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Tóm tắt

Mark Whitmore

Mennolt Beelen 

Nhiều người thường né tránh sự đột phá. Các từ đồng nghĩa với sự đột phá như sự biến 
động, sự gián đoạn, sự nhiễu loạn đều mang một hàm nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên, trong môi 
trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, sự đột phá có thể là yếu tố tích cực nếu chúng ta 
biết cách nắm bắt và tận dụng các cơ hội mà nó mang lại. 

Đây là thực tế của nhiều doanh nghiệp tư nhân trên toàn thế giới. Họ nhận thấy rằng so 
với một hoặc hai thập kỷ trước đây, thị trường đang chuyển động nhanh hơn và trở nên 
ngày càng phức tạp. Sự đột phá không chỉ được thúc đẩy bởi riêng yếu tố công nghệ, nhân 
tài hay thay đổi trong hành vi và mong đợi của người tiêu dùng, mà bởi sự tương tác của cả 
ba nhân tố trên. Các công ty thực sự đổi mới sáng tạo đang chủ động kết hợp những yếu 
tố đầu vào này để chuyển đổi mô hình kinh doanh và phát triển nhanh chóng để theo 
đuổi các cơ hội mới cũng như quản lý nguồn lực hiệu quả hơn.

Báo cáo này của Deloitte nhằm mang đến một góc nhìn mới cho các công ty tư nhân dựa 
trên kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu của Deloitte trên toàn cầu. Chúng tôi muốn 
khai mở cơ hội thành công cho các công ty tư nhân trong môi trường hiện nay và làm chủ 
sự đột phá thay vì bị tác động bởi nó. Theo phát hiện của chúng tôi, những cơ hội hiện nay 
cho các công ty tư nhân được chia làm ba nhóm chính.

Nhóm đầu tiên là ứng dụng công nghệ để trở nên thông minh hơn. Tất nhiên, điều này có 
ý nghĩa khác nhau đối với từng công ty. Một số công ty có lợi thế áp dụng công nghệ phân 
tích tiên tiến nhằm tìm hiểu sâu hơn về khách hàng, thị trường và các xu hướng phát triển. 
Một số doanh nghiệp sử dụng các thiết bị được kết nối qua Internet vạn vật để thúc đẩy 
những hiểu biết mới. Trong khi, một số khác ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cải tiến việc 
tương tác với khách hàng.
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Mennolt Beelen
  

Mark Whitmore     
Lãnh đạo Khối Deloitte Private toàn cầu
Deloitte Canada

Đồng lãnh đạo Khối Deloitte Private toàn cầu
Deloitte Hà Lan   

Nhóm cơ hội thứ hai là việc nỗ lực tự cải tiến cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Công nghệ cũng ảnh 
hưởng đến quá trình này. Chẳng hạn, những đổi mới sáng tạo như tự động hóa quy trình 
bằng robot có thể không chỉ đảm nhận các công việc văn thư, mà còn tái định hình những 
cấu phần lớn trong chức năng kinh doanh, ví dụ như tài chính. Các công ty cũng có thể 
cảnh giác hơn về rủi ro và an ninh mạng, đồng thời xây dựng văn hóa yêu cầu tuân thủ 
nghiêm ngặt hơn. Cơ hội cho việc cải tiến cũng mở rộng sang hoạt động quản lý lực lượng 
lao động bởi các mô hình nhân sự mới mang lại sự linh hoạt cao hơn và giúp tiếp cận các 
kỹ năng theo nhu cầu.

Cuối cùng, nhiều cơ hội được trình bày trên đây xuất phát từ việc nắm bắt bức tranh tổng 
thể. Dù các công ty đang mở rộng tầm nhìn sang các thị trường mới trên toàn cầu, hợp tác 
với các đối tác mới thông qua hoạt động mua lại hoặc liên doanh, hay áp dụng các thông 
lệ thực hành quản trị tốt nhất để hiện thực hóa những lợi ích từ các quan điểm độc lập và 
đa dạng, thì thành công phụ thuộc vào việc từng ngày nhìn lại và tư duy một cách chiến 
lược về bối cảnh cạnh tranh sẽ diễn biến như thế nào không chỉ trong một năm tới, mà 
còn là trong năm đến mười năm nữa trong tương lai.

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết nội dung về cách mà ba nhóm cơ 
hội nêu trên đang giúp các công ty tư nhân tận dụng các đột phá hiệu quả thế nào trong 
bối cảnh hiện tại trên nhiều phương diện. Chúng tôi cũng nêu ra các giải pháp để giúp 
doanh nghiệp có thể gặt hái kết quả tốt hơn ở những mảng hoạt động cụ thể phù hợp với 
doanh nghiệp. “Không ngừng học hỏi” - đó là những gì chúng tôi nói với chính mình mỗi 
ngày, và từ các công ty tư nhân mà chúng tôi hỗ trợ trên toàn thế giới, và rõ ràng đây là 
thông điệp chung của các doanh nghiệp để hiện thực hóa khát vọng thành công.
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Giám đốc phụ trách Đổi mới sáng tạo của Deloitte Canada-Terry 
Stuart cho biết: “Ở nhiều khía cạnh, Otto chính là biểu hiện cho tốc 
độ phát triển lũy thừa của công nghệ và sự đột phá nó mang lại 
trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nếu như trước đây, chúng ta 
đã bàn luận về sự đổi mới từ tự động hóa quy trình bằng robot 
(RPA), trí tuệ nhân tạo (AI) hay Internet vạn vật (IoT), thì giờ đây 
chúng ta sẽ đề cập đến cả ba yếu tố trên cùng một lúc. Chính sự 
kết hợp của các công nghệ này đang thúc đẩy tốc độ thay đổi và 
khiến quá trình đổi mới trở nên thú vị, nhưng cũng cần phải cẩn 
trọng.

Công nghệ không phải là yếu tố duy nhất tạo ra sự đột phá trong 
doanh nghiệp, nhưng lại ảnh hưởng tới tất cả các yếu tố khác. Xu 
hướng toàn cầu hóa ít nhất cũng một phần bắt nguồn từ luồng 
thông tin di chuyển tự do xuyên biên giới nhờ Internet. Số hóa 
đang đảo ngược các mô hình nhân sự trong mọi ngành công 
nghiệp, khiến nhiều người lao động phải chuyển sang các vị trí 

công việc khác và các công ty phải chật vật tìm kiếm nhân sự thay 
thế. Tính minh bạch tăng lên nhờ sự hỗ trợ của công nghệ đang 
gây ra áp lực giảm giá thành, cho phép người tiêu dùng có thể so 
sánh giá giữa các cửa hàng và buộc doanh nghiệp phải có sự 
nhượng bộ. Truyền thông xã hội cũng thúc đẩy trách nhiệm xã hội 
lớn hơn từ phía doanh nghiệp. 

Sức mạnh của sự chuyển hướng
Các công ty đang thành công trong môi trường kinh doanh hiện 
nay không chỉ nhận ra rằng các yếu tố đột phá đang đồng thời diễn 
ra mà còn thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới. Stuart cho hay: 
“Trong nền kinh tế ngày nay, những doanh nghiệp nhanh nhạy và 
có khả năng chuyển hướng chiến lược sẽ là người giành chiến 
thắng cuối cùng.”

Trông như một chiếc máy quét quá khổ, Otto là cỗ máy được gắn bánh xe có khả năng di 

chuyển đến 3.300 pound vật liệu quanh nhà kho mà không để xảy ra sự cố nào. Cỗ máy 

này có thể nhận thức và xử lý môi trường xung quanh, tức là bất cứ chướng ngại vật mới 

nào đặt trên đường đi của nó đều sẽ được đưa vào lập trình. Otto nhận lệnh, báo cáo tình 

trạng và thông báo theo thời gian thực cho người vận hành nếu có vấn đề xảy ra. Chỉ 

trong 10 năm, Otto đã tạo ra một cuộc cách mạng trong quản lý kho hàng và kho vận. 

Otto là sản phẩm của Clearpath Robotics, một doanh nghiệp tư nhân được thành lập 

năm 2009 bởi bốn cựu sinh viên của Trường Đại học Waterloo.1

Hãy gặp Otto, robot tự động vận
chuyển hàng hóa tải trọng nặng.
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Chuyển hướng chiến lược có thể mang lại 
những kết quả lớn. Slack - được thiết kế với 
mục đích ban đầu là một trò chơi điện tử. Sau 
đó, nền tảng số này đã thay đổi trở thành ứng 
dụng nhắn tin và đạt được thành công vượt 
bậc.2 Pinterest ban đầu là một nền tảng để 
khách hàng tìm hiểu và mua sắm từ các nhà 
bán lẻ yêu thích trước khi chuyển hướng trở 
thành một ứng dụng giúp người dùng lưu trữ 
bộ sưu tập các vật dụng và ý tưởng yêu thích 
của mình.3 Thương hiệu Starbucks nổi tiếng 
mà chúng ta biết ngày nay có thể đã không 
tồn tại nếu như không chuyển trọng tâm kinh 
doanh từ máy pha cà phê và hạt cà phê sang 
mở quán cà phê.4

Một ví dụ điển hình khác là nền tảng 
Pinduoduo của Trung Quốc. Người sáng lập 
Pinduoduo là Colin Huang, một doanh nhân 
Trung Quốc khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon, 
nghiên cứu các thuật toán tìm kiếm trong lĩnh 
vực thương mại điện tử và trở về quê hương 
để thành lập công ty riêng.5 Công ty đầu tiên 
của Colin Huang kinh doanh hàng điện tử gia 
dụng và điện thoại di động, nhưng ông nhanh 
chóng nhận ra nó quá giống các trang thương 
mại điện tử khác. Cuối cùng, Colin Huang 
nhận ra rằng có thể kết hợp mua sắm trực 
tuyến với mạng xã hội để tạo ra một ứng dụng 
mua sắm mà ở đó người dùng sẽ được giảm 
giá khi mời bạn bè cùng vào mua sắm. Năm 
2015, Pinduoduo được thành lập và chỉ hai 
năm sau đã ghi nhận giá trị hàng hóa hơn 100 
tỷ Nhân dân tệ được bán ra.6 Công ty phát 
hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 7 
năm 2018, huy động được 1,6 tỷ USD.7

Roger Chung - chuyên viên nghiên cứu về 
Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông, 
Deloitte Thượng Hải giải thích: “Pindoudou bắt 
nhịp được làn sóng này nhờ ứng dụng công 
nghệ để giành được lợi thế trong bối cảnh nền 
kinh tế Trung Quốc đang suy thoái và xu 
hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng. 
Đó là một ví dụ nổi bật về cách doanh nghiệp 
tư nhân nhanh chóng khai thác các yếu tố đột 
phá để phát triển nhảy vọt so với các đối thủ 
cạnh tranh chỉ sau một thời gian ngắn.”

Theo Stuart, nhiều doanh nghiệp tư nhân có 
sẵn lợi thế trong việc tái thiết mô hình kinh 
doanh. Các doanh nghiệp này thường có cơ 
cấu tổ chức gọn nhẹ, bộ máy ít quan liêu hơn 
và có thể trực tiếp tiếp cận lãnh đạo. Các công 
ty này cũng không kế thừa nhiều hệ thống hay 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khác đồng 
nghĩa với việc phải chịu ít chi phí chìm (“sunk 
costs”) hơn và cũng gặp ít vấn đề trở ngại cho 
các ý tưởng mới. Những doanh nghiệp này 
duy trì triển vọng dài hạn bởi các cổ đông của 
họ không đặt ra áp lực về việc đạt được con 
số dự báo doanh thu hàng quý.

Stuart bổ sung: “Các công ty tư nhân có sẵn 
một vài lợi thế về khả năng ứng biến và tận 
dụng sự đột phá. Trong phần lớn các trường 
hợp, những ý tưởng phát triển không nhất 
thiết phải là ý tưởng hoàn toàn mới.”

Đổi mới sáng tạo quy mô lớn
Các doanh nghiệp tư nhân có thể dễ dàng 
chuyển hướng sang các công nghệ nguồn mở 
để đặt nền móng cho chặng đường phát triển 
tiếp theo của mình trong thời đại số.

Theo Stuart, “Trong thực tế, thực ra không có 
nhiều khoảnh khắc xuất thần. Những đột phá 
như điện thoại thông minh được thực hiện 
suốt nhiều thập kỷ. Nhưng điều quan trọng 
hơn mà doanh nghiệp nhận thấy chính là quy 
trình và cách sử dụng con người để khai thác 
lợi thế và tiếp cận thị trường.”

Khác biệt nằm ở cách tiếp cận mà các doanh 
nghiệp áp dụng để giải quyết các vấn đề nêu 
trên. Một số doanh nghiệp mở ra các cuộc thi 
ý tưởng và lập trình (hackathon), thu hút nhiều 
người cùng tham gia lập trình máy tính trong 
nhiều ngày, từ đó tìm ra các nhân tài thế hệ 
mới. Một chiến lược phổ biến khác là “game 
hóa” - quy trình tích hợp cơ chế trò chơi vào 
những thứ đã có như website, ứng dụng 
doanh nghiệp, cộng đồng trực tuyến để 
khuyến khích mọi người tham gia và mang tới 
những hiểu biết mới mẻ.

Terry Stuart
Giám đốc Đổi mới Sáng tạo, Deloitte
Canada

“Chúng ta sẽ 
chứng kiến các 
công ty có quy 
mô nhỏ hơn 
khai thác triệt 
để rất nhiều ý 
tưởng đột phá 
khác nhau.”
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Ngoài ra còn có những cuộc thi kêu gọi ý 
tưởng cộng đồng (crowdsource), trong đó 
các công ty đặt ra thử thách cho các nhà 
đổi mới sáng tạo bên ngoài để tìm kiếm giải 
pháp cho những vấn đề họ đang gặp phải 
với phần thưởng là tiền mặt. Stuart nhận 
định: “Chúng ta sẽ chứng kiến các doanh 
nghiệp nhỏ hơn chắc chắn sẽ khai thác triệt 
để rất nhiều ý tưởng đột phá khác nhau.”

Tổ chức, điều phối tác vụ
Một hạn chế lớn mà mọi công ty đang vấp 
phải trong thời điểm hiện nay là nhân tài - 
làm sao để tìm kiếm, sắp xếp công việc và 
giữ chân nhân tài. Thị trường lao động toàn 
cầu khan hiếm nhân sự khiến cho cuộc 
cạnh tranh giành nhân tài ngày càng trở 
nên khốc liệt, trong đó nhiều công ty tư 
nhân nhỏ không có được sức hấp dẫn 
thương hiệu như những tập đoàn quốc 
doanh hay tập đoàn đa quốc gia. Người lao 
động trẻ đang tạo nên sự đột phá bằng 
cách chuyển việc thường xuyên hơn so với 
những thế hệ trước. Đồng thời những tranh 
chấp thương mại và thay đổi chính sách 
trong thời gian gần đây cũng làm giảm sự 
chuyển dịch lao động có trình độ giữa các 
quốc gia.8

Chiến lược quản lý nhân sự trong quá khứ 
phụ thuộc vào cấu trúc hệ thống giáo dục. 
Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng và doanh 
nghiệp đang nhận ra rằng hệ thống này 
không còn bắt kịp tốc độ thay đổi của công 
nghệ. Trí tuệ nhân tạo và blockchain là hai 
ví dụ về những điểm mà các trường đại học 
đang chật vật để bắt kịp xu thế. Theo

Stuart, những nhân tài hàng đầu trên thị 
trường ngày nay không nhất thiết đến từ cơ 
sở đào tạo giáo dục truyền thống. 

Sự thiếu hụt nhân tài đang làm gia tăng chi 
phí giữ chân những nhân tài hàng đầu. Ông 
Chung tiết lộ, một công ty vệ tinh thương 
mại tư nhân mới đây đã thử tuyển mộ một 
nhà khoa học tại một doanh nghiệp quốc 
doanh ở Trung Quốc với mức lương 1 triệu 
Nhân dân tệ. Tuy nhiên, nỗ lực này đã 
không thành khi doanh nghiệp quốc doanh 
bày tỏ ý kiến với Chính phủ rằng họ sẽ 
không thể giải quyết được nhiều vấn đề 
trọng yếu nếu thiếu nhà khoa học đó. 
Hiếm có nghề nghiệp nào có nhu cầu tìm 
người cấp thiết như những nghề nghiệp 
yêu cầu chuyên môn tìm kiếm và dữ liệu 
ngoại suy. Tại Hoa Kỳ, lượng bài đăng tuyển 
dụng cho vị trí chuyên gia khoa học dữ liệu 
đã tăng đến 75% trong giai đoạn từ năm 
2015 đến 2018 tại một số trang tìm kiếm 
việc làm. Tiến sĩ khoa học dữ liệu hiện đang 
yêu cầu mức lương khởi điểm là 300.000 
USD hoặc cao hơn.9

Tuy nhiên, công nghệ đang mang tới các 
giải pháp trong lĩnh vực tìm kiếm nhân sự. 
Sự gia tăng của đội ngũ nhân viên thời 
vụ/lao động tự do cho phép các công ty tư 
nhân có thể mở rộng quy mô nhanh chóng 
mà không phải bỏ ra quá nhiều chi phí. 
Nền kinh tế việc làm tự do (“Gig economy”) 
đã thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực từ 
chăm sóc sức khỏe đến sản xuất hay tài 
chính. Mitch Stuart nhận định: “Các công ty 
tư nhân đang dần trở thành bên điều phối

công việc thay vì những tổ chức sử dụng lao 
động toàn thời gian.”

