nội bộ: phát triển hay
thoái trào?
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Để đáp ứng kì vọng thay đổi của các DN, Hiệp hội KTNB Hoa Kỳ đã đưa 
ra khái niệm “Kiểm toán viên trong tương lai” nhằm hỗ trợ các DN đạt 
mục tiêu kinh doanh, theo đó, cung cấp một phương pháp tiếp cận 
tiêu chuẩn và được hệ thống hóa, gồm nhiều cách thức và tập trung 
vào nhiều lĩnh vực như nâng tầm của rủi ro chiến lược hay mở rộng 
phạm vi kiểm toán truyền thống. 

Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP 
(”NĐ05”) ngày 22/01/2019 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 
01/04/2019, quy định về việc thực hiện công tác KTNB nhằm nâng cao 
chất lượng quản lý và quản trị. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo động lực 
nâng cao hoạt động quản trị DN, thúc đẩy các DN thiết lập và vận 
hành bộ máy KTNB hướng tới thông lệ quản trị tốt của khu vực và 
quốc tế. Việc vận hành bộ phận KTNB không chỉ hướng tới việc tuân 

thủ Nghị định mà giúp DN tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư, đặc 
biệt là nhà đầu tư nước ngoài về tính minh bạch của DN qua cơ chế 
báo cáo công khai.

Trước đó, tính minh bạch vẫn được coi là vấn đề bức thiết trong nhiều 
năm qua trong bối cảnh nhiều DN có báo cáo tài chính được làm đẹp 
nhưng có thể chứa đựng nhiều sai phạm hoặc hệ thống kiểm soát nội 
bộ còn nhiều yếu kém, hoặc có những thông tin được bóp méo hoặc 
giấu giếm vì mục đích lợi ích nhóm. Do đó, NĐ05 ra đời đúng lúc, đóng 
vai trò như kim chỉ nam trợ giúp DN trong việc quản lý và quản trị công 
ty đồng thời giúp các nhà đầu tư có một cái nhìn sâu hơn về tình hình 
hoạt động công ty, từ đó ra các quyết định hợp lý. 

Với việc áp dụng bắt buộc chủ yếu cho các công ty niêm yết và DN nhà 
nước theo quy định của NĐ05, đây được coi là bước khởi đầu của 
KTNB được chuẩn hóa tại Việt Nam. Các đối tượng DN khác mặc dù 
chưa nằm trong đối tượng phải thực hiện theo NĐ05 cũng nên chuẩn 
bị nguồn lực tốt nhất để thực hiện KTNB hiệu quả và mang lại lợi ích 
cho chính DN mình. Để bắt kịp với xu thế thị trường mà vẫn phù hợp 

với tình hình DN, chức năng KTNB tại các DN cần phải thực sự thay đổi 
và cải tiến một cách đột phá. Đây cũng chính là lý do cốt lõi đòi hỏi sự 
ra đời của KTNB 3.0.

Giá trị của KTNB 3.0

Đảm bảo, tư vấn và dự báo là những giá trị cốt lõi định hình KTNB 3.0. 
Những sáng kiến chuyên biệt không chỉ giúp KTNB hoàn thành nhiệm 
vụ đảm bảo như thường lệ mà còn giúp tư vấn cho Ban Điều hành và 
dự báo trước các rủi ro trong môi trường công nghệ phát triển không 
ngừng. Để tiếp tục tạo ra giá trị gia tăng cho DN, KTNB phải thay đổi 
các phương pháp tiếp cận rủi ro truyền thống, đặc biệt trong việc lập 
kế hoạch kiểm toán, chọn mẫu và soát xét. Và công nghệ chính là chìa 
khóa để giúp thay đổi toàn bộ góc nhìn về KTNB. Sau đây là 4 thay đổi 
điển hình được ghi nhận với KTNB 3.0. 

Đảm bảo bắt nguồn từ thiết kế

“Tăng độ minh bạch trong chức năng đảm bảo và tính tuân thủ bằng 
cách tăng mức độ tự động hóa nhằm tối ưu nỗ lực tại hàng phòng thủ 
thứ hai và thứ ba.”

Một hệ thống kiểm soát thông thường sẽ báo cáo về các rủi ro và tính 
không tuân thủ cho các bên liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro và vi 
phạm. Trong tình huống này, KTNB chỉ đóng vai trò kiểm toán một rủi 
ro mới nổi, một sự kiện rủi ro hay một vi phạm mà có thể bỏ sót việc 
kiểm tra tính chính trực và khả năng phòng vệ của các chốt kiểm soát. 
Mục tiêu của KTNB 3.0 là xây dựng cơ chế tích hợp được thiết kế sẵn 
nhằm giảm thiểu nỗ lực con người và tăng cường khả năng đảm bảo 
thời gian thực cũng như đánh giá rủi ro toàn diện.

Các công nghệ tiên tiến đã đóng vai trò như những công cụ đảm bảo 
nhằm giúp công ty tăng khả năng kiểm soát, phát hiện sớm vấn đề và 
tạo ra ba hàng rào phòng thủ vững chắc. Một trong những ví dụ điển 

Đảm bảo bắt nguồn từ thiết kế
“Tăng độ minh bạch trong chức năng 
đảm bảo và tính tuân thủ bằng cách 
tăng mức độ tự động hóa nhằm tối ưu 
nỗ lực tại hàng phòng thủ thứ hai và thứ 
ba.”

Đảm bảo hướng tới giá trị bền vững
“KTNB cần nắm bắt được các quy định 
chính phủ và các giá trị xã hội để thực hiện 
đảm bảo bền vững, tránh rủi ro liên quan 
đến thương hiệu và danh tiếng.”

