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Kính gửi: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và 
Đối tác của Deloitte Việt Nam 
 
Có thể nói Covid-19 là một liều thuốc thử cho 
các nhà lãnh đạo kiên tâm, cũng là một “lò 
luyện”, qua đó khả năng lãnh đạo kiên tâm 
có thể được “chưng cất” và tinh chế tốt nhất.  
Đây thật sự là một phép thử hiệu quả đối với 
nhiều doanh nghiệp cũng như đối với giá trị 
của các nhà lãnh đạo trong thời khủng 
hoảng.  
 
Thời Covid, giá trị và vai trò của các nhà lãnh 
đạo kiên tâm được xác định qua năm phẩm 
chất cơ bản để nói lên họ là ai, và sau đó là 
họ làm gì để dẫn dắt doanh nghiệp/ tổ chức 
của mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng 
với Đối phó và Phục hồi, để Tăng trưởng trở 
lại và Hưng thịnh.  
 
Deloitte liên tục phát hành bản tin nhanh 
cung cấp cho các nhà lãnh đạo về tinh thần 
lãnh đạo và những bài học thực tế do 
Deloitte tổng hợp từ những khu vực/ doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên toàn 
cầu. Bản tin thứ nhất đã phát hành vào 
tháng 4/2020 với chủ đề “ Kiên Tâm vượt 
qua Khủng Hoảng”. Bản tin thứ hai này với 
chủ đề  “Tinh hoa của nhà lãnh đạo kiên 
tâm” chia sẻ về phương châm sống “kiên 
tâm”, thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo 
từ “ngày hôm nay” sang “ngày mai”, và 
những bước đi tiếp theo để phục hồi  và phát 
triển trong một trạng thái “bình thường 
mới”.  
 

  

       
 
 
 
 

“Deloitte Việt Nam với 30 năm tại 
thị trường Việt Nam, cùng nguồn 
lực được kết nối chặt chẽ với 
Deloitte Toàn cầu, chúng tôi có 
nhiều kinh nghiệm ứng phó với 
những rủi ro và khủng hoảng tác 
động mạnh mẽ đến tài chính và 
nền kinh tế.” 

 

Deloitte Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp và các đối tác để tìm kiếm 
các cơ hội mới trong thách thức.  
 
Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các quý vị! 

Chiến đấu với Covid-19 bằng sự kiên tâm 

Để có thêm thông tin chuyên sâu từ Deloitte về ứng phó với Covid-19, vui lòng tham khảo 

website của Deloitte dành riêng cho các chuyên khảo về Covid-19.    

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html
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Kiên tâm là một phương châm sống  
 

ác tổ chức từng ví von việc “thay đổi tinh 

gọn” chẳng khác nào việc “sửa chữa một 

chiếc phi cơ trong khi đang bay”. Có thể nói 

đại dịch Covid-19 đã viết lại toàn bộ các quy tắc về 

việc tiến hành những thay đổi cực nhanh và đột 

ngột của các tổ chức trong thời 

hiện đại. Chúng ta - những 

người đang lãnh đạo một tập 

đoàn, một tổ chức, hay chỉ là gia 

đình của mình -  không đơn giản 

là “sửa chữa chiếc phi cơ  trong 

khi đang bay”, mà thậm chí là 

đang phải chế tạo và sản xuất ra chiếc phi cơ đó 

trong lúc nó đang bay. Trong những thời điểm như 

thế này, thực sự cần có những nhà lãnh đạo kiên 

tâm để đương đầu và vượt qua những bất ổn ở 

mức thảm họa như hiện nay. 

Bài viết đầu tiên trong loạt bài này đã mô tả những 

nền tảng thiết yếu mà các nhà lãnh đạo cần để có 

thể chèo lái doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng 

hoảng một cách hiệu quả.1 Các nhà lãnh đạo kiên 

tâm được xác định qua năm (05) phẩm chất cơ 

bản để nói lên họ là ai, và sau đó là họ làm gì trong 

ba giai đoạn quan trọng: Đối phó, Phục hồi và 

Hưng thịnh.   

Khi bước vào giai đoạn Phục hồi sau cuộc khủng 

hoảng, các nhà lãnh đạo kiên tâm nhận ra và củng 

cố những thay đổi quan trọng về tư duy - từ “hôm 

nay” sang “ngày mai” - trong đội ngũ nhân viên 

của mình. Các nhà lãnh đạo nhận thức rõ việc 

những thay đổi nghiêm trọng về thị trường và xã 

hội do dịch Covid-19 đã và đang gây ra, cũng như 

những bất ổn to lớn cần phải vượt qua để nhanh 

chóng nắm bắt, biến bất ổn thành cơ hội để tăng 

trưởng và thay đổi. Giữa tình trạng bất ổn này, 

nhà lãnh đạo kiên tâm cần có được sự “tuân phục” 

(followership) tối đa từ đội ngũ của mình, và sự 

“tuân phục” này cần phải được nuôi dưỡng và 

củng cố bằng cách xây dựng lòng tin hay sự tín 

nhiệm ở mức độ cao hơn nữa.  