Chuẩn bị cho bước tiến nhảy vọt 
Ngay cả khi đã có trong tay nhân tài phù 
hợp, những nhà lãnh đạo của doanh nghiệp 
tư nhân vẫn phải nỗ lực hơn nữa để duy trì 
văn hóa hợp tác trong doanh nghiệp. Các hệ 
sinh thái kinh doanh đang mở rộng vượt xa 
phạm vi lực lượng lao động của chính các 
công ty, xuyên suốt các tổ chức, ngành nghề 
và khu vực địa lý. Tuy nhiên, những tài 
nguyên tạo nên các hệ sinh thái này không 
thể tự kết nối một cách hữu cơ. Steven 
Johnson đã đề cập trong cuốn sách “Những 
ý tưởng hay đến từ đâu: Lịch sử của sự đổi 
mới sáng tạo” rằng những ý tưởng tốt 
thường phát triển theo thời gian như những 
“dự cảm chậm chạp”. Chỉ khi mọi người cùng 
chia sẻ những dự cảm này với nhau thì việc 
đổi mới sáng tạo mới thực sự xảy ra.10

Nếu điều này là đúng thì khả năng kết nối 
đang chi phối những tương tác kinh doanh 
hiện nay gồm cả nguồn gốc của sự đột phá 
và cơ hội để các công ty tạo những bước đột 
phá của riêng mình. Stuart cho biết: “Diễn 
đàn Kinh tế Thế giới gọi đây là Cuộc Cách 
mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0). 
Chắc chắn những bước thay đổi nhảy vọt 
này không diễn ra thường xuyên. Mỗi doanh 
nghiệp tư nhân đều phải suy nghĩ xem kỷ 
nguyên tăng trưởng vượt bậc mà chúng ta 
đang trải qua sẽ ảnh hưởng đến doanh 
nghiệp như thế nào và họ phải chuẩn bị ra 
sao trong giai đoạn này.”

Để tìm hiểu thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ:

Roger Chung
Trưởng phòng cấp cao, Deloitte Trung Quốc 
rochung@deloitte.com.cn

Terry Stuart
Giám đốc Đổi mới Sáng tạo, Deloitte Canada 
testuart@deloitte.ca 
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Các công ty tư nhân đang hào hứng đón 
nhận những phát hiện nhờ ứng dụng công 
nghệ phân tích. Trong một cuộc khảo sát 
toàn cầu gần đây nhất của Deloitte về các 
công ty tư nhân, 62% doanh nghiệp được 
hỏi cho biết họ đang áp dụng các công 
nghệ ví dụ như phân tích dự báo để nâng 
cao hiệu quả hoạt động, trong khi đó 46% 
doanh nghiệp nói rằng công nghệ giúp họ 
cải thiện tương tác với khách hàng.3 Tuy 
nhiên, một trong những thách thức lớn 
nhất mà các công ty tư nhân gặp phải là 
tìm được đúng người có thể chuyển đổi các 
công nghệ liên quan đến dữ liệu thành 
hành động thực tiễn. Trong một khảo sát 
của Deloitte thu thập ý kiến của các giám 
đốc Công nghệ về các kỹ năng chuyên môn 
khó tuyển dụng nhất trong ba năm tới, 
công nghệ phân tích và khoa học dữ liệu 
đứng đầu danh sách.4 Những công ty có 
thể thu hút chuyên gia khoa học dữ liệu sẽ 
sắp xếp những người này làm việc trong 
các dự án như “phân tích nhập vai” - không 
chỉ đưa ra thông tin chính xác mà còn cung 
cấp bức tranh tổng hợp thực tiễn về tài 
sản, giúp các công ty nâng cao hiểu biết về 
dữ liệu ảnh hưởng đến môi trường họ hoạt 
động.5

Thách thức 
Sự thiếu hụt các chuyên gia thành thạo về 
công nghệ phân tích luôn là một thách 
thức lớn đối với các doanh nghiệp tư nhân 
khi họ xem xét các khoản đầu tư công 
nghệ. Công nghệ có thể cung cấp trí thông 
minh khuếch đại giúp quá trình chuyển đổi 
diễn ra nhanh hơn, mang đến những giải 
pháp mạnh mẽ hơn so với những giải pháp 
trước. Việc tận dụng truy cập trên nền tảng 
đám mây cũng giúp giảm bớt chi phí đầu 
tư.6 Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh thu hút các 
nhà khoa học dữ liệu, những người có thể 
quản lý công nghệ, hiện đang vô cùng khốc 
liệt. Các bài đăng tuyển chuyên gia khoa 
học dữ liệu trên nền tảng Truth.com của 
Hoa Kỳ đã tăng 75% từ năm 2015 đến 
2018. Trong khi đó, mức lương hàng năm 
cho các nhà khoa học dữ liệu tại các công 
ty tư vấn lớn có thể lên tới hàng trăm ngàn 
đô la Mỹ cho các ứng viên có bằng tiến sĩ.7

Tom Davenport, giáo sư làm việc tại trường 
Babson College, đồng thời là chuyên gia tư 
vấn cao cấp độc lập của Deloitte Analytics 
cho biết: “Mặc dù giá thành của việc áp 
dụng công nghệ đang có xu hướng giảm 
thấp hơn bao giờ hết, việc tuyển dụng 
những người thực sự hiểu biết về công 
nghệ trở nên ngày càng khó khăn”. 
Davenport, tác giả bài báo được trích dẫn 
thường xuyên trên tạp chí Harvard 
Business Review về triển vọng việc làm của 
nghề chuyên gia dữ liệu8 nói: “Các doanh 
nghiệp tư nhân có thể gặp khó khăn trong 
việc tìm kiếm các chuyên gia dữ liệu và 
thậm chí khi có thể tuyển được người, các 
công ty sẽ phải trả lương rất cao cho các 
chuyên gia này”.

Một thách thức khác là sắp xếp thứ tự ưu 
tiên của dữ liệu. Ví dụ, mỗi phút trong một 
ngày, có hơn 3,8 triệu lượt tìm kiếm trên 
Google.9 Enrico Cianci, trưởng phòng cấp 
cao tại Deloitte Ý cho biết các công ty tư 
nhân không có đủ khả năng chi trả để giải 
quyết vấn đề nguồn lực khan hiếm nếu họ 
có ý định nâng cao năng lực phân tích.

Các vận động viên chuyên nghiệp sử dụng việc phân tích dữ liệu để 
hỗ trợ kể cả khi họ không luyện tập. Tất cả các đội trong Hiệp hội 
Bóng rổ Quốc gia (NBA) đều có chuyên gia phân tích dữ liệu về vận 
động viên.1 Các huấn luyện viên sử dụng công nghệ để tuyển chọn 
ra những vận động viên xuất sắc. Một số vận động viên đeo màn 
hình khi ngủ để theo dõi ảnh hưởng của sự mệt mỏi đến sức khỏe 
của họ.2 Dù trong thể thao chuyên nghiệp hay vận chuyển hàng hóa, 
công nghệ phân tích đã thay đổi cách các tổ chức tìm hiểu về hiệu 
suất hoạt động của mình.

Báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2019
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Tom Davenport

Cianci nói: “Doanh nghiệp phải suy nghĩ 
về các loại dữ liệu mà họ cần để tránh 
tình trạng quá tải thông tin. Thay vì thu 
thập nhiều dữ liệu hơn, hãy sử dụng dữ 
liệu hiện có với mục tiêu rõ ràng hơn.”

Theo Davenport, một lĩnh vực khác cũng 
cần được ưu tiên là bảo mật dữ liệu. Với 
mối đe dọa liên tục từ các cuộc tấn công 
mạng, ông chỉ ra rằng các công ty cần tới 
giải pháp ứng phó, trong đó công nghệ 
phân tích với vai trò là tuyến phòng thủ 
đầu tiên, cùng sự hỗ trợ từ đánh giá của 
con người để giải quyết vấn đề.

Davenport cũng cho biết: “Chúng ta 
không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc 
bắt đầu sử dụng công nghệ phân tích để 
dự đoán các mối đe dọa và ứng phó với 
chúng. Và nếu chúng ta đối mặt với một 
vụ tấn công hoặc vi phạm thì vẫn cần tới 
sự can thiệp của con người.

Trong bối cảnh số lượng các mối đe dọa tiềm 
ẩn ở các doanh nghiệp đang gia tăng, không 
có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu thực 
hiện cách thức này ngay bây giờ.”

Cơ hội
Các cơ hội để đạt được kết quả kinh doanh 
khởi sắc hơn thông qua công nghệ phân tích 
là rất lớn. Doanh nghiệp tư nhân đang sử 
dụng các phân tích theo thời gian thực trên 
chuỗi cung ứng toàn cầu để quản lý sự biến 
động khó lường, dự báo nhu cầu và xử lý các 
vấn đề của nhà cung cấp. Các doanh nghiệp 
cũng đang sử dụng các năng lực phân tích 
như nhận dạng văn bản và máy học (Machine 
Learning) để giải mã dữ liệu trong các hồ sơ 
lưu trữ tài chính. Doanh nghiệp sản xuất cũng 
áp dụng phân tích để dự báo tốt hơn thời 
điểm bảo trì và sửa chữa tài sản.

Francesco Sagrati, một trưởng phòng của 
Deloitte Ý, nhìn thấy cơ hội trong một số 
mảng chính: thu thập thông tin về thị trường; 
hỗ trợ nghiên cứu marketing; cải thiện quy 
trình nội bộ và phát triển sản phẩm. 

“Các công ty cần 
giải pháp ứng 
phó, trong đó 
công nghệ phân 
tích với vai trò là 
tuyến phòng 
thủ đầu tiên, 
cùng với sự hỗ 
trợ từ đánh giá 
của con người 
để giải quyết 
vấn đề.”

Giáo sư tại Trường Babson College
và Chuyên gia tư vấn cao cấp độc
lập tại Deloitte Analytics

Thách thức và Cơ hội cho Doanh nghiệp Tư nhân
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Để tìm hiểu thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ:

Enrico Cianci

Tom Davenport

Francesco Sagrati

Sagrati nói: “Việc phân tích giúp các công 
ty có quy mô trung bình đưa ra các dự 
báo chính xác, xây dựng các kịch bản 
kinh doanh và đạt được các kết quả 
nhanh hơn trước đây”.

Theo Davenport, tính chính xác và tốc độ 
là hai lợi thế mà các công ty tư nhân có 
thể nắm bắt khi họ đầu tư vào mảng 
phân tích thống kê đề xuất. Các công 
nghệ phân tích thống kê đề xuất có thể 
tư vấn cho nhân viên bán hàng mức giá 
sản phẩm hoặc dịch vụ tối ưu. Hoặc 
trong môi trường sản xuất chế tạo, công 
nghệ này có thể thông báo cho nhân viên 
về việc bảo trì và sửa chữa tài sản.10

Davenport cho biết một lĩnh vực cơ hội khác 
dành cho các công ty tư nhân là thiết lập các 
“hồ dữ liệu” (data lake) chạy trên phần mềm 
nguồn mở. So với các cấu trúc dữ liệu doanh 
nghiệp truyền thống với thông tin sắp xếp 
theo hàng và số, thông tin trong “hồ” dữ liệu 
sẽ ở các định dạng không có cấu trúc, bao 
gồm video, luồng âm thanh và các bài đăng 
trên phương tiện truyền thông xã hội, và do 
đó cho phép sử dụng các tập dữ liệu đa dạng 
hơn.11 “Bạn có thể lưu trữ mọi thứ ở bất kỳ 
định dạng nào”. Davenport cũng nói thêm 
rằng mặc dù đối với nhiều công ty tư nhân, 
xây dựng “hồ dữ liệu” là công việc phức tạp, 
“nhưng lại mang tới rất nhiều cơ hội cho mảng 
phân tích. Bạn không cần phải sở hữu công 
nghệ tiên tiến nhất để đạt được những giá trị 
đáng kể”.

Các câu hỏi cần xem xét 

Công ty bạn đã nghiêm túc đánh giá về mức độ sẵn sàng đầu tư vào công nghệ phân tích hay chưa?

Làm thế nào bạn có thể tập hợp một nhóm nhân sự sở hữu cả kỹ năng quản lý và kỹ năng chuyên môn phù hợp để đi đến 

thành công?

Bạn có cơ hội cải thiện kết quả nhiều nhất trong các mảng kinh doanh nào nếu bạn đầu tư vào công nghệ phân tích?

Làm thế nào tổ chức của bạn có thể kết hợp các phân tích thống kê dự đoán và phân tích thống kê đề xuất trong các hoạt 

động của mình?

Tổ chức của bạn có cùng hướng tới một mục đích và khung hoạt động chung trong mảng phân tích hay không?

Liệu bạn có thể thay đổi định hướng nhanh chóng đối với các khoản đầu tư vào phân tích nếu điều kiện thay đổi?

Trưởng phòng cấp cao, Deloitte Ý
ecianci@deloitte.it

Trưởng phòng, Deloitte Ý
fsagrati@deloitte.it 

Giáo sư tại Trường Babson College và Cố vấn của Deloitte Analytics
tom@tomdavenport.com 
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Từ công nghệ nhận dạng hình ảnh có thể 
đánh giá sự bất thường trên da để phát 
hiện ung thư đến năng lực nhận diện giọng 
nói phân tách các lớp âm thanh thành 
video để tạo ra chuyển động miệng bắt 
chước lời nói thật, AI đã mở rộng định 
nghĩa về những gì máy học có thể làm 
được khi chúng học theo các quy luật của 
thế giới xung quanh. Trong cuộc khảo sát 
Giám đốc Công nghệ toàn cầu năm 2018 
của Deloitte, 72% các tổ chức tiên phong 
về kỹ thuật số đã xác định AI là lĩnh vực ưu 
tiên hàng đầu.2 Khi các công ty tư nhân 
quyết định cách thức ứng dụng AI hoặc mở 
rộng đầu tư vào công nghệ, họ không chỉ 
tranh luận xung quanh câu hỏi liệu trí 
thông minh của máy có tạo ra giá trị cho tổ 
chức hay không mà còn phải cố gắng hiểu 
rõ các trách nhiệm đi kèm sự phát triển 
của công nghệ.

Naser Bakhshi, quản lý cấp cao của Dutch 
Deloitte Consulting cho biết, để đạt được 
những mục tiêu nói trên, các công ty tư 
nhân cần phải chiến thắng trong cuộc 
cạnh tranh thu hút nhân sự có kinh 
nghiệm về toán học, khoa học nghiên cứu 
hệ thần kinh, triết học và các chuyên 
ngành khác mà thị trường đang có nhu cầu 
cao cho các vị trí AI. Doanh nghiệp tư nhân 
cũng cần tăng cường chiến lược phát triển 
và giữ chân nhân tài.

Ông Bakhshi cũng nói thêm: “Thu hút được 
nhân sự tài năng là một chuyện, tuy nhiên 
các doanh nghiệp cần phải giữ chân nhân 
tài và đảm bảo những nhân sự này được 
hướng dẫn đúng cách”. Một thách thức 
khác đối với các công ty quy mô vừa đó là 
nâng tầm các ý tưởng/khái niệm sơ khai về 
AI thành việc ứng dụng công nghệ AI tiên 
tiến. Bakhshi nói thêm rằng: “Biến chuyển 
các ý tưởng từ các khái niệm và giai đoạn 
sơ khai tối thiểu thành các sản phẩm tạo 
ra giá trị thực sự là một thách thức lớn”. 

Thách thức
Mối quan tâm ngày càng lớn về AI đã dẫn 
đến rất nhiều nghiên cứu về chủ đề này. 
Chẳng hạn, tại Google, cứ sau 18 tháng, 
ước tính số lượng dự án phát triển tập 
trung vào AI đang tăng gấp đôi.3 Prashanth 
Kaddi, Phó Tổng Giám đốc về Quản lý 
thông tin và Phân tích, Deloitte Touche 
Tohmatsu LLP Ấn Độ cho biết, tiến độ ứng 
dụng AI tại các doanh nghiệp tư nhân là 
khác nhau. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang 
trong quá trình nâng cao nhận thức về các 
công nghệ này. Kaddi cũng chỉ ra rằng một 
số Giám đốc Điều hành tại các công ty tư 
nhân nắm vững kiến thức về vấn đề này và 
sẵn sàng triển khai các giải pháp liên quan 
đến AI. Trong những trường hợp khác, các 
giám đốc tài chính và các lãnh đạo điều 
hành cấp cao đã biết đến công nghệ này, 
nhưng không thể tập hợp đội ngũ để triển 
khai công nghệ AI một cách hiệu quả. Vẫn 
còn một nhóm các tổ chức tư nhân khác, 
Kaddi nói, đã đầu tư vốn mạo hiểm và sẵn 
sàng hợp tác với các đối tác bên ngoài để 
bắt đầu thảo luận nghiêm túc về việc ứng 
dụng các giải pháp AI trong doanh nghiệp 
của mình. 

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã định hình lại các 
bộ phận dịch vụ khách hàng, cải tiến các chuỗi cung ứng. Thậm chí, 
trí tuệ nhân tạo đã bước chân vào lĩnh vực mỹ thuật khi mà bức 
chân dung được tạo ra bằng thuật toán đầu tiên trên thế giới gần 
đây được bán với giá hơn 400.000 đô la Mỹ.1 Những ví dụ này cho 
thấy cách một loạt năng lực máy học trong AI đã tạo ra đột phá như 
thế nào trong thế giới kinh doanh.
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Naser Bakhshi

Sự thiên vị trong các chương trình máy 
học là một vấn đề khác mà các doanh 
nghiệp phải giải quyết khi phát triển các 
giải pháp AI. Đã có những trường hợp 
công cụ tuyển dụng dựa trên AI tự dạy 
cho chúng hướng sự ưu tiên đến một số 
nhóm ứng viên nhất định, nhưng Kaddi 
nói rằng các tổ chức có thể giải quyết 
một số vấn đề này thông qua cơ chế 
kiểm soát nội bộ. Kaddi đưa ra một số 
giải pháp như: “Nghiên cứu cách thức 
thực hiện, kiểm tra xem các mô hình 
được mã hóa như thế nào, hoặc dựa vào 
sự đánh giá của bên thứ ba. Bên cạnh 
đó, cần có các phương án thay thế để 
nếu một xu hướng xuất hiện, sẽ có một 
cơ chế để theo dõi kết quả.”