Quản lý khủng hoảng
“KTNB đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình khủng hoảng, từ việc đưa ra các biện 
pháp đảm bảo tiền khủng hoảng, tư vấn 
xuyên suốt khủng hoảng đến việc chuẩn bị 
báo cáo hậu khủng hoảng.”

Kiểm toán nội bộ linh hoạt 
“KTNB linh hoạt ngày càng trở nên thịnh 
hành vì giúp hỗ trợ việc kiểm toán 
nhanh hơn, hiệu quả hơn và đáp ứng 
được nhu cầu của nhiều bên liên quan.”
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Để đáp ứng kì vọng thay đổi của các DN, Hiệp hội KTNB Hoa Kỳ đã đưa 
ra khái niệm “Kiểm toán viên trong tương lai” nhằm hỗ trợ các DN đạt 
mục tiêu kinh doanh, theo đó, cung cấp một phương pháp tiếp cận 
tiêu chuẩn và được hệ thống hóa, gồm nhiều cách thức và tập trung 
vào nhiều lĩnh vực như nâng tầm của rủi ro chiến lược hay mở rộng 
phạm vi kiểm toán truyền thống. 

Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP 
(”NĐ05”) ngày 22/01/2019 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 
01/04/2019, quy định về việc thực hiện công tác KTNB nhằm nâng cao 
chất lượng quản lý và quản trị. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo động lực 
nâng cao hoạt động quản trị DN, thúc đẩy các DN thiết lập và vận 
hành bộ máy KTNB hướng tới thông lệ quản trị tốt của khu vực và 
quốc tế. Việc vận hành bộ phận KTNB không chỉ hướng tới việc tuân 

thủ Nghị định mà giúp DN tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư, đặc 
biệt là nhà đầu tư nước ngoài về tính minh bạch của DN qua cơ chế 
báo cáo công khai.

Trước đó, tính minh bạch vẫn được coi là vấn đề bức thiết trong nhiều 
năm qua trong bối cảnh nhiều DN có báo cáo tài chính được làm đẹp 
nhưng có thể chứa đựng nhiều sai phạm hoặc hệ thống kiểm soát nội 
bộ còn nhiều yếu kém, hoặc có những thông tin được bóp méo hoặc 
giấu giếm vì mục đích lợi ích nhóm. Do đó, NĐ05 ra đời đúng lúc, đóng 
vai trò như kim chỉ nam trợ giúp DN trong việc quản lý và quản trị công 
ty đồng thời giúp các nhà đầu tư có một cái nhìn sâu hơn về tình hình 
hoạt động công ty, từ đó ra các quyết định hợp lý. 

Với việc áp dụng bắt buộc chủ yếu cho các công ty niêm yết và DN nhà 
nước theo quy định của NĐ05, đây được coi là bước khởi đầu của 
KTNB được chuẩn hóa tại Việt Nam. Các đối tượng DN khác mặc dù 
chưa nằm trong đối tượng phải thực hiện theo NĐ05 cũng nên chuẩn 
bị nguồn lực tốt nhất để thực hiện KTNB hiệu quả và mang lại lợi ích 
cho chính DN mình. Để bắt kịp với xu thế thị trường mà vẫn phù hợp 

với tình hình DN, chức năng KTNB tại các DN cần phải thực sự thay đổi 
và cải tiến một cách đột phá. Đây cũng chính là lý do cốt lõi đòi hỏi sự 
ra đời của KTNB 3.0.

Giá trị của KTNB 3.0

Đảm bảo, tư vấn và dự báo là những giá trị cốt lõi định hình KTNB 3.0. 
Những sáng kiến chuyên biệt không chỉ giúp KTNB hoàn thành nhiệm 
vụ đảm bảo như thường lệ mà còn giúp tư vấn cho Ban Điều hành và 
dự báo trước các rủi ro trong môi trường công nghệ phát triển không 
ngừng. Để tiếp tục tạo ra giá trị gia tăng cho DN, KTNB phải thay đổi 
các phương pháp tiếp cận rủi ro truyền thống, đặc biệt trong việc lập 
kế hoạch kiểm toán, chọn mẫu và soát xét. Và công nghệ chính là chìa 
khóa để giúp thay đổi toàn bộ góc nhìn về KTNB. Sau đây là 4 thay đổi 
điển hình được ghi nhận với KTNB 3.0. 

Đảm bảo bắt nguồn từ thiết kế

“Tăng độ minh bạch trong chức năng đảm bảo và tính tuân thủ bằng 
cách tăng mức độ tự động hóa nhằm tối ưu nỗ lực tại hàng phòng thủ 
thứ hai và thứ ba.”

Một hệ thống kiểm soát thông thường sẽ báo cáo về các rủi ro và tính 
không tuân thủ cho các bên liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro và vi 
phạm. Trong tình huống này, KTNB chỉ đóng vai trò kiểm toán một rủi 
ro mới nổi, một sự kiện rủi ro hay một vi phạm mà có thể bỏ sót việc 
kiểm tra tính chính trực và khả năng phòng vệ của các chốt kiểm soát. 
Mục tiêu của KTNB 3.0 là xây dựng cơ chế tích hợp được thiết kế sẵn 
nhằm giảm thiểu nỗ lực con người và tăng cường khả năng đảm bảo 
thời gian thực cũng như đánh giá rủi ro toàn diện.

Các công nghệ tiên tiến đã đóng vai trò như những công cụ đảm bảo 
nhằm giúp công ty tăng khả năng kiểm soát, phát hiện sớm vấn đề và 
tạo ra ba hàng rào phòng thủ vững chắc. Một trong những ví dụ điển 

hình là việc tự động hóa quy trình. Một hệ thống CNTT đã được lắp 
đặt cùng với quy trình sản xuất của một công ty. Mỗi khi có thay đổi, 
các thông tin thay đổi đều được ghi lại để hệ thống tự động kiểm tra 
việc thay đổi có tuân theo các quy định không (ví dụ như tính phân 
công phân nhiệm). Với hệ thống này, 100% các mẫu trong kỳ kiểm 
toán sẽ được kiểm tra thay vì tốn thời gian trong việc chọn mẫu thủ 
công và trích xuất dữ liệu. KTNB 3.0 sẽ tập trung trọng tâm vào các 
tình huống thường xảy ra lỗi của con người từ đó xây dựng quy trình 
tự động nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan. 

KTNB linh hoạt (Agile Internal Audit)

KTNB linh hoạt ngày càng trở nên thịnh hành vì giúp hỗ trợ việc kiểm 
toán nhanh hơn, hiệu quả hơn và đáp ứng được nhu cầu của nhiều 
bên liên quan.

Số lượng báo cáo cho các bên liên quan ngày càng nhiều cùng với đòi 
hỏi ngày một cao về mức độ chuyên sâu đặt ra thách thức với KTNB 
trong từng DN. Một cách giải quyết phổ biển hiện nay đó là kiểm toán 
nội bộ linh hoạt. Linh hoạt (Agile) bắt nguồn từ phương pháp xây 
dựng phần mềm để giảm thiểu chi phí và thời gian hoàn thiện sản 
phẩm mà vẫn đảm bảo được chất lượng đầu ra. Việc này được thực 
hiện nhờ việc chia nhỏ các quá trình kiểm tra sản phẩm và lấy ý kiến 
để hoàn thiện từng phần. KTNB áp dụng tính linh hoạt cũng như vậy. 
KTNB sẽ tập trung vào nhu cầu của các bên liên quan, đẩy nhanh chu 
trình kiểm toán, đưa ra các kiến nghị kịp thời, giảm bớt nguồn lực 
không cần thiết đồng thời giảm số lượng báo cáo. KTNB linh hoạt cho 
phép KTNB quyết định giá trị nào cần được đưa lại từ các dự án kiểm 
toán, mức độ kiểm soát như thế nào, các rủi ro nào đang nghiêm 
trọng nhất để từ đó ưu tiên các nhiệm vụ cần thiết. KTNB 3.0 không 
chú trọng việc văn bản hóa các công việc đã thực hiện mà tập trung 
vào các  phát hiện chuyên sâu mỗi báo cáo        đem lại. 

Để vận dụng thành công công cụ này, yếu tố then chốt là thay đổi suy 
nghĩ của Giám đốc KTNB và Ban Điều hành về vai trò và trách nhiệm 
của các thành viên trong bộ phận. Và khi KTNB linh hoạt được áp 
dụng đúng cách, đội ngũ nhân viên sẽ cảm thấy cuộc KTNB trở nên 
hiệu quả hơn (phát hiện chuyên sâu hơn), nhanh hơn (quy trình soát 
xét và báo cáo được đẩy nhanh) và suôn sẻ hơn (phối hợp cùng nhau 
trên nhiều cấp độ với mức độ minh bạch cao). 

Đảm bảo hướng tới giá trị bền vững

KTNB cần nắm bắt được các quy định của Chính phủ và các giá trị xã 
hội để thực hiện đảm bảo bền vững, tránh rủi ro liên quan đến 
thương hiệu và danh tiếng.

Khí hậu biển đổi không ngừng, môi trường ngày càng khắc nghiệt đã 
khiến các DN coi phát triển bền vững là kim chỉ nam hành động của 
mình. Đây là một cách để DN thể hiện trách nhiệm của mình đối với 
xã hội và cộng đồng. Nếu như trước đây, Ban Điều hành thường coi 
yếu tố bền vững là vấn đề ngoài lề thì nay đã đặt nó thành trọng tâm 
để giám sát. Điều này phản ánh đúng xu thế vận động của thị trường. 
Các nhà cầm quyền ngày càng quan tâm về biến đổi khí hậu, bình 
đẳng và đa dạng và toàn diện (D&I), v.v. do đó họ đưa ra các chính 
sách từ mức độ khuyến khích đến bắt buộc các DN thực hiện. Điển 
hình như hai công ty dầu khí lớn trên thế giới đã sửa đổi chính sách 
nội bộ để đáp ứng theo Hiệp định Paris. Áp lực này không chỉ đến từ 
phía chính quyền mà còn từ phía người tiêu dùng do xu hướng sử 
dụng sản phẩm sạch, đảm bảo giá trị về môi trường và giá trị xã hội. 
Giữa phần lớn các yếu tố bền vững như vậy, DN mà trực tiếp là bộ 

phận KTNB cần xác định rõ các giá trị bền vững trọng yếu ảnh hưởng 
đến DN để từ đó hình thành phương pháp đánh giá và kiểm soát hiệu 
quả. 

Quản lý khủng hoảng

KTNB đóng vai trò quan trọng trong tiến trình khủng hoảng, từ việc 
đưa ra các biện pháp đảm bảo tiền khủng hoảng, tư vấn xuyên suốt 
khủng hoảng đến việc chuẩn bị báo cáo hậu khủng hoảng.

Báo cáo 2018 của Deloitte với các Giám đốc Quản lý khủng khoảng 
và Hoạt động liên tục của DN cho thấy 80% DN phải điều động đội 
ngũ giải quyết khủng khoảng ít nhất một lần trong suốt 2 năm qua. 
Ngoài ra, 86% các DN tin tưởng vào sự chuẩn bị của mình cho khủng 
hoảng nhưng khi sự cố xảy ra, rất ít DN chứng minh được niềm tin 
này. 