Cơ hội
Nhiều công ty tư nhân đã nâng tầm ứng 
dụng AI vượt qua giai đoạn ý tưởng. Ví dụ 
như một số nhà bán lẻ đang sử dụng các 
giải pháp AI để theo dõi và dự đoán hành 
vi mua của người tiêu dùng. Cụ thể là: kết 
hợp dữ liệu bán hàng nội bộ (như thông 
tin phân khúc khách hàng) với thông tin 
bên ngoài (chẳng hạn như thời tiết), các 
công ty giờ đây có thể đưa ra quyết định 
thông minh hơn về thời điểm dự trữ áo 
khoác mùa đông hoặc các mặt hàng 
theo mùa khác.4

Bakhshi cho biết, các công ty cũng đang sử 
dụng AI để nâng cao hiệu quả nhân lực bằng 
cách phát triển các mô hình tối ưu hóa cho 
các mục đích sắp xếp, bố trí nhân lực. Một ví 
dụ là ứng dụng AI theo thời gian thực để dự 
đoán khi nào các công ty sẽ cần nhân viên 
thuê ngoài, thay vì chỉ phụ thuộc vào dữ liệu 
lịch sử để bố trí nhân sự. Bakhshi cho biết: 
“Chúng tôi có thể sử dụng trí thông minh 
nhân tạo để tinh chỉnh kế hoạch, nhưng tất 
nhiên, bạn cần kết hợp nó với kiến thức của 
con người. Khi chúng ta nói về trí thông minh 
nhân tạo, mọi người có xu hướng quên rằng 
trí thông minh đó cũng nói về trí thức ẩn 
trong chính bộ não con người.”

Bán hàng là một lĩnh vực khác mà công nghệ 
AI có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho các 
công ty tư nhân. Kaddi lấy ví dụ về một công 
ty truyền thông mà lãnh đạo công ty muốn 
nhân viên bán hàng nắm bắt được dữ liệu để 
có thể định giá hàng tồn kho tốt hơn. Một ví 
dụ khác, một nhà bán lẻ thiết bị gia dụng lưu 
trữ hàng trăm sản phẩm khác nhau trong 
kho có thể cung cấp cho chuỗi cung ứng 
thông tin chính xác hơn về những mặt hàng 
nào cần giữ. “Ở các khu vực địa lý, bạn có thể 
dự đoán chính xác doanh số bán hàng cho 
một thời điểm trong tương lai là bao nhiêu”, 
Kaddi nói và đưa ra thêm các ví dụ cho thấy 
AI có thể giúp đánh giá nhu cầu, thông tin về 
giá cả, quy trình sản xuất và nâng cao năng 
suất của nhân viên.

“AI có mặt trong 
mọi phân tầng 
xã hội và hệ 
sinh thái 
thương mại của 
chúng ta.”

Trưởng phòng cấp cao
Deloitte Hà Lan
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Để tìm hiểu thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ:

Naser Bakhshi

Prashanth Kaddi

Một ứng dụng khác của AI là phát hiện gian 
lận trong các dịch vụ tài chính. Các công ty 
thương mại điện tử có thể sử dụng thuật 
toán AI để phát hiện “những người vi phạm 
nhiều lần” hay như cách Kaddi nói là những 
người đang lợi dụng chính sách trả lại hàng 
(Return policies) của các nhà bán lẻ trực 
tuyến.5 Kaddi cho biết: “AI có thể đưa ra cảnh 
báo rõ ràng về việc liệu một người nào đó có 
khả năng lừa đảo hay không”.

Bakhshi cho rằng, các tổ chức cần chuẩn bị 
sẵn sàng cho việc áp dụng phổ biến các công 
nghệ AI. “AI có mặt trong mọi phân tầng xã 
hội và hệ sinh thái thương mại của chúng ta. 
AI không chỉ dành cho các công ty công nghệ 
lớn. Đối với các công ty tư nhân, tôi khuyên 
các bạn hãy xác định các ý tưởng đầy hứa 
hẹn và cố gắng lồng ghép sự đổi mới đó vào 
công ty của mình.”

Trưởng phòng cấp cao, Deloitte Hà Lan
NBakhshi@deloitte.nl

Phó Tổng Giám đốc, Deloitte Touche Tohmatsu LLP Ấn Độ 
kaddip@deloitte.com 

Các câu hỏi cần xem xét

Tổ chức của bạn có hiểu rõ về AI, tiềm năng của AI và cách thức bắt đầu triển khai các giải pháp AI không?

Làm thế nào tổ chức của bạn có thể tận dụng giải pháp AI để cải thiện một số chức năng/ hoạt động thường nhật trong tổ chức?

Đâu là thiếu hụt về chuyên môn mà bạn cần bổ sung để xây dựng các giải pháp AI trong tổ chức của mình?

AI có thể giúp tổ chức của bạn dự báo các sự kiện như thế nào?

Đâu là các cơ hội để công ty của bạn ứng dụng AI để cải thiện chuỗi cung ứng?

Trong bối cảnh AI ngày càng có sức ảnh hưởng, làm thế nào bạn quản lý được các mối quan tâm về đạo đức, quyền riêng tư và 

các lo ngại xung quanh sự thiên vị ngày càng lớn?

Báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2019
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Mạng lưới này thường được gọi là Internet 
vạn vật (IoT), bao gồm một tập hợp công 
nghệ tạo dữ liệu giữa các địa điểm. Theo 
phân tích của Deloitte2, tới năm 2020, các 
công ty trong lĩnh vực công nghiệp sẽ 
chiếm gần 60% tổng vốn đầu tư vào IoT, 
trong khi đó các công ty tiêu dùng và công 
ty dịch vụ chia nhau phần đầu tư còn lại 
với tỷ lệ gần bằng nhau. Các ứng dụng IoT 
trong thế giới thực rất đa dạng: từ các thiết 
bị theo dõi sức khỏe cá nhân ngày càng 
phổ biến, kết nối bệnh nhân và nhà cung 
cấp dịch vụ tới việc mở rộng thành phố 
thông minh, nơi các công dân, thiết bị và 
cơ sở hạ tầng cùng tồn tại trong một hệ 
sinh thái kết nối.3, 4 Tuy nhiên, kết nối (vì 
mục đích kết nối đơn thuần) không nhất 
thiết phải chuyển đổi thành các giá trị kinh 
doanh. Các nhà lãnh đạo điều hành phải 
đánh giá kỹ những yếu tố phức tạp luôn 
tồn tại trong các đổi mới sáng tạo. Khả 
năng vi phạm an ninh dữ liệu, khó khăn 
trong việc kết nối các hệ thống riêng rẽ và 
thiếu hụt các kỹ năng chuyên môn kỹ thuật 
là những thách thức mà các công ty tư 
nhân cần phải đối mặt khi chuyển đổi các 
khoản đầu tư IoT thành giá trị kinh doanh.

Thách thức
Các công ty tư nhân nhận thấy rằng những 
khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho việc 
áp dụng IoT đang cản trở các tham vọng 
IoT của họ. Một cuộc khảo sát toàn cầu với 
hơn 1.800 lãnh đạo CNTT và doanh nghiệp 
năm 2017 cho thấy gần 3/4 các dự án IoT 
mà những người tham gia khảo sát thực 
hiện đã thất bại.5 Những thách thức được 
nói đến nhiều nhất là sự phức tạp về kỹ 
thuật khi thực hiện các giải pháp IoT, tốn 
kém chi phí và tìm được đúng nhân sự có 
kỹ năng để đưa công nghệ vào áp dụng 
thực tiễn.

Michele Tarditi, Giám đốc Bộ phận Công 
nghệ, Chiến lược và Kiến trúc, Deloitte Ý 
cho biết, các lỗi thường gặp khác là bỏ qua 
bước xác định kỹ lưỡng cách thức sử dụng 
nguồn thông tin tiềm năng phong phú thu 
được từ các thiết bị IoT. “Các công ty có xu 
hướng xem IoT như một phương diện kỹ 
thuật, kết nối tài sản của họ mà không hiểu 
đầy đủ những gì họ cần làm với dữ liệu thu 
thập được. Một số công ty thu thập dữ liệu 
nhưng sau đó không dùng tới vì họ không 
nhìn thấy giá trị từ việc phân tích và lưu trữ 
khối lượng lớn dữ liệu.”

Cơ hội bị bỏ lỡ này dẫn tới một vấn đề có 
liên quan - thiết lập các mục tiêu rõ ràng 
trong việc sử dụng các công nghệ IoT trên 
toàn doanh nghiệp. Theo Sam Sluismans, 
Phó Tổng Giám đốc tư vấn của Deloitte 
Monitor tại Brussels, các công ty cần thực 
hiện những bước chuẩn bị cơ bản để 
chứng minh tính khả thi của ý tưởng công 
nghệ IoT. Ví dụ, một công ty đang xem xét 
quyết định có nên kết nối các nhà máy sản 
xuất của mình trên nền tảng đám mây cần 
nhận thức được cả cơ hội và những thách 
thức trong việc triển khai này. Sam 
Sluismans cho biết: “Nhiều công ty gặp khó 
khăn trong việc xác định đề án kinh doanh, 
làm thế nào để đề án đó mang lại hiệu quả 
cho họ, mô hình kinh doanh thực sự sẽ ra 
sao và họ sẽ có thể đưa ra những kết luận 
gì dựa trên công nghệ IoT.”

Các công ty tư nhân dựa vào các công nghệ đa đạng để tăng năng 
suất, cải thiện dịch vụ phục vụ khách hàng và nâng cao kết quả làm 
việc của nhân viên, dù các nhóm/ phòng ban làm việc tại văn phòng 
chung hay được bố trí làm việc ở nhiều nơi khác nhau.1 Các công ty 
hoạt động trong bối cảnh toàn cầu hóa đang hướng tới các hệ thống 
kết nối tài sản, thông tin và yêu cầu một cách kịp thời.
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Michele Tarditi

Các công ty tư nhân cũng cần giải quyết các 
thách thức về bảo mật, vốn được xác định là 
vấn đề chính trong việc triển khai các giải 
pháp IoT mà rất nhiều khảo sát đã chỉ ra. 
Sluismans nói rằng cách thức để giải quyết là 
thực hiện “Bảo mật có chủ đích”. Dù là khóa 
cửa của một ngôi nhà thông minh hay bối 
cảnh là một khu công nghiệp như trang trại 
gió, các công ty cần đảm bảo rằng họ không 
cho phép tin tặc dễ dàng truy cập vào các 
thiết bị kết nối IoT. Sluismans nói “Bạn phải 
đảm bảo rằng các cảm biến thiết kế được bảo 
vệ để mã hóa dữ liệu”. 

Cơ hội 
Các kịch bản ứng dụng rộng rãi của IoT bao 
gồm thiết lập lịch trình linh hoạt trong môi 
trường sản xuất chế tạo, đến hệ thống tưới 
tiêu thông minh tại các trang trại ở khu vực 
nông thôn. Phân tích của Deloitte cho thấy 
các giải pháp IoT có thể giúp các tổ chức trở 
thành các nhà lập kế hoạch thông minh hơn, 
đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách hàng 
tốt hơn và cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn.6

Các thiết bị chạy trên IoT cũng có thể giúp các 
tổ chức khai phá những giải pháp mới. Cơ hội 
mà các công ty ứng dụng các thiết bị IoT có 
thể nhận được là khả năng theo dõi cách thức 
khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ sau 
khi được bán và phân phối. Tarditi nêu ví dụ 
về một nhà sản xuất các thiết bị đo lường 
khoa học được thiết kế cho ngành công 
nghiệp thực phẩm. Mặc dù các sản phẩm của 
công ty được sử dụng để đo lường các đặc 
tính sản phẩm như hàm lượng dinh dưỡng và 
kiểm nghiệm phản ứng khi làm nóng và khuấy 
lên, nhưng trong trường hợp cụ thể này, sản 
phẩm của họ đã được một đầu bếp trưởng 
nhà hàng sử dụng để khuấy và làm nóng nước 
sốt một cách cực kỳ chính xác. Đối với các 
công ty tư nhân không có mạng lưới phân 
phối quy mô lớn, IoT có thể cung cấp thông 
tin về khách hàng và những thông tin bất ngờ 
có khả năng mang đến các ngành nghề kinh 
doanh mới.

Tarditi nói về sản phẩm: “Như vậy, IoT có thể 
mở ra các phân khúc thị trường mới. Trong ví 
dụ nêu trên, một sản phẩm được thiết kế cho 
các phòng thí nghiệm có thể trở thành một 
công cụ mới cho nhà hàng. IoT giúp các công 
ty có cơ hội để biết khách hàng của họ là ai và 
khách hàng đang sử dụng sản phẩm của họ 
như thế nào. Đây là điều mà các công ty chỉ có 
thể tìm ra nếu họ kết nối các sản phẩm, lập 
hồ sơ khách hàng, theo dõi và phân tích dữ 
liệu.”

Các công ty đang đầu tư đáng kể để đảm bảo 
rằng công nghệ IoT trở thành một phần của 
hệ sinh thái doanh nghiệp. Theo một dự báo 
toàn cầu, các công ty sẽ chi khoảng 15 tỷ đô la 
Mỹ cho việc tích hợp IoT trong ba năm tới.7 

Sluismans chỉ ra cơ hội sử dụng các khoản 
đầu tư này để giúp doanh nghiệp cải thiện các 
chức năng như giám sát quy trình, dự báo các 
vấn đề bảo trì và cung cấp dữ liệu cần thiết về 
thiết bị đặt tại những địa điểm khó tiếp cận. 
Sluismans trích dẫn các ví dụ như trang trại 
gió ngoài khơi - nơi các cảm biến có thể theo 
dõi tình trạng của nền móng bê tông dưới 
nước, cung cấp cho kỹ thuật viên thông tin 
theo thời gian thực về các tài sản có giá trị. 

“IoT mang lại 
cơ hội để các 
công ty biết rõ 
ai là khách 
hàng của họ 
và khách hàng 
đang sử dụng 
sản phẩm của 
họ như thế 
nào.”

Giám đốc, Bộ phận Công nghệ, 
Chiến lược và Kiến trúc, Deloitte Ý
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Để tìm hiểu thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ:

Sam Sluismans

Michele Tarditi

Sluismans nói: “Việc này giúp duy trì cơ 
sở hạ tầng trong điều kiện tối ưu càng lâu 
càng tốt.”

Theo Tarditi, các công ty muốn khởi 
xướng hoặc mở rộng tham vọng theo 
đuổi IoT nên xác định một chức năng 
hoặc quy trình có thể hưởng lợi từ việc sử 
dụng các thiết bị kết nối, cũng như đánh 
giá bức tranh tổng thể về cách công nghệ 
có thể đóng góp cho tăng trưởng trên 
toàn doanh nghiệp.

Tarditi nói: “Xây dựng một chiến lược 
tổng thể ngay từ đầu là rất quan trọng. 
Bạn phải biết mảng nào là mảng bạn 
muốn khai thác giá trị, các ứng dụng cần 
làm được những gì, đâu là các lợi ích 
mong đợi và làm thế nào bạn có thể 
mang lại những lợi ích đó cho công ty.” 

Phó Tổng Giám đốc, Deloitte Monitor
Brussels ssluismans@deloitte.com

Giám đốc, Deloitte Ý
mtarditi@deloitte.it

Các câu hỏi cần xem xét

Công ty của bạn đã thực hiện các hoạt động để nhân viên làm quen với công nghệ IoT chưa?

Bạn đã xây dựng tầm nhìn toàn diện cho các thiết bị được kết nối trên toàn công ty chưa?

Bạn đã xây dựng các bằng chứng chứng minh ý tưởng và lộ trình kiểm nghiệm ý tưởng này chưa?

Bạn đã nghĩ về cách thức áp dụng IoT để theo dõi tài sản của mình theo thời gian chưa?

Bạn đã xem xét cách IoT có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về phương thức khách hàng đang sử dụng các sản phẩm của mình hay 

chưa?

Bạn đã kiểm tra thấu đáo các quy trình bảo mật của mình chưa?
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Các công nghệ bắt chước hành vi của con người có triển vọng ứng 
dụng rất lớn tại nơi làm việc. Trong một khảo sát gần đây của De-
loitte về tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) - công nghệ thiết 
lập các quy tắc dựa trên phần mềm cho các nhiệm vụ lặp lại nhất 
định, hơn 80% các tổ chức đang thực hiện hoặc nhân rộng các dự án 
RPA cho biết lực lượng lao động của họ cảm thấy hạnh phúc hơn và 
hào hứng với công việc hơn.1

Ngoài ra, hơn 90 phần trăm số người tham 
gia cuộc khảo sát toàn cầu tin rằng RPA đã 
đáp ứng hoặc đáp ứng trên mức mong đợi 
về năng suất, tuân thủ và chi phí triển khai. 
Tuy nhiên, nhiều tổ chức đang gặp khó 
khăn trong việc nhân rộng các công nghệ 
này: Tỷ lệ các tổ chức có thể nhân rộng 
quy mô các hoạt động tự động hóa trong 
12 tháng trước khi diễn ra cuộc khảo sát 
chỉ tăng 1%.
 
Khi các công ty tư nhân xem xét phương 
thức, thời điểm và lĩnh vực tự động hóa, họ 
cần phải làm nhiều việc hơn thay vì chỉ mã 
hóa cho các quy trình định kỳ. Các chuyên 
gia theo dõi xu hướng tự động hóa cho 
biết các tổ chức cần xác định mô hình hoạt 
động phù hợp cho doanh nghiệp của 
mình, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn khi triển 
khai các công việc được tự động hóa và 
thuyết phục nhân viên tin rằng tự động 
hóa có thể giúp nâng cao giá trị công việc.