Một ví dụ cụ thể là đầu năm 2020 sự bùng phát của đại dịch     
SARs-Corona 2019 Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền 
kinh tế của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đặc biệt 
trong các ngành du lịch, hàng không ở khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương (số liệu ghi nhận tháng 03/2020 theo Tổ chức Y tế Thế giới - 
WHO). Đây chỉ là một trường hợp điển hình trước bối cảnh tình hình 
kinh doanh đang diễn biến ngày càng phức tạp trong thời đại mới. Do 
đó, KTNB cần phải xây dựng chính sách quản lý khủng hoảng phù 
hợp, từ đó cho phép Ban Điều hành và đội ngũ quản lý có các công 
cụ để đánh giá mức độ chín muồi của quản lý khủng khoảng DN 
nhằm giúp xây dựng cơ cấu nhân sự xử lý tốt hơn với các phân quyền 
rõ ràng. 

Và đã đến lúc quyết định

Việc số hóa mô hình DN và quy trình đã mang đến cả thách thức và 
cơ hội cho DN. Từ đó, DN cần có góc nhìn độc lập và khách quan hơn 
về chức năng KTNB để có thể hình thành các phương pháp mới trong 
việc giải quyết rủi ro. Điều này đồng nghĩa với việc KTNB phải vượt ra 
ngoài giới hạn thông thường, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch 
vụ đảm bảo liên quan đến tuân thủ, mà còn phải thay đổi cách thức 
thực hiện công việc và sử dụng các công cụ tiên tiến để bắt kịp các xu 
thế mới của nền kinh tế.
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Trong những năm gần đây, thế giới đã và 
đang phải chứng kiến rất nhiều scandal liên 
quan đến việc không tuân thủ, phi đạo đức 
và sự yếu kém của hệ thống quản trị. Theo 
báo cáo của viện Ponemon và công ty bảo 
mật GlobalScape, chi phí trung bình hàng 
năm đối với các doanh nghiệp (”DN”) do 
không tuân thủ hiện nay là 14,8 triệu USD, 
tăng 45% kể từ năm 2011, điển hình có thể 
kể đến:

• 2008 - Khủng hoảng tài chính, gian lận 
toàn cầu (60 tỷ USD tiền phạt từ 06 ngân 
hàng)

• Mỹ, 2015 - Volkswagen, scandal gian lận 
khí thải (30 tỷ USD tiền phạt)

• Việt Nam, 2016 – Formosa, scandal gian 
lận xả thải (500 triệu USD tiền bồi thường)

• Mỹ, 2017 - Western Union, rửa tiền (586 
triệu USD tiền phạt)

• EU, 2019 - Google, vi phạm Luật Chống 
độc quyền của châu Âu (5 tỷ USD tiền 
phạt)

Khi nhân viên của DN (đặc biệt là các nhân 
sự cấp quản lý) vi phạm về mặt tuân thủ, chi 
phí để khắc phục hậu quả rất khổng lồ, cụ 
thể: chi phí điều tra (tiêu tốn của Walmart 
865,000,000 USD), dẫn đến gián đoạn hoạt 
động sản xuất kinh doanh, chi phí kiện tụng 
và thiệt hại về danh tiếng. Thảm họa tràn 
dầu ở Vịnh Mexico năm 2010 khiến 11 loài 
sinh vật biển bị tuyệt chủng, cùng với sự tàn 
phá toàn khu vực đã được mô tả như là thảm 
họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử nhân 
loại. Tập đoàn BP tiêu tốn hơn 40 tỷ USD cho 
việc khắc phục, tranh tụng pháp lý, tiền phạt, 
và hình phạt, chưa kể đến thiệt hại nghiêm 
trọng không tính toán được về mặt danh 
tiếng.

Môi trường kinh doanh hiện nay ngày càng 
phức tạp và đầy thử thách hơn bao giờ hết. 
Ngay cả các DN nhỏ, các tổ chức phi lợi 
nhuận hay những DN quốc doanh cũng phải 
đối mặt với những vấn đề mà trước đây chỉ 
ảnh hưởng đến các tập đoàn đa quốc gia. 
Các tổ chức cá nhân bên ngoài và nhóm các 
yếu tố nội bộ trong DN đều yêu cầu hoạt 
động kinh doanh hiệu quả nhưng phải đảm 
bảo minh bạch, cam kết tuân thủ với luật 
pháp và những giá trị đã cam kết.

• Củng cố niềm tin và sự trung thành của 
khách hàng 

• Nâng cao lợi thế cạnh tranh

•  Tăng sự gắn kết của nhân viên 

• Nâng cao khả năng nhìn nhận/ phát hiện 
rủi ro và các lỗ hổng trong quản trị DN  

Theo thống kê của Thomson Reuters, năm 
2018, 53% các công ty trên thế giới đã tăng 
ngân sách cho vấn đề tuân thủ, trong đó 
nhiều công ty bổ sung vai trò Giám đốc Tuân 
thủ (”CCO”) vào thành phần Lãnh đạo cấp 
cao. Lương thưởng cho các CCO cũng tăng 
nhanh hơn hẳn những vị trí đồng cấp, nhưng 
đồng thời họ cũng phải chịu trách nhiệm liên 
quan đến sự đổ vỡ của các chương trình 
tuân thủ tại DN mà họ làm việc.

Chẳng hạn, CCO của MoneyGram đã phải trả 
một khoản tiền phạt trị giá 250 ngàn USD và 
bị cấm đảm nhiệm công việc liên quan trong 
vòng 3 năm; hay CCO của Banamex đã phải 
trả một khoản tiền phạt trị giá 70 ngàn USD 
và bị cấm làm việc tại công ty trọn đời.

Ngoài ra chi phí tiêu tốn cho việc kiểm soát 
hoặc sửa chữa những vấn đề liên quan đến 
tuân thủ có thể rất tốn kém nếu chương 
trình xây dựng không được thiết kế thích hợp 
hoặc không liên kết với các nghĩa vụ tuân thủ 
hoặc hoạt động của DN. Ví dụ: chi phí sẽ 
được giảm thiểu và chất lượng sẽ tốt hơn 
nếu chương trình tuân thủ được xây dựng 
tích hợp vào quy trình hoạt động sản xuất 
kinh doanh hàng ngày, hoặc vai trò của 
những đại sứ tuân thủ (compliance ambas-
sador) được kiêm nhiệm bởi những nhân 
viên có đầy đủ kỹ năng có sẵn trong DN sẽ 
tiết kiệm chi phí của DN hơn là tuyển dụng 
những nhân viên mới hoàn toàn để phụ 
trách về tuân thủ.

Vai trò của tuân thủ từ lâu đã không còn giới 
hạn trong việc tập trung vào sự minh bạch về 
khía cạnh báo cáo tài chính. Tuân thủ giờ đây 
có vai trò mang tính chiến lược hơn, nó tạo ra 
giá trị bằng cách giúp lãnh đạo DN xác định 
những rủi ro và nghĩa vụ tuân thủ cần phải 
đạt được trong phạm vi toàn danh nghiệp, 
thúc đẩy sự hợp tác, giám sát và đưa ra cảnh 
báo sớm về những rủi ro mới, qua đó cải tiến 
quy trình và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nhiều DN hiện tại đều đồng tình rằng bằng 
cách cân bằng cơ hội với kiểm soát và tuân 
thủ, họ có thể nâng cao đáng kể giá trị mà 
DN  cung cấp  không ít doanh nghiệp ngay cả 
ở cấp độ tập đoàn và các đơn vị kinh doanh 
cũng không đặt ra các mục tiêu và chiến lược 
phù hợp dành cho tuân thủ cũng như cách 
thức để kiểm soát những rủi ro liên quan 
đến DN. Đồng thời, nhiều DN cũng thất bại 
trong việc triển khai chiến lược bởi vì vướng 
phải những sai phạm về tuân thủ do thiếu sự 
giám sát cần thiết và thực hiện điều chỉnh khi 
cần thiết.

Những biện pháp doanh nghiệp cần thực 
hiện để nâng cao sự tuân thủ bao gồm:

• Thực hiện rà soát, kiểm tra để ngăn ngừa 
và phát hiện hành vi không tuân thủ

• Xây dựng, thúc đẩy văn hóa DN, khuyến 
khích hành vi có đạo đức và cam kết tuân 
thủ pháp luật ở mức độ cao nhất.

• Thiết kế một chương trình tuân thủ hợp 
lý, thực hiện, và thi hành để đảm bảo 
chương trình hoạt động có hiệu quả trong 
việc ngăn ngừa và phát hiện hành vi không 
tuân thủ.

Những lợi ích lâu dài dễ dàng nhận thấy 
của chương trình tuân thủ bao gồm:

• Giảm thiểu thất thoát gây ra bởi gián 
đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh 

• Giảm thiểu rủi ro thiệt hại danh tiếng 

• Giảm chi phí và gia tăng hiệu quả kiểm 
soát

• Giảm nguy cơ phạt và kiện tụng

Lý do doanh nghiệp cần xây dựng một chương
trình tuân thủ tốt
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Chính vì thế, DN cần phải xây dựng một 
chương trình tuân thủ phù hợp với đặc thù 
hoạt động và nguồn lực sẵn có hiện tại. Đó 
phải là một chương trình có thể dễ dàng vận 
hành và là một phần của quy trình hoạt động 
sản xuất kinh doanh với sự tham gia của tất 
cả mọi thành viên trong DN bao gồm: Ban 
Lãnh đạo, bộ phận/ cá nhân phụ trách tuân 
thủ, các phòng ban chức năng (nhân sự, IT, 
chuỗi cung ứng, vv,).

• Phát triển các chỉ số đo lường hiệu quả 
tuân thủ (”KPI”) và lợi ích mà chương trình 
tuân thủ mang lại

• Xác định ưu tiên về tuân thủ và đưa ra chiến 
lược phù hợp

• Đạt được lợi ích lớn nhất với chi phí bỏ ra

• Giúp DN cải tiến để thích nghi với sự thay 
đổi về luật lệ và hệ thống pháp luật tại môi 
trường DN đang hoạt động.

Một trong những thông lệ tốt được ứng dụng 
nhiều nhất bởi các DN trên thế giới về việc 
xây dựng chương trình tuân thủ là Khung ISO 
19600 – “Hệ thống quản lý tuân thủ”. ISO 
19600 hỗ trợ DNp trong việc:

• Xác định và đánh giá rủi ro về tuân thủ

• Xác định nghĩa vụ tuân thủ cần thực hiện
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Bà Maureen Kempston là cựu Phó Chủ 
tịch và Chủ tịch của Tập đoàn General 
Motors khu vực Mỹ Latinh, Châu Phi và 
Trung Đông.