Thách thức
Các công ty có thể gặp phải một số rủi ro 
liên quan đến tự động hóa, bắt đầu với các 
vấn đề ở cấp độ thu thập dữ liệu, nơi các 
tổ chức thực hiện các bước đầu tiên để tạo 
ra các thuật toán quản trị các quy trình lặp 
lại. Dữ liệu của các nhà phát triển có thể 
không đầy đủ hoặc lỗi thời. Dữ liệu có thể 
không đầy đủ hoặc phương pháp thu thập 
có sự thiếu sót, dẫn đến sự không phù hợp 
giữa các yếu tố đầu vào cần thiết để tạo ra 
các thuật toán và dữ liệu cần có để đưa ra 
quyết định kinh doanh. Lỗi xử lý có thể 
xuất hiện khi các thuật toán tốc độ cao bắt 
đầu hoạt động trên thực tế. Ngoài ra, còn 
có vấn đề với các bot- chương trình tự 
động giúp thực hiện các quy trình này. Các 
bot có thể được lập trình với những định 
kiến sai lệch, trái với luật pháp hoặc dẫn 
đến phân biệt đối xử mà một số tổ chức 
đã thấy với công nghệ tuyển dụng tự 
động.2

Một vấn đề khác mà các công ty tư nhân 
đang phải đối mặt là mở rộng quy mô áp 
dụng quy trình tự động. Theo khảo sát về 
tự động hóa toàn cầu của Deloitte, chỉ 4% 
những người được hỏi nói rằng họ đã nhân 
rộng trên 50 quy trình tự động bằng robot.   

Một trong những rào cản chính đối với việc 
nhân rộng mô hình thành công là không 
xác định được cách thức các bộ phận thu 
nhận được kỹ năng và năng lực mà họ cần 
để chuyển đổi các quy trình trong một tổ 
chức. Tuy nhiên, một trở ngại khác là 
không nắm bắt được mức độ phức tạp của 
hoạt động triển khai tự động hóa khác biệt 
với các hệ thống CNTT truyền thống như 
thế nào. Hãy xem xét một kịch bản trong 
đó việc thực hiện quy trình robot với độ 
phức tạp trung bình mất tới 24 tuần. Khi 
đó, một dự án có thể trở nên không khả thi 
về mặt kinh tế.3

Các doanh nghiệp tư nhân cũng phải đối 
mặt với những thách thức về an ninh khi 
xây dựng các công cụ tự động hóa. Các bot 
phần mềm thường xuyên yêu cầu quyền 
truy cập thông tin bảo mật, người dùng, hệ 
thống và các ứng dụng hiện có. Mike 
Schor, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán nội 
bộ của Deloitte & Touche LLP, cho biết các 
nhóm cần đánh giá năng lực quản lý rủi ro 
của mình khi họ áp dụng quy trình tự động 
hóa vào trong các hoạt động. Để làm như 
vậy, ông gợi ý các tổ chức nên thiết lập các 
phương thức hoạt động có xem xét tới rủi 
ro, người dùng và chức năng của các quy 
trình tự động cũng như đặt ra các câu hỏi 
đáng xem xét.
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David Wright

Schor đặt: “Tổ chức của bạn sẽ theo dõi 
rủi ro như thế nào? Bạn có thử nghiệm 
các giải pháp trước khi đưa vào áp dụng 
thực tế hay không? Ai có quyền truy cập 
dữ liệu người dùng? Những lợi ích đó 
không chỉ giúp đạt được về hiệu suất mà 
còn đảm bảo được tính hiệu quả cho 
doanh nghiệp.”

Cơ hội
Những người tham gia cuộc khảo sát về 
tự động hóa toàn cầu của Deloitte UK đã 
xếp 3 ưu tiên hàng đầu trong chiến lược 
tự động hóa của tổ chức mình là nâng 
cao năng suất, cải thiện trải nghiệm 
khách hàng và tăng cường tự động hóa.4 

Mỗi một ưu tiên tạo cơ hội cho các công 
ty tư nhân nâng cao giá trị công việc và 
cuối cùng mang lại trải nghiệm ý nghĩa 
hơn cho nhân viên.

David Wright, Phó Tổng Giám đốc mảng 
tự động hóa quy trình bằng robot ở khu 
vực tư nhân thuộc Deloitte UK (London) 
cho biết, bằng cách giảm bớt những hoạt 
động thủ công, mất nhiều thời gian, các 
tổ chức có thể tập trung vào các hoạt 
động mang lại giá trị cao hơn và giúp 
nhân viên làm việc năng suất hơn thông 
qua mở rộng tầm hiểu biết và nhìn nhận 
rõ hơn vai trò của họ.

Tương tự, các công ty tư nhân có thể nâng 
cao dịch vụ cung cấp tới khách hàng của 
mình trong những ngành như ngân hàng 
hoặc bán lẻ khi nhân viên có cơ hội thực 
hiện các công việc được cá nhân hóa và 
tương tác trực tiếp với khách hàng.

Wright cho rằng: “Bạn có thể đào tạo những 
kỹ năng mới cho nhân viên ngoài một số 
công việc mang tính chất giao dịch và khi 
đó, họ sẽ có thời gian để có thể bắt đầu suy 
nghĩ về những chuyển đổi tích cực trong tổ 
chức”. 

Theo Schor, các công ty tư nhân có thể khai 
thác tiềm năng của công nghệ tự động hóa 
để đạt được quy mô thông qua các hoạt 
động như như xử lý các mẫu lớn. Một lợi thế 
khác của các công ty tư nhân tăng trưởng 
nhanh so với các doanh nghiệp lớn hơn là 
họ có thể không phải đối mặt với các cấu 
trúc phần mềm cũ và do đó, có thể đưa các 
giải pháp tự động vào áp dụng thực tế mà 
không cần thiết kế lại toàn bộ hệ thống. 

“Hãy nghĩ đến lý 
do tại sao bạn 
lại triển khai 
công nghệ này. 
Lý do không chỉ 
là để giảm chi 
phí.”

Phó Tổng Giám đốc,
Lãnh đạo mảng Tự động hóa quy trình
bằng robot ở khu vực tư nhân, Deloitte Anh Quốc
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Để tìm hiểu thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ:

Mike Schor

David Wright

Schor cũng nói rằng: “Khi xây dựng hệ thống, 
các công ty nên sử dụng các công nghệ này 
với tâm thế cởi mở vì quá trình này khác với 
việc xây dựng một quy trình thủ công và sau 
đó cố gắng hoàn thiện từng phần”. 

Wright cũng nói thêm rằng, cơ hội trong việc 
xây dựng các giải pháp tự động hóa mới cũng 
đi kèm với trách nhiệm.

Theo Wright, “Hãy nghĩ về lý do tại sao bạn 
triển khai công nghệ này. Lý do không chỉ để 
giảm chi phí mà còn vì tính chính xác, khả 
năng kiểm soát, thời gian xử lý tốt hơn, dịch 
vụ khách hàng tốt hơn và mang tới sự hài 
lòng cho nhân viên. Hãy suy nghĩ về những gì 
bạn muốn và thiết kế chương trình của bạn 
dựa trên mục tiêu mang lại những lợi ích đó.”

Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán Nội bộ, Deloitte Mỹ
mschor@deloitte.com

Phó Tổng Giám đốc, Deloitte Anh Quốc
davidcwright@deloitte.co.uk

Các câu hỏi cần xem xét

Công ty của bạn đã đánh giá tổng thể về các cơ hội tiềm năng để tự động hóa trên toàn tổ chức chưa?

Đâu là các rủi ro bảo mật liên quan đến lỗi, truy cập và theo dõi mà có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư tự động hóa tại tổ 

chức của bạn?

Bạn đã xây dựng đội ngũ nhân viên của mình như thế nào để triển khai RPA trên toàn tổ chức?

Bạn đã xác định các nhiệm vụ lặp lại và các nhiệm vụ logic phức tạp, đòi hỏi sự đánh giá của con người hay chưa?
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Một nguyên tắc cơ bản để chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống khẩn 
cấp là lập sẵn kế hoạch ứng phó với thảm họa. Thông thường, 
những mối nguy hiểm có vẻ trừu tượng cho đến khi chúng gây ra 
tác động tới cá nhân. Ví dụ, rất ít người tưởng tượng rằng một thiên 
thạch trên trời đang lao về phía họ. Tuy nhiên, đó chính xác là 
những gì đã xảy ra ở miền trung nước Nga năm 2013, khi một vụ nổ 
thiên thạch đã gây ra một đợt sóng xung kích lớn làm khoảng 1.500 
người bị thương, gây thiệt hại hơn 30 triệu đô la.1

Đối với hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, 
những rủi ro phổ biến không phải là rủi ro 
đến từ vũ trụ, mà là rủi ro mạng – những 
mối đe dọa tuy có vẻ xa vời nhưng có thể 
gây ra nhiều hậu quả khôn lường.

Trong năm 2017, các nhà nghiên cứu đã 
phát hiện ra hơn 120 triệu chương trình 
phần mềm độc hại mới, tức là cứ mỗi phút 
lại có 231 loại phần mềm độc hại.2 Và rất 
khó để tìm được những nhân sự có chuyên 
môn giúp các công ty chống lại các mối đe 
dọa. Theo ước tính, hơn 300.000 việc làm 
an ninh mạng của Hoa Kỳ hiện chưa tuyển 
được nhân sự và con số này ở châu Âu là 
350.000. Một báo cáo khác dự báo số 
lượng thiếu hụt nhân viên an ninh mạng 
toàn cầu sẽ lên đến 1,8 triệu vào năm 
2022.3 Sự thiếu hụt nhân sự này khiến khối 
lượng công việc của nhân viên hiện nay 
tăng lên và đồng nghĩa với việc các tổ chức 
dành nhiều thời gian để ứng phó với các sự 
cố thay vì có thể tập trung vào các mục 
tiêu chiến lược khác. Nếu các công ty tư 
nhân muốn đi đầu giải quyết các thách 
thức về không gian mạng, họ sẽ cần nắm 
bắt nhiều hơn ngoài các nhận thức cơ bản 
về mối đe dọa và xây dựng các nguồn lực 
để chủ động chuẩn bị cho các mối đe dọa 
đó.

Thách thức
Mặc dù trong những năm gần đây, các 
công ty quy mô trung bình tăng cường đầu 
tư vào các giải pháp bảo mật, thuê hoặc ký 
hợp đồng với các chuyên gia an ninh mạng 
để giải quyết các rủi ro4 nhưng chỉ có 
khoảng một nửa số người tham gia cuộc 
khảo sát Giám đốc Công nghệ toàn cầu của 
Deloitte gần đây cho biết họ coi bảo mật và 
bảo vệ dữ liệu là những khoản đầu tư chiến 
lược.5 Theo Rocco Galletto, Phó Tổng Giám 
đốc, Deloitte Cyber Vigilant Practice ở 
Toronto, thách thức này biểu hiện ở việc 
thiếu nhân viên chuyên trách về an ninh 
thông tin theo dõi các mối đe dọa trên 
mạng và giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng cho 
tổ chức. 

Sự thiếu vắng các định hướng chiến lược ở 
cấp lãnh đạo có thể tạo ra các lỗ hổng trên 
toàn tổ chức. Galletto chỉ ra những lỗ hổng 
trong đào tạo và phương thức thực hiện có 
thể khiến nhân viên vô tình truy cập vào 
các liên kết độc hại, các trang web bị nhiễm 
vi-rút hoặc trả lời các yêu cầu tưởng chừng 
vô hại nhưng thực chất lại đang cố tấn công 
giả mạo. Galletto nói: “Đào tạo nâng cao 
nhận thức của người dùng có thể là một 
biện pháp ứng phó tốt để biết việc gì là hợp 
pháp, cách xác định các thuộc tính nhất 
định trong email hoặc liệu bạn có nên mở 
hoặc truy cập vào một liên kết hay không.”

Peter Wirnsperger, Phó Tổng Giám đốc, 
Dịch vụ Rủi ro Mạng Deloitte ở Hamburg, 
Đức, cũng đồng ý: “Chúng ta có thể áp 
dụng mọi công nghệ mà chúng ta muốn, 
nhưng nếu tường lửa của con người không 
tuân theo các quy tắc, chúng ta vẫn gặp 
phải sự cố và thậm chí kể cả công nghệ tốt 
nhất cũng không thể bảo vệ chúng ta.”

Một mối lo ngại khác của các công ty tư 
nhân trong môi trường toàn cầu là việc 
ban hành các quy định mới, phức tạp xung 
quanh bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. 
Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên 
minh châu Âu (GDPR) quy định việc áp 
dụng các biện pháp kiểm soát quyền riêng 
tư toàn diện đối với các tổ chức và hệ sinh 
thái là một ví dụ.6 GDPR có hiệu lực vào 
tháng 5 năm 2018. Tổ chức nào không bảo 
vệ thông tin của người tiêu dùng bị phạt tới 
20 triệu euro, hoặc 4% doanh thu toàn cầu 
hàng năm, tùy theo mức nào cao hơn.7

Theo Wirnsperger, quy định trên của Liên 
minh Châu Âu cũng là một động lực đối với 
các công ty tư nhân có thể chưa quen với 
trách nhiệm tuân thủ luật pháp của doanh 
nghiệp thuộc các ngành được kiểm soát 
chặt chẽ hơn, ví dụ như ngân hàng.
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Peter Wirnsperger

Một cuộc thăm dò của Deloitte năm 
2018 được thực hiện ngay sau khi GDPR 
có hiệu lực cho thấy chỉ 34,5% trong tổng 
số gần 500 chuyên gia được khảo sát 
cho biết  tổ chức của họ có thể chứng 
minh tính tuân thủ với các quy tắc bảo 
mật dữ liệu.

Wirnsperger cho rằng: “Một số công ty 
có thể cho rằng các quy định liên quan 
đến bảo mật khác không được áp dụng 
đối với công ty của họ. Mọi người có nhu 
cầu trở thành một nhân viên tốt hoặc 
một người quản lý tốt. Tuy nhiên, hiện có 
nhiều doanh nghiệp đang hoạt động mà 
không thực hiện nhiều khoản đầu tư vào 
quy trình bảo mật. Khi mọi người thực sự 
bắt đầu nghĩ về các quy định, họ nhận ra 
rằng họ sẽ phải cải thiện nhiều thứ.”

Một trong những quy định chính của 
GDPR là về quản lý dữ liệu khách hàng, ví 
dụ như quyền được chọn không bị theo 
dõi trực tuyến, bất kể người tiêu dùng 
đến từ đâu. Các quy tắc bảo mật cũng 
đang thiết lập các tham số mới cho việc 
sử dụng dữ liệu khách hàng ở các khu 
vực khác như Canada, nơi luật chống thư 
rác thường không cho phép các công ty 
gửi quảng cáo qua email nếu không có 
sự chấp thuận trước từ người nhận.9

Các hành động từ phía người tiêu dùng 
cho thấy một lĩnh vực quan tâm khác đối 
với các lãnh đạo doanh nghiệp. Tình 
huống cụ thể: một cuộc khảo sát năm 
2017 của Deloitte cho thấy 91% người 
tiêu dùng Mỹ chấp nhận thỏa thuận 
người dùng di động mà không đọc 
những thỏa thuận đó. Con số này tăng 
lên 97% ở người dùng có độ tuổi từ 18 
đến 34 tuổi.    Galletto cho biết các công 
ty tư nhân cần có hiểu biết toàn cầu về 
các quy tắc cũng như hành vi của người 
tiêu dùng và ảnh hưởng trên thị trường 
kết nối xuyên quốc gia hiện nay.”

Galletto nói: “Việc có người nào đó ít nhất 
hiểu được các loại thông tin mà tổ chức 
đang thu thập về người dùng, hiểu được sự 
nhạy cảm của thông tin mà họ đang nắm 
giữ là rất quan trọng”.

Cơ hội 
Một cách để nâng cao nhận thức về các mối 
đe dọa an ninh mạng là giới thiệu các cơ hội 
đào tạo tập trung vào bảo mật theo thời 
gian thực đến nơi làm việc. Các công ty có 
thể thực hiện các chiến dịch lừa đảo mang 
tính chất mô phỏng để theo dõi cách nhân 
viên phản ứng với các nỗ lực xâm nhập 
được giả định. Galletto nói: “Bạn có thể đào 
tạo nhân viên ngay từ bây giờ, giáo dục và 
nhắc nhở họ về thông tin bảo mật và thông 
tin công khai.”

Galletto cũng cho biết, các công ty có thể 
khuyến khích những thói quen giúp giảm 
thiểu rủi ro. Những cách làm khác nhằm 
nâng cao nhận thức có thể là các lời khuyên 
mang tính giáo dục về mạng được đăng 
hàng ngày trên trang web Intranet của công 
ty. Những lời khuyên này nhắc nhở người 
dùng không nhấp vào một số liên kết nhất 
định hoặc nhắc nhở về dấu hiệu các hành 
động giả mạo như lỗi chính tả hoặc giọng 
điệu không phù hợp với phong cách của 
công ty.

Trong những trường hợp khi các nhà cung 
cấp có quyền truy cập vào dữ liệu riêng của 
công ty, một cách làm khác là chính thức 
hóa các quy trình bảo mật cho nhà cung 
cấp. Giống như các tiêu chuẩn kiểm soát 
chất lượng đối với các nhà sản xuất thiết bị 
gốc, các nhà cung cấp dịch vụ cho doanh 
nghiệp tư nhân cũng cần thiết lập các quy 
tắc để đảm bảo cách thức xử lý dữ liệu bảo 
mật.

10

“Nếu ai đó đục 
một lỗ thì con 
thuyền sẽ 
chìm.”