Hiện bà là thành viên Hội đồng quản trị 
(”HĐQT”) Công ty Đường sắt quốc gia 
Canada, Công ty Quản lý tài sản 
Brookfield, Dầu khí Irving, công ty 
Enbridge và Ủy ban Olympic Canada. Bà 
cũng đang là thành viên HĐQT của các 
tập đoàn Brascan, Noranda, Falconbridge 
và Thomson; các công ty Balfour Beattie 
và Schlumberger. Trong thời gian làm việc 
tại các HĐQT, bà đã tham gia vào công 
việc kiểm toán, quản lý rủi ro, quản trị, 
nguồn nhân lực và lương thưởng, trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp (”DN”) và 
ủy ban môi trường, sức khỏe và an toàn.

Bà Kempston Darkes là một thành viên 
của Order of Ontario và là một viên chức 
thuộc Order of Canada. Bà có một bằng 
cử nhân về lịch sử và khoa học chính trị từ 
trường cao đẳng Victoria thuộc Đại học 
Toronto. Ngoài ra, bà còn có bằng cử 
nhân ngành luật từ trường Luật thuộc Đại 
học Toronto và trở thành thành viên hội 
luật sư Ontario vào năm 1975.

Trò chuyện với 
Maureen Kempston Darkes

Việc tiếp cận các công nghệ đột phá đã được 
HĐQT bàn thảo ra sao trong những năm 
qua?

Công nghệ số đã trở thành một vấn đề rất được 
quan tâm trong các cuộc họp HĐQT, và theo đó, 
HĐQT ngày càng hiểu rõ hơn về những rủi ro mà 
công nghệ mang lại. Vấn đề của HĐQT không 
phải là công nghệ, mà là tốc độ và tần suất mà 
những công nghệ vượt bậc đang xuất hiện. 
Thông thường, công nghệ thực sự có thể biến đổi 
mô hình kinh doanh, và khi HĐQT nhận ra điều 
đó, họ có một khoảng thời gian rất ngắn để thích 
nghi và đưa ra biện pháp. Ví dụ, các DN đột nhiên 
phải đối phó với những đối thủ cạnh tranh phi 
truyền thống với mô hình kinh doanh dựa trên 
thu thập dữ liệu, điện toán nhận thức và phân 
tích dữ liệu. Trong khi đó, Ban Điều hành có 
nhiều kinh nghiệm trong môi trường cạnh tranh 
truyền thống và rủi ro vốn có, nhưng lại xa lạ đối 
với những mô hình kinh doanh đột phá về công 
nghệ. Là các thành viên HĐQT, chúng ta cần 
thường xuyên thực hiện Stress-test (tạm dịch: 
“kiểm tra ngưỡng chịu đựng”) trên mô hình kinh 
doanh của DN.

“Stress-test mô hình kinh doanh” - thật là 
một thuật ngữ thú vị. Bà có thể giải thích rõ 
hơn về thuật ngữ này không?

Đó là cụm từ tôi dùng để nói về việc đánh giá một 
DN và những công nghệ mà DN đang đối mặt. 
Những công nghệ này đang tác động như thế 
nào lên mô hình kinh doanh của công ty? Việc 
Stress-test mô hình kinh doanh bắt đầu bằng 
cách dự đoán và ước lượng những mối đe dọa 
bên ngoài mô hình kinh doanh truyền thống, từ 
đó xác định xem Ban Điều hành đã đủ sẵn sàng 
để đối phó hay chưa? Công ty đã có kế hoạch 
hành động để nâng cấp mô hình kinh doanh với 
những công nghệ đó chưa? Liệu mô hình kinh 
doanh của DN có phù hợp với mục tiêu hiện tại 
và tương lai không? Hay nó sẽ trở nên lạc hậu? 
Bên cạnh đó, chúng ta nên quan sát những 
ngành khác đang theo đuổi các công nghệ đột 
phá này như thế nào và rút ra bài học.

HĐQT đã mở rộng tầm nhìn về công nghệ 
như thế nào?

Khi bạn nhìn cách Amazon gây khó khăn cho 
ngành bán lẻ, cũng như cách Netflix đối với 
ngành phim và chương trình truyền hình, Tesla 
đối với ngành ô tô, và Airbnb đối với ngành khách 
sạn, bạn nhận ra bạn cần phải chủ động hiểu về 
tình hình công nghệ trong DN của mình. Những 
HĐQT mà tôi tham gia đều đang cố

gắng học hỏi, ví dụ như lập ra một ban cố vấn, đến 
thăm các trường đại học và các công ty ở thung 
lũng Silicon, học cách những tổ chức đó theo dõi 
các xu hướng trong tương lai và những ảnh hưởng 
mà chúng mang lại. Vài DN đầu tư vào các công ty 
khởi nghiệp để hiểu hơn về các công nghệ đang 
dẫn đầu hiện nay. Vai trò của công nghệ đột phá 
và ảnh hưởng của nó lên mô hình kinh doanh là 
một vấn đề rất rộng cần được lưu tâm.

Các HĐQT nghĩ gì về những vấn đề đạo đức 
liên quan đến các công nghệ đột phá?

Chúng tôi rất tập trung vào những vấn đề đó và 
đặt ra những câu hỏi liên quan. DN sẽ sử dụng 
công nghệ như thế nào? Chúng ta có bộ quy tắc 
ứng xử để quản lý việc áp dụng công nghệ không? 
Việc sử dụng công nghệ đã đạt chuẩn mực về đạo 
đức mà DN đề ra hay chưa? Có tồn tại sai lệch hay 
không? Chúng ta có những biện pháp kiểm soát 
hợp lí chưa? Những câu hỏi này được đặt ra bên 
cạnh những câu hỏi cơ bản về cách mà công nghệ 
sẽ giúp chúng ta chăm sóc khách hàng tốt hơn, 
nâng cao tính hiệu quả, tạo ra doanh thu và làm 
cho mô hình kinh doanh trở nên bền vững.