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Rủi ro Mạng,
Deloitte ở Hamburg, Đức

8
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Để tìm hiểu thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ:

Rocco Galletto
Phó Tổng Giám đốc, 
Deloitte Canada

Phó Tổng Giám đốc, 
Deloitte Đức

rgalletto@deloitte.ca

Peter Wirnsperger

pwirnsperger@deloitte.de

Wirnsperger cho biết: “Nhiều ngành 
công nghiệp đã bắt đầu triển khai các 
chương trình bảo hiểm của bên thứ ba. 
Bạn phải xây dựng niềm tin và đảm bảo 
rằng mọi người đều tuân thủ các quy 
tắc”. Wirnsperger lấy ví dụ về một chiếc 
thuyền trên biển: “Mọi người cùng ở trên 
một chiếc thuyền. Nếu ai đó không chèo 
thì con thuyền sẽ đi chậm lại. Nếu ai đó 
đục một lỗ thì con thuyền sẽ chìm.”

Các công ty tư nhân cũng cần xem xét 
các dịch vụ được quản lý để đáp ứng 
nhu cầu về an ninh mạng của mình. Điều 
này đòi hỏi phải đánh giá nơi nào chứa 
đựng các vấn đề tiềm ẩn và kiểm tra kỹ 
lưỡng mô hình hoạt động của công ty để 
xem liệu có thể có những thay đổi nào 
về cấu trúc giúp tổ chức hoạt động an 
toàn hơn không.

Wirnsperger chia sẻ rằng: “Hãy xác định 
xem doanh nghiệp của bạn hoạt động 
dựa trên những tài sản quan trọng nào. 
Điều cốt yếu là phải có một đánh giá đáng 
tin cậy giúp tìm ra cách tốt nhất để bảo vệ 
tài sản trong dài hạn.”

Các câu hỏi cần xem xét

Công ty của bạn đã hoàn thành phân tích các lỗ hổng bảo mật dữ liệu trên toàn doanh nghiệp và thực hiện các bước để giải 
quyết những lỗ hổng đó hay chưa?

Bạn có lập sẵn một kế hoạch hành động trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến mạng không?

Làm thế nào bạn có thể quản lý sự thiếu hụt nhân tài để tuyển dụng, xây dựng và duy trì một đội ngũ có chuyên môn về bảo 
mật dữ liệu?

Làm thế nào một mô hình dịch vụ bảo mật được quản lý có thể giúp đáp ứng một số nhu cầu bảo mật dữ liệu của bạn?

Bạn đã thiết lập những quy trình nào để nâng cao nhận thức của nhân viên về cách truy cập thông tin độc quyền và dữ liệu 
khách hàng, cũng như các giới hạn trong việc chia sẻ thông tin này?

Công ty của bạn có chuẩn bị tốt để tuân thủ cả các quy định trong nước và các quy tắc về an ninh, bảo mật thông tin của quốc 
tế mà có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn hay không?
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Chuyển đổi 
chức năng 

tài chính
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Ngày nay, Giám đốc Tài chính tại các doanh nghiệp tư nhân cần có 
tầm nhìn bao quát và toàn diện. Họ có trách nhiệm phải bắt kịp các 
tác động tài chính có tốc độ thay đổi nhanh chóng và ảnh hưởng rõ 
nét đến hầu hết mọi ngành công nghiệp, đồng thời phải chú ý tới việc 
đánh giá một tương lai mà có thể thực sự rất khác so với hiện tại.

Thật may mắn là các công nghệ số như 
điện toán đám mây và tự động hóa quy 
trình bằng robot (RPA) đang cho thấy hiệu 
quả với những kết quả bước đầu. Sự đột 
phá vẫn sẽ tiếp diễn - trên thực tế, nó có 
lẽ chỉ mới bắt đầu - và nhiều giám đốc tài 
chính tại các công ty tư nhân đang cố gắng 
tìm ra sự kết hợp đúng đắn giữa công 
nghệ và nhân sự để giữ vững vị trí là các 
đối tác chiến lược của chủ sở hữu doanh 
nghiệp và các đồng sự điều hành cấp cao. 

Thách thức

Các doanh nghiệp đặt kỳ vọng lớn hơn bao 
giờ hết vào các bộ phận tài chính, cả về 
báo cáo và thông tin đầu vào chiến lược. 
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang gặp 
khó khăn trong việc nâng cao những hiểu 
biết chuyên sâu theo thời gian thực 
(real-time) để hỗ trợ quá trình hoạch định 
chiến lược.

Ngày nay, các nền tảng và ứng dụng số 
mới đang tạo điều kiện thuận lợi để một 
vài  doanh nghiệp hàng đầu tự động hóa 
nhiều quy trình kế toán vốn tốn nhiều thời 
gian và chi phí. Tuy nhiên, nhiều công ty tư 
nhân đang ngần ngại trong việc áp dụng 
các giải pháp này vì chi phí đầu tư ban đầu 
liên quan, thậm chí kể cả khi các quy trình 
hiện tại có thể kém hiệu quả và không hỗ 
trợ doanh nghiệp theo những đòi hỏi cần 
có hiện nay. Một số công ty khác có thể 
thiếu hiểu biết về các giải pháp mang tính 
chuyển đổi được thúc đẩy bởi đổi mới 
sáng tạo, ví dụ như tự động hóa quy trình 

bằng robot (RPA) và blockchain, dẫn đến 
kết quả là các công ty phải chạy theo xu 
hướng thay vì có thể chủ động thiết lập 
các mục tiêu ưu tiên.

Damien Bones, Phó Tổng Giám đốc mảng 
tư vấn thương mại của Deloitte Private tại 
Sydney nhận định: “Chi phí truyền thống 
vẫn còn quá lớn và các chi tiêu hầu như 
phản ánh sự bị động của công ty dưới tác 
động của thị trường. Chức năng tài chính 
không chỉ cần hợp lý hóa mà còn phải bắt 
đầu đánh giá các thách thức hoạt động 
theo hướng nhìn xa trông rộng.”

Chức năng tài chính thường nắm giữ vai 
trò quan trọng tại các doanh nghiệp tư 
nhân và thể hiện mức độ ứng phó của 
doanh nghiệp trước những thay đổi nhanh 
chóng trong môi trường kinh doanh. Tăng 
trưởng kinh tế ổn định và tốc độ thay đổi 
công nghệ đã thúc đẩy các chủ doanh 
nghiệp và Giám đốc điều hành tìm đến các 
giám đốc tài chính của mình để nhận được 
tư vấn khi đưa ra các quyết định quan 
trọng.

Trong bối cảnh đó, các giám đốc tài chính 
hiện đang được yêu cầu thực hiện “bốn vai 
trò”.1 Họ vẫn cần đảm nhận hai vai trò 
truyền thống. Thứ nhất là vai trò người 
quản lý tài chính, bảo vệ tài sản của tổ 
chức bằng cách giảm thiểu rủi ro và quản 
lý số liệu tài chính của công ty. Vai trò thứ 
hai là người vận hành, điều hành hoạt 
động tài chính một cách chặt chẽ, mang lại 
hiệu suất và hiệu quả cao.  

Tuy nhiên, giờ đây, các chủ sở hữu doanh 
nghiệp tư nhân và những lãnh đạo cấp cao 
khác đang ngày càng xem họ như những 
chiến lược, cũng như là giúp truyền đạt 
hướng tiếp cận và tư duy tài chính trên 
toàn tổ chức để giúp các bộ phận khác 
của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.

Điều này đang khiến mọi người phải suy 
nghĩ lại về các nhóm kỹ năng mà bộ phận 
Tài chính ngày nay cần có. Tuy nhiên, tình 
trạng thiếu nhân sự và kỹ năng vẫn tiếp 
tục khiến nhiều lãnh đạo tài chính lo ngại. 
Vấn đề này cũng đã được chỉ ra trong các 
khảo sát Giám đốc Tài chính hàng quý mà 
Deloitte thực hiện trên toàn cầu. Tình 
trạng thiếu lao động đứng đầu danh sách 
các mối quan tâm trong phạm vi quốc gia 
của 67% các giám đốc tài chính tại Nhật 
Bản và các Giám đốc Tài chính Hoa Kỳ 
cũng nói vấn đề này là rủi ro nội bộ hàng 
đầu của họ. Trong khi đó, 44% Giám đốc 
Tài chính tại Vương quốc Anh cho biết 
những khó khăn trong tuyển dụng, hay 
tình trạng thiếu hụt kỹ năng đang ngày 
càng gia tăng.2

Bones cho biết: “Nhiều doanh nghiệp tư 
nhân đang tự hỏi: Làm thế nào để chúng 
tôi hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu của doanh 
nghiệp mà không nhất thiết phải tìm đến 
một người có chuyên môn về  tài chính 
hoặc kế toán truyền thống? Bởi vì điều đó 
không còn nhiều ý nghĩa nữa cả từ góc độ 
cung hoặc cầu.”
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“Điều này có thể 
cách mạng hóa 
rất nhiều ngành
kinh tế.”

Anthony Day

Giám đốc Điều hành tại 
Phòng Thí nghiệm Blockchain 
Deloitte EMEA
Dublin, Ireland

Cơ hội 

Theo nhận định của Bonens, thay vì nâng cấp 
đầu tư một giải pháp công nghệ toàn diện, 
tốn kém chi phí, các doanh nghiệp tư nhân 
nên xem xét các sản phẩm phù hợp với quy 
mô của họ. Các doanh nghiệp với doanh thu 
hàng năm dưới 25 triệu USD có thể lựa chọn 
các tùy chọn phần mềm tài chính hiệu quả về 
chi phí dựa trên điện toán đám mây. Các giải 
pháp này có thể tự động hóa các dịch vụ kế 
toán truyền thống, chẳng hạn như các hoạt 
động tổng kết số liệu tốn nhiều thời gian vào 
cuối mỗi tháng. Các công ty có nhiều đơn vị 
kinh doanh có thể nhân rộng lợi ích hơn nữa 
từ các khoản đầu tư ban đầu.

Để chắc chắn, một số giải pháp công nghệ 
tiên tiến hơn có thể đáng để đầu tư thêm chi 
phí, đặc biệt khi số liệu tài chính cần phải 
cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các 
công cụ hiện tại có thể phân tích hàng chục 
mô hình tài chính phức tạp trong vài phút. 
Chúng có thể phát hiện ra một sai lệch duy 
nhất trong một giao dịch trị giá cả tỷ đô. Các 
công cụ này cũng có thể được sử dụng trong 
hoạt động kiểm toán để loại bỏ rủi ro liên 
quan đến lấy mẫu. Đây là một lĩnh vực đang 
phát triển nhanh chóng nhưng nhiều giám 
đốc tài chính tại doanh nghiệp tư nhân 
thường bị cuốn vào những thách thức hàng 
ngày và không có thời gian để tìm hiểu lợi ích 
công nghệ nhận thức có thể mang lại trong 
tương lai.3 Trong một cuộc khảo sát về Giám 
đốc Tài chính gần đây, chỉ có 42% những 
người tham gia cho biết đội ngũ nhân sự của 
họ đã quen với các giải pháp công nghệ nhận 
thức. Con số này được hi vọng có thể sẽ tiếp 
tục tăng lên vào năm 2019.4

Blockchain là một công nghệ khác mà các 
công ty tư nhân có thể chưa có sự hiểu biết 
đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp vẫn không thể 
phân biệt được giữa blockchain và tiền điện 
tử (cryptocurrency) khi cả hai đều dựa trên 
công nghệ sổ cái chung. Họ không hiểu làm 
thế nào một nền tảng sổ cái chung ứng dụng 
công nghệ blockchain có thể loại bỏ lỗi, tăng 
cường tính minh bạch, cải thiện niềm tin và 
xác định lại phương thức doanh nghiệp làm 
việc với khách hàng và nhà cung cấp. Chẳng 
hạn, thông qua blockchain, một công ty chăn 
nuôi có thể tạo ra “bản sao số” của mọi con 
bò mà họ bán, với đầy đủ thông tin về dữ liệu 
di truyền, lịch sử khám bệnh của bò và chất 
lượng thức ăn nuôi bò. Điều này làm tăng độ 
sâu và độ rộng của dữ liệu được đối chiếu để 
tăng tính minh bạch, tuân thủ các quy định 
vốn luôn thay đổi hoặc gia tăng giá trị cho 
hàng hóa thành phẩm.

Theo lời của Anthony Day, Giám đốc Điều 
hành Phòng Thí nghiệm Blockchain Deloitte 
EMEA tại Dublin, Ireland: “Có thể nói, tiềm 
năng của blockchain là rất lớn. Chúng tôi 
đang nói về việc tạo ra các hồ sơ bất biến, 
không thể bị can thiệp, có thể số hóa và tăng 
khả năng tự động hóa cho gần như mọi giao 
dịch mà tài chính đang thực hiện ngày nay. 
Điều này có thể cách mạng hóa rất nhiều 
ngành.” 

Day cho biết chìa khóa cho các công ty tư 
nhân đang tìm hiểu và phân tích blockchain 
là xem xét các vấn đề mà họ đang cố gắng 
giải quyết thông qua công nghệ này. 
Blockchain về cơ bản là một công nghệ nền 
tảng và nền tảng này cần được xây dựng, dù 
tốn nhiều chi phí.
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Day cũng nói thêm rằng, có một số trường hợp 
sau xảy ra: một nền tảng như vậy có thể đã tồn 
tại ở một vài doanh nghiệp; một số doanh 
nghiệp cùng ngành có thể quan tâm đến việc 
hợp tác để xây dựng một nền tảng chung; hoặc 
các công ty tư nhân có thể cảm thấy quy mô 
hoặc yêu cầu kinh doanh hiện tại chưa cần 
thiết để thực hiện việc đầu tư vào thời điểm 
này. Đối với nhiều công ty, thậm chí là cả các 
công ty truyền thống, blockchain là một công 
nghệ đáng để nghiên cứu, tương tự như với các 
công ty độc lập nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng 
công nghệ của mình. 

Có những câu hỏi mà Giám đốc Tài chính của 
các công ty tư nhân cần phải tự hỏi mình trên 
hầu hết mọi khía cạnh liên quan tới vai trò của 
họ: “Khát vọng chiến thắng của chúng ta là gì? 
Chúng ta sẽ tham gia mảng nào và làm thế nào 
để chúng ta thành công?” bởi không sớm thì 

muộn, những  người khác sẽ hỏi họ những câu 
hỏi này. “Đội ngũ lãnh đạo điều hành tại các 
doanh nghiệp tư nhân có xu hướng bao gồm ít 
thành viên hơn nên Giám đốc Tài chính trở 
thành người thích hợp để tư vấn cho chủ 
doanh nghiệp hoặc Giám đốc điều hành về  
bất kỳ động thái kinh doanh nào quan trọng 
đối với doanh nghiệp.” 

Điều đó có nghĩa là phải có đúng người thực 
hiện công việc, ví dụ như các nhà phân tích 
thay vì các nhân viên nhập dữ liệu, và phát 
triển một nhóm chủ lực của những người có 
“kỹ năng mềm” - những người có thể giao tiếp 
với các bên liên quan ở cả nội bộ và ở bên 
ngoài, cũng như có thể phân tích các con số. 
Bones nói: “Các nhân viên tài chính tương lai là 
những người có thể hỗ trợ hiệu quả hoạt động 
chung doanh nghiệp.”  

Các câu hỏi cần xem xét
Công ty của bạn đã làm tất cả những gì có thể để tự động hóa các công việc kế toán truyền thống để bạn có thể tập trung vào 
việc tăng thêm giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp chưa?
Bộ phận tài chính của bạn có hoạt động như một đối tác với các đơn vị kinh doanh và cung cấp thông tin chuyên sâu để thúc 
đẩy quá trình ra quyết định không?
Bạn đã xem xét tới các giải pháp tài chính số phù hợp với quy mô và tham vọng của công ty chưa?
Bạn đã đánh giá xem liệu blockchain có thể chuyển đổi ngành kinh doanh của bạn như thế nào và cách bạn có thể tận dụng 
lợi thế của nó như thế nào chưa?
Bạn có kết hợp được một đội ngũ nhân sự phù hợp để thích ứng với các công nghệ mới và bắt đầu cung cấp những hiểu biết 
sâu sắc theo hướng nhìn xa trông rộng chưa?
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Sự xuất hiện của robot đã được xác lập ở thời điểm hiện tại. Khi bạn 
bước vào một chi nhánh của một ngân hàng trên Đại lộ số 5 ở thành 
phố New York, một robot hình người mang tên Pepper sẽ chào đón 
bạn. Chú robot này sẽ cấp cho bạn thẻ tín dụng, giúp bạn hoàn thiện 
hồ sơ và thậm chí là chụp ảnh tự sướng với bạn.1 Khi máy móc ngày 
càng đảm nhận nhiều công việc mà con người từng làm, các doanh 
nghiệp tư nhân cần phải suy nghĩ về tác động của những cỗ máy này 
tới lực lượng lao động của họ trong tương lai. 

Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo là những 
chuyển đổi tiềm năng có thể thay đổi tính 
chất công việc trong mọi lĩnh vực kinh tế. 
Hầu hết mọi người đều nhìn thấy một viễn 
cảnh, có thể là trong tương lai rất gần, ở 
đó robot và con người làm việc song hành 
cùng nhau. Đó là bước phát triển có khả 
năng sẽ được dẫn dắt bởi thế hệ Y am 
hiểu công nghệ, những người đã định hình 
các hành vi tiêu dùng mới. Và bước tiến 
này có thể thay đổi những kỳ vọng truyền 
thống về tính chất công việc mà trong đó 
nền kinh tế việc làm tự do là một ví dụ nổi 
bật. Phát triển nhân tài và lực lượng lao 
động đa dạng cũng có thể sẽ diễn ra với 
tốc độ nhanh hơn, vì nhân sự sẽ tìm ra các 
không gian làm việc phù hợp để thích ứng 
với những thay đổi này.

Thách thức 
Tỷ lệ thất nghiệp thấp trong nhiều thập kỷ 
tại các thị trường phát triển là một thách 
thức đối với các doanh nghiệp tuyển dụng 
đang cố gắng bắt kịp nhu cầu về sản 
phẩm và dịch vụ của họ. Trong một cuộc 
khảo sát 1.900 Giám đốc Điều hành từ các 
doanh nghiệp tư nhân trên phạm vi toàn 
cầu do Deloitte Private thực hiện, khả 
năng tuyển dụng và giữ chân nhân viên là 
các rủi ro hàng đầu đối với sự tăng trưởng 
tại doanh nghiệp.2

Tuy nhiên, với tốc độ thay đổi và số lượng 
các công nghệ đột phá hiện nay, doanh 
nghiệp chấp nhận thuê nhân sự sở hữu 
các kỹ năng mà họ có thể không cần tới về 
dài hạn. Một nghiên cứu mới của Tổ chức 

Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho 
thấy 1/7 việc làm tại 32 quốc gia thành 
viên đang đứng trước nguy cơ được tự 
động hóa cao, tuy nhiên 1/3 việc làm có 
thể có những thay đổi đáng kể trong cách 
thức thực hiện.3 Với vai trò của mình, Diễn 
đàn Kinh tế Thế giới dự báo robot sẽ xóa 
bỏ 75 triệu việc làm trong 5 năm tới 
nhưng đồng thời cũng sẽ tạo ra 133 triệu 
việc làm mới.4

Philippe Burger, lãnh đạo mảng Nguồn 
vốn nhân lực của Deloitte Pháp, cho biết 
các tổ chức nhận thấy nếu bổ sung sai 
người, họ có thể đáp ứng nhu cầu trong 
ngắn hạn nhưng sẽ gặp lại các vấn đề 
tương tự trong tương lai. Những quyết 
định như vậy không chỉ tốn kém mà còn 
ảnh hưởng đáng kể về mặt uy tín khi công 
ty được coi là các tổ chức “ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới việc làm”, dẫn lời của 
Burger. Những công ty không quản lý hiệu 
quả quá trình phối hợp giữa nhân viên và 
máy móc, cũng như không nắm bắt tác 
động về mặt xã hội của bất kỳ thay đổi về 
lực lượng lao động nào, sẽ có thể phải đối 
mặt với những bất ổn trong tương lai.” 

Doanh nghiệp tư nhân không chỉ cần phải 
gây ấn tượng với khách hàng về việc quản 
lý lực lượng lao động. Thế hệ Y, nhóm dân 
số được dự báo sẽ chiếm gần 50% lực 
lượng lao động toàn cầu vào năm 2020, 
rất quan tâm đến trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp và còn quan tâm hơn tới 
việc làm việc cho những người cùng chia 

sẻ những giá trị giống như họ.5 Theo Khảo 
sát trên 10.000 người thế hệ Y tại hơn 36 
quốc gia mà Deloitte thực hiện năm 2018, 
thế hệ Y cũng có xu hướng tiếp xúc với các 
nhóm đồng nghiệp đa dạng, sắp xếp công 
việc linh hoạt và liên tục tìm kiếm các cơ 
hội để học tập các kỹ năng mới.6 Burger 
cũng cho biết, thế hệ Y là thế hệ thay đổi 
công việc thường xuyên nhất. Họ quyết 
định không tham gia thị trường lao động 
truyền thống mà trở thành một phần của 
nền kinh tế việc làm tự do (“Gig economy”). 
Nhiều người thuộc thế hệ Y không làm 
việc cho một doanh nghiệp quá một vài 
năm.7

Các công ty tư nhân có thể gặp khó khăn 
trong việc cạnh tranh thu hút các nhân tài 
trẻ và có kỹ năng tốt. Nhiều doanh nghiệp 
thuộc sở hữu gia đình thường hay đặt ưu 
tiên cho người kế nhiệm và coi trọng lòng 
trung thành. Nhiều doanh nghiệp cũng 
chưa được các tập đoàn lớn, đa quốc gia 
công nhận thương hiệu của mình. Burger 
cho biết thêm, các ứng viên tìm việc làm 
cảm thấy dễ dàng hơn trong việc nghiên 
cứu các nhà tuyển dụng tiềm năng trong 
khu vực tư nhân, bao gồm thông tin như 
liệu các doanh nghiệp có lực lượng lao 
động đa dạng và được đánh giá là doanh 
nghiệp tốt hay không. 
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Lãnh đạo Mảng Nguồn Vốn Nhân lực
Deloitte Pháp

Philippe Burger

“Rất nhiều công ty 
tư nhân có thể 
hưởng lợi nếu dành 
thời gian suy nghĩ về 
cách thức áp dụng 
các kỹ năng hiện có 
trong tương lai.”

Burger cho biết: “Hiện tại thông tin đã 
minh bạch hơn nhiều so với trước đây. Mọi 
người có thể nhìn thấy những gì diễn ra 
trong và ngoài tổ chức. Rất khó để có thể 
hành xử trong phạm vi tổ chức theo cách 
khác xa với những gì bạn thể hiện ra bên 
ngoài. Hơn bao giờ hết, giờ đây mọi thứ 
phải nhất quán.”
 
Cuối cùng, khi tính chất công việc thay đổi 
thì các không gian vật lý nơi công việc đó 
được thực hiện cũng thay đổi theo. Môi 
trường văn phòng có thể trải qua một số 
thay đổi lớn, không chỉ bao gồm sự thu 
hẹp không gian cần thiết vì nhiều quy trình 
được tự động hóa và nhiều người làm việc 
từ xa hơn.8 Các thiết bị kết nối Internet và 
công nghệ IoT đang tạo ra một làn sóng 
nhiều tòa nhà thông minh giúp các công ty 
quản lý việc sử dụng năng lượng tốt hơn 
và giảm bớt những lo ngại về an ninh.9. 
Ngoài ra, khi các công ty nhận thức rõ hơn 
về mối quan hệ giữa người lao động và 
công việc, họ cũng tập trung hơn vào các 
phương diện như đảm bảo phúc lợi cho 
nhân viên, sự bền vững và hiệu quả hoạt 
động của công ty. Nhiều công ty đang 
triển khai các chiến lược tối ưu hóa hiện 
diện, cùng với thiết kế lại nơi làm việc, như 
những giải pháp để khai thác tối ưu nơi 
làm việc và thu hút nhân sự tài năng.

Sheila Botting, Lãnh đạo Mảng Bất động 
sản của Deloitte Canada cho biết, các công 
nghệ tiên tiến như công nghệ điện toán 
đám mây đang cho phép nhân viên làm 
việc ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. “Khi 
nói tới tương lai việc làm, các công nghệ 
mới tạo ra lực đẩy mạnh mẽ bằng cách 
thay đổi căn bản môi trường hoạt động vật 
lý của các doanh nghiệp. Do đó, các công 
ty cần nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng cho các xu 
hướng, phân tích, dự báo và sẵn sàng để 
giải quyết những thách thức về môi trường 
làm việc trong tương lai.”

Cơ hội 
Một cách để tìm kiếm các kỹ năng phù hợp 
và có thể chuyển đổi giữa các công việc 
khác nhau là thông qua việc theo dõi 
những kỹ năng mà thị trường đang có nhu 
cầu.  

Nhóm của Burger gần đây đã phân tích 15 
triệu thông báo tuyển dụng trong năm vừa 
qua để tìm ra kỹ năng nào có nhu cầu lớn 
nhất và kỹ năng nào đang có nhu cầu giảm 
dần. Burger cho biết: “Ngày nay, với sự sẵn 
có của dữ liệu, bạn có thể theo dõi xu 
hướng về các kỹ năng được và không còn 
được ưa chuộng. Bạn cũng có thể bắt đầu 
xây dựng mối liên kết giữa các năng lực với 
nhau.” 
Gần đây, một công ty Pháp xây dựng các 
tháp truyền tải điện, khi rơi vào tình trạng 
thiếu thợ hàn ngắn hạn, đã chuyển sang 
tìm kiếm lao động ở một thị trường khá 
bất ngờ: thị trường sản xuất ren. Một 
trong những tác động của toàn cầu hóa là 
các nhà sản xuất ren ở Pháp gần như 
đóng cửa hoạt động do cạnh tranh từ các 
nước thị trường mới nổi có nhân công lao 
động rẻ hơn.10 Burger cho rằng: “Sản xuất 
ren và hàn là cả hai công việc đòi hỏi độ 
chính xác cao. Thay vì cố gắng tìm thợ hàn, 
họ bắt đầu thuê công nhân ren và đào tạo 
họ thực hiện công việc. Rất nhiều công ty 
tư nhân có thể hưởng lợi khi dành thời 
gian suy nghĩ về cách thức áp dụng các kỹ 
năng hiện có trong tương lai.”

Các công ty tư nhân cũng cần bắt đầu đi 
trước các xu hướng nhân khẩu học sẽ định 
hình lại lực lượng lao động trong những 
năm tới. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, các dự báo điều 
tra dân số hiện nay dự đoán phụ nữ cũng 
có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh 
tế chủ đạo trong tương lai.11 Tuổi thọ cao 
hơn nhiều, khiến nhiều người lao động trì 
hoãn nghỉ hưu và ở lại làm việc lâu hơn.12

Burger nói rằng những xu hướng này 
chính là cơ hội để nắm bắt những hiểu 
biết mới và hỗ trợ chuyển giao thông tin từ 
thế hệ này sang thế hệ tiếp theo, đặc biệt 
tại các công ty tư nhân mà đội ngũ quản lý 
có thể không thay đổi nhiều trong những 
năm qua. “Thay vì xem xét nhân viên theo 
độ tuổi, nhiệm kỳ hoặc vùng địa lý, chúng 
tôi khuyến khích các công ty mà chúng tôi 
hợp tác hãy xem họ như một tập thể sở 
hữu các kỹ năng và kiến thức mà khi kết 
hợp lại với nhau thì có thể tạo ra những ý 
tưởng mới.”
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Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đối xử 
công bằng với nhân viên xét về lương 
thưởng và thăng tiến. Các bộ phận nhân 
sự ngày càng sử dụng dữ liệu nhân viên 
của họ một cách chuyên nghiệp hơn để 
xác định xu hướng phân biệt giới tính và 
chủng tộc, chênh lệch tiền lương và khen 
thưởng, và thiên vị trong tuyển dụng và 
thăng tiến.13 Các bộ phận nhân sự khác 
đang nâng cao ảnh hưởng xã hội của mình 
bằng cách yêu cầu nhà cung cấp và các 
đối tác kinh doanh khác cung cấp các số 
liệu về tính đa dạng của nhân sự trong các 
tổ chức của họ.

Khi cố gắng quản lý cấu trúc môi trường 
làm việc, Botting nói rằng các công ty cần 
ưu tiên khả năng mở rộng của cơ sở hạ 
tầng. Bà tin rằng nhiều công ty tư nhân có 
thể học hỏi từ các ngân hàng và nhà bán 
lẻ đã mở rộng quy mô văn phòng của họ 
dựa trên các yêu cầu về tính sẵn sàng, 
năng lực chuyên môn và lực lượng lao 
động.14 

Cũng theo Botting, “Các công ty tư nhân có 
thể tận dụng lợi thế thực sự ở điểm này vì 
họ thường nhanh nhạy và có thể thay đổi 
hướng đi khá nhanh chóng khi nhu cầu 
thay đổi.”

Không gian làm việc chung (Coworking 
Space), còn được gọi là “Không gian cho 
thuê để làm việc” (Space as a Service), có 
thể là một lựa chọn hấp dẫn khác. Ngay cả 
những công ty quy mô lớn hơn cũng đang 
chuyển hướng sang các giải pháp làm việc 
chung để duy trì tính linh hoạt, giảm chi 
phí và tận dụng lực lượng nhân viên làm 
việc theo yêu cầu ngày càng mở rộng 
trong nền kinh tế tự do. Nhiều doanh 
nghiệp khám phá ra những lợi ích khác 
không gian làm việc chung, bao gồm cơ 
hội kết nối với các doanh nghiệp khởi 
nghiệp và đang phát triển mà có thể trở 
thành đối tác tốt để hợp tác kinh doanh, 
cũng như nhận diện ứng viên cho các vị trí 
công việc. Họ cũng đang học cách đề 
phòng trước các vấn đề tiềm ẩn khi mở 

rộng doanh nghiệp sang các không gian 
làm việc này, bao gồm các rủi ro riêng tư 
và rủi ro không gian mạng khi sử dụng 
chung nguồn mạng.15

Botting nghĩ rằng tất cả các công ty tư 
nhân nên hợp tác chặt chẽ với một giám 
đốc đổi mới sáng tạo để dự báo nhu cầu 
văn phòng trong tương lai. Botting nói, 
“Quản lý văn phòng làm việc dài hạn càng 
trở nên quan trọng. Các công ty tư nhân 
mà không thể đáp ứng các yêu cầu kinh 
doanh hàng quý nên có nhiều thời gian 
hơn để quản lý thách thức này và dẫn đầu 
một số xu hướng đột phá về nơi làm việc 
nói trên.” 

Các câu hỏi cần xem xét
Trong quá trình hoạch định chiến lược, công ty của bạn đã dành đủ thời gian để đánh giá các công nghệ mới nổi sẽ định hình lại 
nhu cầu lực lượng lao động của công ty bạn như thế nào chưa?
Nhân sự của bạn có sở hữu một tập hợp các kỹ năng có thể thích ứng khi công nghệ định hình lại tính chất công việc hay không?
Bạn đã từng xem xét đến các ứng viên không theo tiêu chuẩn truyền thống (ví dụ: trong nước, nước ngoài, bán thời gian, hợp 
đồng) cho các cơ hội việc làm hiện đang thiếu nhân sự hay chưa?
Tác động của những thay đổi này đến các mô hình tổ chức của bạn là gì?
Công ty của bạn đang làm gì để đảm bảo rằng lực lượng lao động và các nhà lãnh đạo tương lai của tổ chức đại diện cho cơ sở 
khách hàng và nhóm dân số quy mô lớn ?
Làm thế nào các nhóm nhân sự đa dạng, không phân biệt có thể hỗ trợ giải quyết các thách thức kinh doanh?
Bạn đã xem xét tới các tác động xã hội của những thay đổi sắp tới này và cách tốt nhất để chuyển tiếp sang thời kỳ tương lai việc 
làm hay chưa?
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rộng doanh nghiệp sang các không gian 
làm việc này, bao gồm các rủi ro riêng tư 
và rủi ro không gian mạng khi sử dụng 
chung nguồn mạng.15

Botting nghĩ rằng tất cả các công ty tư 
nhân nên hợp tác chặt chẽ với một giám 
đốc đổi mới sáng tạo để dự báo nhu cầu 
văn phòng trong tương lai. Botting nói, 
“Quản lý văn phòng làm việc dài hạn càng 
trở nên quan trọng. Các công ty tư nhân 
mà không thể đáp ứng các yêu cầu kinh 
doanh hàng quý nên có nhiều thời gian 
hơn để quản lý thách thức này và dẫn đầu 
một số xu hướng đột phá về nơi làm việc 
nói trên.” 
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Trong năm vừa qua, các diễn biến về căng thẳng thương mại là tin 
tức chiếm hầu hết các mặt báo. Dù vậy, tiến trình toàn cầu hóa vẫn 
tiếp diễn, nhưng theo một lộ trình khác. Trước đây, toàn cầu hóa dựa 
trên thương mại và do các cường quốc phương Tây dẫn đầu. Nhưng 
hiện nay, công nghệ số lại đang thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và 
ngày càng có nhiều nền kinh tế mới nổi ở châu Á tham gia dẫn dắt 
quá trình này.1

Kết quả là các công ty tư nhân đang tích 
cực tham gia vào nền kinh tế toàn cầu hơn 
bao giờ hết và học cách giải quyết vô số 
vấn đề xuất phát từ việc hoạt động trên 
phạm vi mở rộng, chẳng hạn như áp lực 
địa chính trị, các quy định mang tính địa 
phương và khu vực, lực lượng lao động đa 
dạng.

Thách thức

Với những lợi ích như tiếp cận các thị 
trường mới, đang phát triển nhanh chóng 
và chi phí thấp hơn nằm trong số các lợi 
ích chủ yếu, toàn cầu hóa đã khiến các 
doanh nghiệp tư nhân dễ bị ảnh hưởng 
hơn trước các chính sách trong nước của 
các quốc gia khác. Sự leo thang về thuế 
quan thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung 
Quốc là một trường hợp điển hình. Ngay 
cả các công ty nhỏ và vừa của Mỹ đã 
chuyển hoạt động sản xuất quay trở lại các 
nhà máy Mỹ cho biết họ bị ảnh hưởng bởi 
đợt thuế quan mới nhất. Nguyên nhân là vì 
việc cung cấp linh kiện sản xuất ở nước 
khác đang gặp rủi ro do các rào cản 
thương mại mới gây ra.2 Tiếp đến là quyết 
định rời khỏi Liên minh châu Âu của Anh. 
Ngay lập tức, Brexit đã gây ra rất nhiều 
điều khó lường về cách thức triển khai các 
hoạt động hương mại trong tương lai giữa 
Vương quốc Anh và các thành viên khác 
trong khối liên minh kinh tế.

Tuy nhiên, dưới tốc độ thay đổi thúc đẩy 
bởi công nghệ, những công ty nào chỉ tập 
trung vào thị trường nội địa có thể sẽ 
không tồn tại lâu dài. Cạnh tranh có thể 
đến từ bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, và 
những gì dường như là lợi thế cạnh tranh 
được xây dựng ngày hôm nay có thể bị xóa 
bỏ trong tương lai. 

Willo Renehan, Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Tư vấn Thuế cho Khối doanh nghiệp 
tư nhân của Deloitte ở London cho biết: 
“Mọi thứ ngày nay liên quan rất mật thiết 
với nhau do quá trình toàn cầu hóa. Có 
quá nhiều điều bất định. Một điều rủi ro là 
doanh nghiệp sẽ bị bỏ lại phía sau nếu họ 
để quá trình này làm tê liệt hoạt động tổ 
chức. Sự đột phá diễn ra ngày càng nhanh 
hơn. Nếu bạn có một ý tưởng tốt, bạn cần 
phải nhanh chóng vạch ra kế hoạch hành 
động để ứng phó với sự cạnh tranh đang 
ngày càng diễn biến khó lường.”