Các HĐQT nói gì về công nghệ và văn hóa DN?

Với sự tôn trọng dành cho văn hóa DN, chúng tôi 
đứng ở vị trí của DN khi thích ứng với công nghệ 
số. DN coi đó là mối đe dọa hay cơ hội? DN nắm 
bắt nó hay né tránh?

HĐQT đang quan sát những rủi ro về danh 
tiếng của công nghệ số và sự theo dõi gắt gao 
của truyền thông như thế nào?

HĐQT cần đảm bảo rằng Ban Điều hành có năng 
lực ứng phó nhanh với những sai sót, xâm nhập 
dữ liệu và xâm phạm quyền riêng tư. Ban Điều 
hành cần có quy trình quản lý khủng hoảng và các 
phương pháp ứng phó có hiệu quả khi vấn đề xảy 
ra. Tôi cho rằng phần lớn các công ty hiện nay đều 
theo dõi sát sao thông tin trên truyền thông và 
chủ động trong việc đính chính những sai sót cũng 
như lên tiếng về những vấn đề có thể gây tổn hại 
đến danh tiếng. 

Trên thực tế, nếu coi danh tiếng là tài sản, tôi tự 
hỏi các công ty có thiết lập một ủy ban rủi ro về 
danh tiếng gồm những nhà điều hành cấp cao để 
giám sát việc sử dụng dữ liệu, sản phẩm mới, và 
việc tuân thủ những giá trị DN cũng như những 
yêu cầu pháp lý hay không? Quản lý danh tiếng là 
thiết yếu trong thời đại thông tin xuất hiện khắp 
mọi nơi như hiện nay.
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Bản tin Quản trị Công ty

HĐQT cần đặt ra câu hỏi: Liệu đã có những chính sách 
và biện pháp kiểm soát rủi ro đạo đức nghề nghiệp 
xoay quanh cách dữ liệu được thu thập và sử dụng hay 
chưa? Những nhà quản lý phải có trách nhiệm thiết lập 
bộ quy tắc ứng xử trong sử dụng dữ liệu 

HĐQT có thể nâng cao năng lực xử lý 
những vấn đề liên quan đến công nghệ 
đột phá bằng cách nào?

Tôi vô cùng ủng hộ những thành viên HĐQT 
tham gia những hội thảo chuyên đề, làm việc 
với các tư vấn viên để hiểu được những công 
nghệ này, và học hỏi từ những người đang 
điều hành những DN đang sử dụng những 
công nghệ mới. Chúng ta cần bỏ nhiều công 
sức và có những nguồn tài nguyên cần thiết 
để giám sát những lĩnh vực này. Ngoài ra, 
chúng ta cần liên tục đánh giá xem Ban Điều 
hành có năng lực và tài nguyên để tham gia 
vào những vấn đề xoay quanh công nghệ đột 
phá hay không. Các HĐQT nên xem xét năng 
lực làm việc của Ban Điều hành trong lĩnh 
vực này.

Theo bà, công nghệ kỹ thuật số đã có 
những tác động gì lên việc lập báo cáo 
tài chính và kiểm toán?

Nhờ có công nghệ số, việc lập báo cáo tài 
chính sẽ trở nên hiệu quả hơn và cho phép 
công việc kiểm toán được thực hiện liên tục 
từ những vị trí tập trung. Những công nghệ 
này có thể giảm thiểu việc lấy mẫu vì toàn bộ 
dữ liệu đã sẵn sàng cho bạn truy cập và phân 
tích, và những kiểm toán viên có thể dành 
nhiều thời gian hơn cho việc giải thích dữ liệu 
thay vì thu thập và xem xét nó. Vì chúng ta 
đang dựa vào dữ liệu nhiều hơn, nên chúng 
ta càng cần những thủ tục kiểm soát nội bộ 
cực kì chặt chẽ. Bạn cần phải xác minh dữ 
liệu từ lần nhập đầu tiên thông qua sổ cái 
chung và có những hình thức kiểm soát dòng 
dữ liệu và quản trị dữ liệu. Tôi cũng tin rằng 
việc kiểm toán nội bộ sẽ đòi hỏi nhiều kĩ 
năng hơn, khi mà khoa học dữ liệu và phân 
tích dữ liệu đang có những bước tiến mới.

Hiện nay, có nhiều kiểm toán viên nội bộ với 
bằng cấp về kinh doanh bên cạnh chứng chỉ 
CPA, điều này giúp họ có được những kĩ năng 
ở phạm vi rộng hơn cho việc kiểm toán và 
dành nhiều thời gian hơn cho việc xác minh, 
phân tích và giải thích dữ liệu. Chúng ta 
không thể đánh giá thấp giá trị của tư duy 
phản biện, điều này rất quan trọng đối với 
những kiểm toán nội bộ, và sẽ còn trở nên 
quan trọng hơn trong tương lai.

Để tận dụng triệt để những công nghệ 
số, một DN thường phải xử lý các vấn đề 
dữ liệu. Những vấn đề này đã được 
HĐQT quan tâm hay chưa?

Có chứ, tôi thấy vấn đề này được quan tâm ở 
cả HĐQT và Ủy ban Kiểm toán. Chúng tôi 
nhận ra rằng quy trình kiểm toán cần được 
thay đổi và chúng tôi cần đầu tư vào những 
hệ thống hợp lí để có thể gắn kết thông tin 
với nhau. Chúng tôi cần nhiều nguồn tài 
nguyên để bảo vệ và theo dõi dữ liệu. Có 
được dữ liệu tích hợp tốt là rất quan trọng, 
bởi nó là cơ sở cho những quyết định trong 
DN và theo đó, có thể làm nên thành công 
hoặc thất bại của DN. Điều này còn ảnh 
hưởng đến tính chính xác và kịp thời của việc 
lập báo cáo tài chính nội bộ.