Không phải mọi tham vọng mở rộng hoạt 
động quốc tế đều được thúc đẩy bởi các 
cuộc thảo luận nội bộ. Trong rất nhiều 
trường hợp, tham vọng này lại được thúc 
đẩy bởi nhu cầu của khách hàng. Một công 
ty dịch vụ phần mềm tại Melbourne, Úc, 
đã được một trong những khách hàng 
doanh nghiệp lớn nhất về cung cấp dịch 
vụ tương tự trong ngành tại châu Âu và 
châu Á tiếp cận. Mark Allsop, một Phó 
Tổng Giám đốc Deloitte Private ở 

Melbourne cho biết: “Khách hàng thực sự 
đang kéo doanh nghiệp vào cuộc chơi 
toàn cầu.”

Điều này không có nghĩa rằng việc tham 
gia vào thị trường toàn cầu sẽ trở nên dễ 
dàng, dẫn lời Allsop. Ông đã làm việc với 
rất nhiều doanh nghiệp tư nhân nhỏ, thiếu 
kinh nghiệm và năng lực để quản lý quá 
trình mở rộng hoạt động ra nước ngoài. 
Rất nhiều quyết định được đưa ra bao 
gồm nên tiếp cận thị trường nào, dù là mở 
rộng xuyên biên giới từ từ hay thông qua 
quá trình mua lại hoặc hợp tác, và cách 
thức vận hành nền tảng nào cần được xây 
dựng để sẵn sàng hoạt động. Các doanh 
nghiệp tư nhân có thể thiếu sự nhận diện 
thương hiệu để thu hút nguồn nhân lực tài 
năng tại địa phương. 

Một thách thức phức tạp khác là các rào 
cản liên quan đến quy định. “Các công ty 
tư nhân có thể chưa thiết lập được các hệ 
thống và cấu trúc hoạt động hoặc chưa có 
bảng cân đối kế toán đáng tin cậy để đáp 
ứng mọi nhu cầu của khách hàng.” Allsop 
nói. “Họ phải đưa ra một số lựa chọn khó 
khăn xung quanh những gì họ có thể làm, 
những gì cần phải từ chối, và đó có thể 
đồng nghĩa với một chút rủi ro.”
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các xung đột 
thương mại mới 
nhất sẽ thúc 
đẩy chương trình 
phát triển toàn cầu.”
Willo Renehan

Phó Tổng Giám đốc
Deloitte Anh Quốc

 

Một vấn đề khác là thiếu niềm tin. Trước 
đây, các công ty tư nhân có thể dành thời 
gian xây dựng mối quan hệ với các nhà 
cung cấp và các đối tác, ở bước đầu mang 
đến cho họ một vài ý tưởng hoạt động kinh 
doanh để xem cách họ xử lý trước khi mở 
rộng mối quan hệ. Nhưng để khai thác triệt 
để các cơ hội do toàn cầu hóa mang lại, các 
công ty tư nhân cần có niềm tin nhiều hơn. 
“Đây là một công việc khó khăn” Allsop nói. 
“Chúng tôi đã nghe những câu chuyện về 
những việc tồi tệ đã xảy ra, nhưng rất khó 
để tìm thấy những câu chuyện như thế khi 
mọi thứ diễn ra tốt đẹp.”

Cơ hội 

Bất chấp các chính sách thương mại bảo hộ 
gần đây, toàn cầu hóa vẫn tiếp tục và tiến 
triển. Quá trình số hóa nền kinh tế toàn cầu 
và những tiến bộ của điện toán đám mây 
nói riêng đã giúp cho các công ty nhỏ và 
đang phát triển tìm hiểu và thâm nhập các 
thị trường khác với chi phí thấp hơn rất 
nhiều so với trước đây.

Hãy xem xét một nhà sản xuất hàng tiêu 
dùng nhanh của Úc, một doanh nghiệp có 
thể nhanh chóng chuyển từ thị trường nội 
địa sang phục vụ các thị trường khác ở châu 
Á. Các sản phẩm của công ty được thiết kế 
tại Singapore, sản xuất ở nhiều nơi khác 
nhau trong khu vực châu Á thông qua sự 
trợ giúp của một nhà thầu nước ngoài, và 
được hỗ trợ bởi một đội ngũ nhân viên 
đông đảo làm việc tự do ngoài văn phòng 
làm việc chung tại Melbourne. Sự kết nối 
này giúp việc quản lý hoạt động mở rộng 
quy mô dễ dàng hơn so với trước đây.

Theo Allsop, bằng một số cách nào đó, các 
rào cản thương mại mới tạo ra cơ hội mới 
cho các công ty tư nhân đang tìm cách 

tham gia vào thị trường toàn cầu. Cuộc 
xung đột thương mại Mỹ-Trung đang mở ra 
cánh cửa cho các nhà cung cấp ở Úc hiện 
đang tìm hướng thâm nhập thị trường 
Trung Quốc vào thời điểm giá trị của đồng 
đô la Úc khá thấp. Renehan nói rằng nhiều 
doanh nghiệp ở Vương quốc Anh hiện đang 
tìm cách thiết lập văn phòng ở các quốc gia 
khác trong bối cảnh bất định khó dự báo do 
các cuộc đàm phán Brexit gây ra.

Renehan nói: “Amsterdam, Paris và 
Frankfurt là những thành phố được nói đến 
gần đây. Các công ty đang tìm cách xây 
dựng đội ngũ để bắt đầu hoạt động tại 
những thị trường này. Mọi thứ mới chỉ bắt 
đầu. Tương tự như vậy, chúng tôi cũng thấy 
các công ty có trụ sở ở Liên minh Châu Âu 
phải thành lập văn phòng tại Vương quốc 
Anh vì nếu không, họ sẽ không thể hoạt 
động ở đây. Toàn cầu hóa chắc chắn vẫn 
tiếp diễn, và theo một số cách thức, các 
tranh chấp thương mại mới nhất đang thúc 
đẩy chương trình nghị sự toàn cầu. Chúng 
tôi có thể thấy lượng vốn đầu tư tăng lên 
đột biến.”

Tất nhiên, lựa chọn địa điểm phù hợp là rất 
quan trọng. Các công ty tư nhân cần phải 
suy nghĩ tới nhiều phương diện liên quan, 
từ thuế và môi trường pháp lý đến các nền 
kinh tế trong nước và khu vực, và thậm chí 
cả sự ổn định chính trị.3 Đảm bảo và quản lý 
nhân sự tài năng ở thị trường nước ngoài 
cũng là điểm mấu chốt để thành công. Hồ 
sơ việc làm và tiêu chí tuyển dụng cần phải 
đáp ứng cả tiêu chuẩn quốc tế lẫn các yêu 
cầu thực tế địa phương. Cán bộ tại các cơ 
quan pháp lý nước ngoài cũng có thể có 
những quan điểm khác nhau về tính hiệu 
quả, mức lương thưởng và các ưu đãi.4
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Xét về khía cạnh này, các doanh nghiệp tư 
nhân cần áp dụng phương thức tiếp cận 
trọng điểm dựa trên dữ liệu mà họ dùng để 
quản lý các biến số ví dụ như chi phí lao 
động. Thay vì chinh phục một thị trường 
bằng cách thức riêng, trong một số trường 
hợp, hợp tác với một đối tác tại thị trường 
mục tiêu có thể là một phương án phù hợp 
hơn. Những quyết định như thế này cần 
được tính toán kĩ lưỡng, trước tiên bằng 
cách xác định các yếu tố liên quan đến 
khoản đầu tư, sau đó lựa chọn cấu trúc và 
tiếp đến đánh giá các tình huống (có thể và 
không thể) diễn ra trong tương lai nếu các 
điều kiện thay đổi.5

Đây là những câu hỏi đáng suy nghĩ ngay cả 
với các doanh nghiệp được thành lập tại các 
thị trường quốc tế. Như chúng tôi đã thấy, 
các chuỗi cung ứng có thể gặp rủi ro tức thì 
về môi trường hiện tại. Các công ty tư nhân 
cần phải hiểu rõ nguyên vật liệu, phụ kiện, 
công cụ, nhiên liệu và các đầu vào khác đến 
từ đâu và nguồn cung cấp của họ đáng tin 
cậy đến mức nào. Toàn cầu hóa có nghĩa là 
các doanh nghiệp không thể không chú ý 
tới chuỗi giá trị.6

 Việc thiếu các quy định phức tạp trong cấu 
trúc hoạt động tại nhiều công ty tư nhân có 
thể là lợi thế trong việc giải quyết các vấn 
đề phát sinh trên các khía cạnh này. Các 

công ty đại chúng lớn phụ thuộc vào các cổ 
đông, và hội đồng quản trị không ưa thích 
rủi ro thường ít sẵn sàng đầu tư vào thời 
điểm có nhiều biến động khó lường.

Renehan kết luận: “Các công ty tư nhân 
thường có thể nhanh nhạy hơn, có thể phát 
hiện ra các vấn đề và xử lý vấn đề nhanh 
hơn. Những doanh nghiệp này cũng có 
khẩu vị chấp nhận rủi ro lớn hơn. Nhìn 
chung, nếu họ thấy một khoản đầu tư 
không thành công, họ sẽ điều chỉnh nó để 
xem công ty có thể tận dụng được gì khác 
từ việc đầu tư hay không.”   

Các câu hỏi cần xem xét
Các tranh chấp thương mại toàn cầu có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn như thế nào trong năm tới và bạn sẽ 
làm gì trước bối cảnh đó?
Công ty của bạn có chuyên gia nội bộ nắm rõ các quy định phức tạp về pháp lý, pháp luật và các phức tạp khác liên quan 
đến việc thâm nhập một thị trường quốc tế mới không?
Có khách hàng nào có thể sẽ yêu cầu công ty bạn hỗ trợ họ ở các thị trường quốc tế mới trong năm tới không, và doanh 
nghiệp của bạn có sẵn sàng không?
Bạn đã xem xét mở rộng ra thị trường quốc tế với sự giúp đỡ của các đối tác chưa?
Bạn đang làm gì để tìm nguồn nhân sự tài năng từ các quốc gia khác và bạn có hiểu tất cả các khía cạnh mà bạn cần nắm 
vững để quản lý các khía cạnh đó một cách hiệu quả không?
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Doanh nghiệp tư nhân sẽ luôn phải đối phó với những diễn biến 
ngày càng phức tạp trong quá trình phát triển, nhưng với tốc độ thay 
đổi hiện nay, các doanh nghiệp cần phải có hiểu biết sâu hơn nữa về 
mảng quản trị doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, xét trên phạm vi rộng hơn, với 
những rủi ro mới ví dụ như rủi ro về quy 
định pháp lý, địa chính trị, cạnh tranh hay 
thị trường, hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ 
cần phải tham gia nhiều hơn nữa vào hoạt 
động của doanh nghiệp so với trước đây. 
Với yêu cầu phải có thêm những quan 
điểm mới về lựa chọn chiến lược và những 
rủi ro liên quan tới sự đột phá, một số 
doanh nghiệp tư nhân đang tiếp thu 
những quan điểm bên ngoài và có một cái 
nhìn toàn diện hơn về những rủi ro chiến 
lược mà doanh nghiệp của họ đang đối 
mặt. Ngoài ra, các doanh nghiệp này cũng 
thảo luận thường xuyên hơn về sự đột phá 
và kế hoạch thúc đẩy hay ít nhất đón đầu 
những chuyển đổi lớn trong tương lai.

Thách thức
Công tác quản trị ở các công ty tư nhân 
bao quát trên một phạm vi rộng. Một bên 
là những doanh nghiệp được đầu tư bằng 
vốn cổ phần tư nhân với các yêu cầu giám 
sát, báo cáo cũng như trách nhiệm giải 
trình chặt chẽ hơn đến từ phía nhà đầu tư 
chủ quản; bên còn lại là những doanh 
nghiệp nhỏ hơn, những công ty khởi 
nghiệp có thể không có bộ máy quản lý 
chính thức. Tuy nhiên dù theo thiên hướng 
quản trị nào thì phần lớn các công ty tư 
nhân đều đang phải đối mặt với những 
thách thức mới phát sinh liên quan đến 
đột phá công nghệ và các mối đe dọa 
cạnh tranh tới mô hình kinh doanh hiện tại 

của mình. Giám đốc điều hành Trung tâm 
Hiệu quả Quản trị (Board Effectiveness) 
thuộc Deloitte LLP Maureen Bujno nhận 
định: “Như chúng ta đều biết, bước tiến 
công nghệ nhanh chóng và phương thức 
công nghệ tạo ra sự đột phá trong hoạt 
động kinh doanh đang trở thành thách 
thức đối với doanh nghiệp tư nhân. Như 
vậy, khi nói đến quản lý rủi ro chiến lược, 
công nghệ gần như sẽ là ưu tiên số một 
đối với mọi doanh nghiệp.”

Công nghệ cũng có thể dẫn đến rủi ro nếu 
không có sự tuân thủ quy định pháp luật. 
Tại châu Âu, theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu 
chung (GDPR) có hiệu lực vào tháng 
5/2018, mọi công ty hoạt động kinh doanh 
trong khu vực Liên minh châu Âu và Khu 
vực Kinh tế châu Âu phải có các giải pháp 
chuyên môn và quản lý tổ chức đúng đắn 
nhằm bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cá 
nhân.1 Chính phủ Trung Quốc mới đây đã 
tiến thêm một bước khi quy định chặt chẽ 
hơn cách thức thu thập, lưu trữ và chia sẻ 
dữ liệu cá nhân trong các quy chuẩn quốc 
gia mới. Tại Mỹ, khi quy định mới được ban 
hành, người vi phạm các quy chuẩn về 
quyền riêng tư và an ninh mạng có thể 
nhận án tù giam tối đa lên tới 20 năm.2

 Svetlana Gandjova, Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách dịch vụ Tư vấn Tài chính - 
Deloitte tại Vienna cho biết mối lo ngại 
đến việc tổn hại danh tiếng do vi phạm 
những quy định này khiến HĐQT các 

doanh nghiệp tư nhân phải tăng cường 
năng lực tuân thủ và cân nhắc phương 
thức quản trị rủi ro một cách chiến lược 
hơn. Gandjova cho biết thêm: “Tại Châu 
Âu, cấu trúc quản trị doanh nghiệp tư 
nhân chủ yếu được xây dựng dựa trên quy 
định pháp luật. Áp lực thường đến từ các 
tập đoàn lớn là khách hàng hoặc nhà cung 
cấp của những doanh nghiệp này và họ 
yêu cầu phải có những chương trình tuân 
thủ hiệu quả hơn (như cam kết chống 
tham nhũng và chống độc quyền, chống 
tình trạng sử dụng lao động trẻ em, tuân 
thủ về môi trường). Những áp lực này thúc 
đẩy doanh nghiệp triển khai các quy trình 
quản trị chặt chẽ hơn. Đơn giản là bởi họ 
không chấp nhận rủi ro về mặt uy tín do 
không tuân thủ quy định pháp luật.”

Nhân tài là một khía cạnh khác cần được 
hội đồng quản trị chú ý tới. Nhu cầu nhân 
sự đang thay đổi đáng kể khi công nghệ 
mới bắt đầu phát triển. Nếu các công ty tư 
nhân không có tư duy chiến lược về những 
kỹ năng cần thiết trong tương lai, họ có thể 
hạn chế tiềm năng tăng trưởng của chính 
mình. Bên cạnh đó, khi tiếp tục mở rộng 
phạm vi hoạt động ra toàn cầu, doanh 
nghiệp tư nhân sẽ ngày càng cần tới 
những lãnh đạo doanh nghiệp am hiểu 
các hoạt động cũng như thông lệ kinh 
doanh quốc tế.
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“Hội đồng quản trị 
(HĐQT) của công ty 
tư nhân cần tham gia 
ứng phó trước các 
thay đổi ngày càng 
gia tăng.”
Maureen Bujno

Giám đốc Điều hành 
Trung Tâm Hiệu quả Quản trị
Deloitte LLP

Khi đề cập đến vấn đề cải thiện các mô 
hình quản trị, các doanh nghiệp gia đình 
thường thích ứng với tốc độ chậm hơn do 
các thành viên gia đình dù có thể vẫn đầu 
tư vào doanh nghiệp nhưng lại không còn 
tích cực tham gia điều hành. Điều này 
khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong 
việc đón đầu các xu hướng định hình môi 
trường cạnh tranh và đào tạo thế hệ lãnh 
đạo kế cận.
 
Cơ hội
Trong thời kỳ diễn ra những thay đổi mang 
tính chuyển đổi như vậy, bất cứ doanh 
nghiệp nào cũng có thể thúc đẩy sự đột 
phá trong một lĩnh vực nhất định. Tuy 
nhiên, theo Bujino, điều này không tự 
nhiên diễn ra. Các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp tư nhân nên dành thời gian để 
nhận diện những bước chuyển lớn trên thị 
trường và xây dựng những kịch bản khác 
nhau trong đó một nhân tố cạnh tranh 
không ngờ tới hoặc những rủi ro khác có 
thể làm chao đảo hoạt động kinh doanh 
cốt lõi. Các lãnh đạo doanh nghiệp cũng 
cần đảm bảo rằng bất kỳ sáng kiến ứng 
dụng công nghệ mới nào cũng phải đề ra 
mục tiêu rõ ràng, ví dụ như giải quyết vấn 
đề hiện tại hoặc hướng đến một phân khúc 
mới trên thị trường.

Bunjo cho biết: “Một trong những điều 
quan trọng mà tôi nhận thấy liên quan tới 
thay đổi trong chiến lược và nhận thức đó 
là HĐQT của doanh nghiệp tư nhân cần 
tham gia ứng phó trước các thay đổi ngày 
càng gia tăng. Cũng theo Bunjo, HĐQT của 
các doanh nghiệp tư nhân thể hiện một số 
phẩm chất quan trọng. Các thành viên 
HĐQT có kiến thức tốt về hoạt động kinh 
doanh cũng như các kỹ năng và kinh 
nghiệm thực tiễn khác nhau nhưng HĐQT 
có thể vẫn cần đến các thành viên độc lập. 
Đây là điểm mấu chốt đặc biệt hiện nay do 
tốc độ chuyển đổi diễn ra ngày càng 
nhanh. Thành viên độc lập của HĐQT có 
thể mang tới những kiến thức, chuyên môn 
và kỹ năng mà TGĐ và ban điều hành cấp 
cao của doanh nghiệp đang thiếu. Họ cũng 
có thể có nhiều kinh nghiệm mà bản thân 
tự tích lũy được thông qua làm việc với các 

tổ chức khác cũng gặp phải những thách 
thức khó khăn. Đồng thời, họ cũng có xu 
hướng thử thách góc nhìn của các lãnh đạo 
khác với tinh thần đóng góp xây dựng.

Bunjio nói: “Các thành viên độc lập của 
HĐQT thường đưa ra những nhận định 
khách quan và hữu ích về những gì họ 
chứng kiến trong các ngành khác, đồng 
thời có thể giúp các doanh nghiệp quyết 
định xem doanh nghiệp nên thúc đẩy hay 
đón đầu sự đột phá. Có thêm góc nhìn từ 
bên ngoài sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng 
đối với các doanh nghiệp mới chỉ có thành 
viên nội bộ đứng đầu và nhân viên nội bộ 
có thể lại đang thiếu một số kỹ năng cũng 
như kinh nghiệm nhất định”.

Quản trị rủi ro là một lĩnh vực mà doanh 
nghiệp tư nhân thường không theo kịp sự 
phát triển của toàn thị trường nói chung. 
Tuy nhiên, hiện tại, các doanh nghiệp tư 
nhân đang có nhiều tiến bộ đáng kể để thu 
hẹp khoảng cách này. Trước đây, rủi ro 
thường được quản lý độc lập theo từng 
đơn vị kinh doanh và hậu quả là phương 
thức quản lý rủi ro phân tán khiến tổ chức 
thiếu đi nhận thức cũng như chia sẻ thông 
tin. Hiện nay, những rủi ro chiến lược chính 
đều được báo cáo thường xuyên đến 
HĐQT. Các doanh nghiệp tư nhân cũng 
đang kết hợp hoạt động giám sát, đo lường 
và báo cáo rủi ro ở cấp độ toàn doanh 
nghiệp.

HĐQT công ty tư nhân đang nhận thấy 
những lợi ích tới từ việc tăng cường tập 
trung vào công tác quản trị rủi ro và tiến 
hành các chương trình tuân thủ. Một mặt, 
HĐQT sẽ gặp ít rủi ro pháp lý hơn, mặt 
khác thương hiệu và uy tín của công ty sẽ 
được nâng cao. Cách đây 5 năm, nhiều 
công ty chỉ cử một nhân viên từ bộ phận 
pháp lý phụ trách một số mảng tuân thủ. 
Hiện nay, theo Gandjova, doanh nghiệp đã 
có các bộ phận chuyên trách tập trung vào 
công tác tuân thủ, đồng thời việc chuyển 
giao  thế hệ kế nhiệm tại các doanh nghiệp 
gia đình đang thúc đẩy một số thay đổi rõ 
rệt.  
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Lập kế hoạch nhân sự kế nhiệm hiệu quả có 
thể giúp đảm bảo rằng quá trình thay đổi văn 
hóa doanh nghiệp sẽ đem lại hiệu quả tích cực 
trong tương lai. Đây vẫn là một thách thức 
trong công tác quản trị của nhiều doanh 
nghiệp tư nhân và đặc biệt là các doanh 
nghiệp gia đình. Tuy nhiên theo Bujno, lập kế 
hoạch nhân sự kế nhiệm ngày càng trở nên 
quan trọng bởi nó buộc các nhà lãnh đạo công 
ty phải đồng thuận với nhau về tầm nhìn chung 
cho tương lai doanh nghiệp.

Bunjo nhận định: “Lập kế hoạch nhân sự kế 
nhiệm cần phải được đề cập trong chương 

trình hành động của HĐQT, không chỉ cho vị trí 
Tổng Giám đốc mà còn cho nhu cầu về các vị 
trí nhân sự tài năng khác của tổ chức”. Các 
cuộc thảo luận về lãnh đạo kế nhiệm thường 
bỏ sót sự tham gia của một vài cá nhân quan 
trọng - những người có thể để lại những 
khoảng trống trong ban lãnh đạo nếu họ đột 
ngột nghỉ việc. Bunjo đề xuất HĐQT các công ty 
tư nhân cần phải rà soát cơ cấu tổ chức doanh 
nghiệp ít nhất mỗi năm một lần để cân nhắc 
các vị trí chủ chốt này, hiểu rõ về các chương 
trình phát triển hiện tại và xác định những 
người có thể đảm nhận một số vai trò nhất 
định trong nội bộ khi cần thiết.

Các câu hỏi cần xem xét
Doanh nghiệp của bạn có HĐQT chính thức hoặc một đội ngũ chuyên trách về rủi ro chiến lược trong hoạt động của doanh 
nghiệp không?
HĐQT hoặc đội ngũ quản trị của công ty bạn thể tiếp cận các quan điểm độc lập về những thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp 
của bạn đang phải đối mặt hay không?
Bạn đang quản trị rủi ro từ góc nhìn đơn vị kinh doanh riêng lẻ hay từ góc nhìn toàn diện trên toàn doanh nghiệp?
Đội ngũ nhân sự tương lai của bạn sẽ như thế nào và sẽ ảnh hưởng ra sao đến doanh nghiệp của bạn?
HĐQT tại doanh nghiệp của bạn có tham gia lập kế hoạch hành động để ứng phó trước những phát triển đột phá hay không?
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Trong 9 tháng đầu năm 2018, mua bán và sáp nhập (M&A) trên toàn 
cầu đã đạt mức kỷ lục mới, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2017.1 
Dường như các doanh nghiệp đang gấp rút tái cấu trúc lại doanh 
nghiệp trong môi trường kinh doanh đang chứng kiến nhiều thay 
đổi công nghệ mang tính đột phá. Với giá trị của mình, doanh nghiệp 
tư nhân ngày càng trở thành mục tiêu cho các thương vụ M&A.

Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân đang 
thực hiện việc bán doanh nghiệp của 
mình, hoặc ít nhất đang cân nhắc về điều 
này. Tuy nhiên, họ lại vấp phải các khó 
khăn về tổ chức trong quá trình hoàn tất 
thương vụ. Đồng thời, các bên mua đang 
ngày càng quan tâm hơn đến mảng sáp 
nhập, và một số còn chuyển hướng sang 
việc “rà soát, thẩm định số” để dự đoán 
ảnh hưởng của công nghệ đến lợi nhuận 
thu về. 

Thách thức
Một trong những thách thức khiến các 
chủ doanh nghiệp tư nhân nghĩ tới việc 
bán doanh nghiệp là bởi họ không có 
người kế nhiệm tiềm năng. Trong vài 
thập kỷ trước đây, nhiều công ty gia đình 
vẫn quen với việc chọn thành viên trong 
gia đình làm người kế nhiệm bằng cách 
dành nhiều năm để đào tạo và truyền 
thụ kinh nghiệm cho đến khi họ đủ vững 
vàng trên cương vị mới. 
Tuy nhiên, theo Tara Hill - Lãnh đạo 

Mảng Thương vụ & Vốn cổ phần tư nhân 
quốc gia Deloitte tại Sydney, Úc cho rằng 
thế hệ trẻ ngày nay có nhiều “cơ hội học 
tập tuyệt vời” hơn so với trước đây. Lý do 
là bởi “họ được học tập tại những ngôi 
trường danh giá. Họ tự khởi nghiệp và 
không hứng thú với việc tiếp quản cơ 
nghiệp của gia đình. Điều này khiến cho 
thế hệ đang sở hữu và quản lý doanh 
nghiệp nhận thấy họ không có phương 
án chuyển giao cho thế hệ sau.”

Cũng theo bà Tara, những gì các công ty 
này có là một khoản vốn khổng lồ trong 
doanh nghiệp. Các công ty này bắt đầu 
tìm kiếm người mua chiến lược hoặc các 
nhà đầu tư tài chính để giúp mang lại 
thanh khoản. Tuy nhiên, nhiều công ty 
chưa sẵn sàng cho các yêu cầu đặt ra 
trong một thương vụ mua đứt hoặc đầu 
tư vốn cổ phần vào doanh nghiệp của 
họ. Một đội ngũ tài chính có đầy đủ nhân 
sự có thể mất nhiều tuần để chuẩn bị hồ 
sơ tài liệu phục vụ cho một thương vụ 

như thế này, tuy nhiên nhiều công ty tư 
nhân với bộ máy tinh gọn sẽ rất dễ bị 
bên mua yêu cầu hạ giá bán hoặc đơn 
giản là họ sẽ bỏ qua thương vụ vì công 
tác xử lý chậm chạp.

Jamie Lewin, Giám đốc Dịch vụ Tài chính 
doanh nghiệp Deloitte tại Dallas, Texas 
chia sẻ: “Thời gian chính là kẻ thù của bất 
kỳ công ty nào đang chào bán doanh 
nghiệp, bởi những công ty này phải liên 
tục đạt được doanh số tích cực hàng 
tháng. Một trong những yếu tố quan 
trọng khi lựa chọn nhà đầu tư hoặc bên 
mua lại doanh nghiệp là khả năng kết 
thúc thương vụ nhanh chóng. Để làm 
được điều này, mấu chốt nằm ở chỗ 
doanh nghiệp phải đẩy nhanh quá trình 
rà soát. Nếu doanh nghiệp không thể 
làm được việc này thì chắc chắn nguyên 
nhân là do báo cáo tài chính của công ty 
đã không được chuẩn bị cẩn thận.” 
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“Chúng ta đang nói 
đến sự mất cân đối 
lớn giữa cung và cầu.”
Jamie Lewin

Giám đốc Dịch vụ Tài chính doanh nghiệp 
Deloitte ở Dallas, Texas

Một điểm nữa là doanh nghiệp tư nhân 
được mua lại cần phải tập trung vào ngắn 
hạn, nhưng nếu bên mua lại không để ý 
đến những mục tiêu dài hạn thì họ sẽ phải 
trả một cái giá đắt. Một nhược điểm lớn 
của các công ty tư nhân muốn mua lại là 
không nhìn nhận thương vụ M&A như một 
phần trong quá trình bao gồm các bước rà 
soát thẩm định chi tiết, triển khai và sáp 
nhập. Các lãnh đạo điều hành thương vụ 
mua lại có thể không có đủ kinh nghiệm để 
xử lý các vấn đề phát sinh sau sáp nhập, 
chẳng hạn như tiết kiệm được một khoản 
chi phí nhờ sáp nhập như đã đề ra trước 
đó, thực hiện các khoản đầu tư đúng đắn 
để hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng chung 
sau khi sáp nhập, và tích hợp các chuỗi 
cung ứng cũ để ảnh hưởng ít nhất tới 
khách hàng, đối tác và nhân viên.

Cơ hội
Trong những năm gần đây, số tiền mặt mà 
các bên mua chiến lược hoặc nhà đầu tư 
tài chính nắm giữ đang ngày càng lớn. Ví 
dụ, nguồn vốn không cam kết tại các công 
ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân hiện nay lên 
tới 1,8 nghìn tỷ USD.2 Tuy nhiên, sự bùng 
nổ của hoạt động sáp nhập trong những 
năm gần đây đã chứng kiến nhiều thương 
vụ được hoàn tất với các mục tiêu rõ ràng 
và giá giao dịch tăng cao đã thúc đẩy bên 
mua chuyển hướng tập trung vào các 
doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp tư 
nhân.

Lewin cho biết: “Chúng ta nói đến sự mất 
cân đối lớn giữa cung và cầu - điều hiện 
vẫn mang lại lợi thế cho doanh nghiệp tư 
nhân. Bạn có thể chào bán doanh nghiệp 
của mình với mức giá tốt trong môi trường 
kinh doanh hiện nay. Trở thành công ty đại 
chúng là một phương án hay để có nguồn 
vốn giúp doanh nghiệp phát triển, nhưng 
sẽ không phải là cách tốt để các doanh 
nhân thu về tiền mặt.”

Đối với bên mua, chi phí nợ vẫn còn ở mức 
thấp kỉ lục gần như ở hầu hết các thị 
trường toàn cầu cho dù gần đây lãi suất đã 
nhích lên. Cùng với các khoản đầu tư chiến 
lược của các công ty đầu tư vốn cổ phần, 
nguồn vốn giá rẻ đang mang lại rất nhiều 
lợi ích cho các công ty tư nhân muốn mua 
lại, cả trong các giao dịch mua bán để mở 
rộng kinh doanh hoặc mua lại các đối thủ 
cạnh tranh.

Hill nhận định, cho dù là bên mua hay bên 
bán, các công ty tư nhân cần cân nhắc xem 
ai sẽ là người quản lý quá trình mua bán 
đó. “Một trong những câu hỏi đầu tiên tôi 
thường hỏi các công ty tư nhân đang thực 
hiện thương vụ là: ‘Doanh nghiệp đã có đội 
ngũ phụ trách chưa?” Các công ty đã hoạt 
động trong nhiều thập kỷ thường được 
điều hành bởi các nhà quản lý có thể 
không sở hữu nhưng kỹ năng phù hợp 
trong môi trường M&A hiện nay. Một số 
doanh nghiệp cần thay đổi ban điều hành 
cấp cao để bổ sung những nhân sự có kinh 
nghiệm thực hiện các giao dịch mua bán.” 

Mảng Dịch vụ Tư vấn Tài chính Deloitte, đã đăng ký với Ủy ban giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và thành viên của Tổ chức quản lý lĩnh vực tài 

chính (FINRA) và Công ty Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC), là một công ty con thuộc sở hữu của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Deloitte 

và công ty liên kết của Công ty TNHH Giao dịch và Phân tích Kinh doanh Deloitte. Các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đầu tư tại Hoa Kỳ được cung 

cấp độc quyền thông qua Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Deloitte. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập 

www.investmentbanking.deloitte.com. Vui lòng truy cập website www.deloitte.com/us/about để biết thêm chi tiết về cơ cấu pháp lý của chúng tôi. 

Một số dịch vụ có thể không có sẵn để chứng thực cho khách hàng theo các quy tắc và quy định của kế toán công ty đại chúng. 

Thách thức và Cơ hội cho Doanh nghiệp Tư nhân

47



Đề tìm hiểu thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ:

Tara Hill
Phó Tổng Giám đốc
Deloitte Úc

Deloitte Mỹ 

TaHill@deloitte.com.au

Jamie Lewin 
Giám đốc

jlewin@deloitte.com

Hill cho biết: “Các công ty đại chúng lớn thường 
khắt khe hơn rất nhiều trong việc lựa chọn 
người đảm nhận vai trò đó”. Trong một số 
trường hợp, một giao dịch có thể chỉ là thứ mà 
người sở hữu doanh nghiệp cần có để tạo ra 
thay đổi mà đáng ra nên được thực hiện từ rất 
lâu rồi, Hill nói.
 
Với tốc độ thay đổi nhanh như vậy, nhiều công 
ty đang bắt đầu triển khai các công cụ số để 
đảm bảo chốt giao dịch nhanh chóng và quá 
trình hợp nhất diễn ra thuận lợi. Ví dụ, nhiều 
Giám đốc Tài chính đang sử dụng các phòng 
dữ liệu ảo mà có thể tạo ra một môi trường 
trực tuyến an toàn, trong đó các thành viên 
trong nhóm, dù không ngồi cùng một địa điểm, 
có thể xem xét một lượng lớn dữ liệu liên quan 

đến các giao dịch. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp 
các nhóm thực hiện thương vụ phân tích số 
lượng lớn hợp đồng và các tài liệu khác theo 
phương thức tự động hóa cao. Trực quan hóa 
dữ liệu cũng giúp cung cấp thông tin đằng sau 
những con số.3

Theo báo cáo xu hướng M&A 2018 của 
Deloitte, 63% các công ty có trụ sở tại Mỹ được 
khảo sát cho biết họ sử dụng các công cụ khác 
ngoài bảng tính (Spreadsheets) để giải quyết 
các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến M&A, 
bao gồm tinh gọn quá trình hợp nhất và giảm 
chi phí. Các công ty còn lại chưa thực hiện 
(62%) cũng có kế hoạch triển khai tương tự 
như vậy.4

Các câu hỏi cần xem xét
Một thương vụ bán doanh nghiệp tiềm năng có phải là điều công ty bạn đang cân nhắc trong vòng 5 đến 10 năm tới không? 
Nếu vậy, doanh nghiệp bạn liệu có nên đẩy mạnh các kế hoạch tận dụng thị trường M&A đang phát triển mạnh hiện nay hay 
không?
Nếu công ty bạn là công ty muốn mua lại, bạn có tích cực theo dõi cơ hội tại cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài 
hay không?
Đội ngũ quản lý của bạn có sẵn sàng cho một thương vụ tiềm năng không? Tổ chức của bạn có những nhân sự biết rõ kỳ vọng 
và cách thức tiến hành thương vụ như thế nào không?
Bạn có cân nhắc đến ý nghĩa của thương vụ mua bán đối với những lãnh đạo cấp cao trong đội ngũ quản lý không?
Bạn có các mối quan hệ bên ngoài (như pháp lý, tài chính, thuế,...) để hỗ trợ thương vụ mua lại ở tất cả các bước hay không?
Bạn có xây dựng các công cụ số để hỗ trợ rà soát đặc biệt và tiến tới hoàn tất thương vụ nhanh chóng hơn hay không? 
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