Có phải công nghệ đột phá luôn là mối 
quan tâm của HĐQT hay không?

Hiện giờ thì đúng là như vậy. Sử dụng những 
đột phá do công nghệ mang lại từng mất thời 
gian hơn rất nhiều. Mất hàng thập kỷ để điện 
thoại thay thế máy điện báo và các hãng 
hàng không thay thế tàu biển. Nhưng chỉ mất 
vài năm để email thay thế phần lớn thư từ, 
điện thoại di động thay thế điện thoại cố 
định, mua sắm online gây khó khăn cho 
ngành bán lẻ, và mạng xã hội trở thành thú 
vui hàng ngày. 

Các nhà kinh tế học và các chuyên gia phân 
tích kinh doanh đã chỉ ra rằng, một nền kinh 
tế vô hình đang xuất hiện, trong đó phát 
triển kinh tế sẽ ít dựa vào tài sản vật chất mà 
thay vào đó là dữ liệu, phần mềm, phân tích 
và truyền thông.

Một khi những tài sản vô hình này được đưa 
vào sử dụng, bạn có thể tạo ra những nguồn 

lực kinh tế mạnh mẽ, giúp bạn có thêm số 
lượng lớn khách hàng với chi phí cận biên tối 
thiểu. Đó là một mô hình kinh doanh khác 
biệt hoàn toàn, không bị cản trở bởi các cơ 
sở vật chất, máy móc và các tài sản hữu hình 
khác của các ngành công nghiệp truyền 
thống. HĐQT cần cân nhắc điều này và  
hướng đi của DN.

“Hướng đi của DN” mà bà muốn nói đến 
là tập trung vào các cơ hội?

Đây là vấn đề nghiêm túc cần được quan 
tâm. Chúng ta thường nói về những rủi ro mà 
những công nghệ mới mang lại, nhưng ta 
cũng cần nhận ra những cơ hội. Ví dụ, những 
công ty vận tải đường sắt đang sử dụng 
những cổng kiểm tra tự động, theo dõi tự 

động, dự đoán thời gian bảo trì và công nghệ 
Trí tuệ nhân tạo. Điều này sẽ đưa nền công 
nghiệp lên tầm cao mới khi có thể vận hành 
đường sắt chính xác tuyệt đối. Nền công 
nghiệp này có những khoản đầu tư khổng lồ 
cho tài sản hữu hình và cả khả năng áp dụng 
công nghệ để cải thiện kết quả công việc 
cũng như mức độ an toàn. Trong ngành 
năng lượng - một ngành công nghiệp sử 
dụng nguồn vốn lớn, bạn sở hữu những công 
nghệ mới tạo ra những loại nhiên liệu khác 
nhau, cùng với mạng lưới thông minh và 
công cụ quản lý tải nâng cao hiệu quả và 
năng suất.

Chắc chắn sẽ có rủi ro nhưng đồng thời cũng 
là cơ hội rất lớn nếu bạn có thể khai thác 
những công nghệ mới để đạt được hiệu quả 
và thành quả tốt hơn. Các HĐQT đóng vai trò 
thiết yếu trong việc khai thác những công 
nghệ mới, cũng như giám sát những rủi ro nó 
mang lại.
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Về Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (”HOSE”) là một trong những đơn vị vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Tính đến ngày 31/12/2019 tại HOSE có 382 cổ phiếu, 03 chứng chỉ quỹ đóng, 02 chứng chỉ quỹ ETF, 37 chứng quyền có bảo 
đảm và 44 trái phiếu doanh nghiệp. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt 3.28 triệu tỷ đồng, tăng 14,05% so với năm 2018, chiếm 95% 
giá trị vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết và đạt xấp xỉ 60% GDP năm 2018. HOSE luôn đồng hành cùng các thành viên 
thị trường, công ty niêm yết để phát triển một thị trường chứng khoán minh bạch, bền vững, hướng tới thông lệ tốt trên thế 
giới.

HOSE là một trong các đơn vị cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư và Quỹ đầu tư Dragon Capital đồng tổ 
chức Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết (”VLCA”) trên nền tảng kế thừa sự thành công của Cuộc bình chọn Báo cáo thường 
niên tốt nhất (”ARA”) trong suốt 12 năm qua bắt đầu từ năm 2007. Việc tổ chức cuộc bình chọn luôn đồng hành cùng thị trường 
chứng khoán Việt Nam với sứ mệnh hỗ trợ, khích lệ các doanh nghiệp niêm yết nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, tăng 
cường khả năng truyền tải thông tin đến nhà đầu tư, hướng đến quản trị hiệu quả và phát triển ngày càng bền vững. 

Về Deloitte Việt Nam

Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm gần 30 năm tại thị trường Việt Nam, 
và là một phần của Mạng lưới Deloitte Toàn cầu – hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới. Deloitte Việt Nam 
có hơn 1.000 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được tận dụng toàn bộ thế mạnh của mạng 
lưới Deloitte Châu Á Thái Bình Dương tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm Auckland, Bangkok, Beijing, Hà Nội, TP. 
Hồ Chí Minh, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Tokyo và 
Yangon. Thông qua mạng lưới rộng lớn này, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tới khách hàng, bao gồm Tư 
vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro và Quản trị Công ty, Tư vấn Thuế & Pháp lý, Tư vấn, Kiểm toán & Đảm bảo và các Dịch vụ 
Đào tạo chuyên ngành.
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