  

C 

Những thách thức lịch sử đối với các nhà 

lãnh đạo là quản lý cuộc khủng hoảng 

trong khi vẫn tiếp tục xây dựng tương lai. 
—  Henry Kissinger2

 

 

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html?nc=1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html%23endnote-2#endnote-2
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Và những nhà lãnh đạo kiên tâm thường bắt đầu 

bằng cách hình dung trước bức tranh sẽ như thế 

nào khi giai đoạn phục hồi kết thúc - doanh nghiệp 

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

đó hướng dẫn đội ngũ của mình xây dựng một 

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

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

mong muốn để cuối cùng đạt được những thành 

công đó. 

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

phương châm sống. Một “tổ chức kiên cường” 

không đơn giản chỉ có khả năng hồi phục về trạng 

thái trước cuộc khủng hoảng, mà hơn thế nữa, 

một tổ chức thực sự kiên cường còn có thể chuyển 

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

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

phép tổ chức đó không chỉ phục hồi về trạng thái 

cũ, mà còn có thể tiến về phía trước – thật nhanh.  
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Thay đổi trong tư duy: 

Từ “hôm nay” sang “ngày mai” 

  

ối với nhiều người trong chúng ta, với tư 

cách là nhà lãnh đạo trong những ngày đầu 

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

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

nhiều người đã phát biểu rằng thế giới với COVID-

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

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

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

chuyển từ trạng thái sống trong “hôm nay” sang 

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

số thay đổi tác động to lớn tới đường lối phục 

hồi. Cụ thể, như trong hình 1: 

 Tình huống thay đổi, từ tình trạng khó đoán và 

điên rồ trong thời gian đầu của giai đoạn Phục 

hồi tới tình trạng tương đối ổn định hơn, mặc 

dù vẫn còn chưa được thoải mái, và vẫn có 

cảm giác bất an (trạng thái “bình thường tạm 

thời”). Có nghĩa là: Tình huống này đòi hỏi các 

nhà lãnh đạo hình dung ra mục tiêu cần đạt 

đến ở cuối giai đoạn Phục hồi. 

 

 

 Các trọng tâm của việc lãnh đạo được mở 

rộng từ trọng tâm hướng nội (và hoàn toàn 

phù hợp trong giai đoạn Đối phó), chủ yếu tập 

trung vào an toàn lao động và đảm bảo hoạt 

động kinh doanh liên tục, sang bao gồm cả 

hướng ngoại, làm sao chuyển lại về tư thế sẵn 

sàng “ra trận” (ra thị trường).  Có nghĩa là: Các 

nhà lãnh đạo nên hình dung mục tiêu cần đạt 

được dựa trên kỳ vọng từ các bên liên quan, 

chứ không dựa theo các quy trình nội bộ.    

 Mục tiêu quản trị chuyển từ việc quản lý 

khủng hoảng – duy trì hoạt động cho tổ chức – 

sang quản lý quá trình chuyển tiếp đến tương 

lai khi phục hồi. Có nghĩa là: Nhóm quản lý dự 

án của giai đoạn Phục hồi có thể cần có những 

kỹ năng rất khác với những kỹ năng mà nhóm 

quản lý dự án của giai đoạn Đối phó cần có.   

 

 

Đ 
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  Việc lập kế hoạch phải chuyển từ kế hoạch dự 

phòng ngắn hạn sang lập kế hoạch kinh tế 

trung và dài hạn và theo kịch bản, để hiểu 

được các tác động liên quan đến hoạt động 

kinh doanh, nhân viên, tài chính, v.v. Có nghĩa 

là: Một trong những yêu cầu tiên quyết là cần 

lên mô hình tài chính (model) để cân đối 

những nguồn tài chính hiện có với lượng tiền 

mặt cần thiết cho các hoạt động tăng cường.   

 Tâm thế lãnh đạo phải chuyển từ chế độ thụ 

động ứng phó tình huống sang chế độ chủ 

động dự kiến các phương thức để tái thiết lại 

tổ chức. Có nghĩa là: Các nhà lãnh đạo nên 

nắm bắt cơ hội để tiếp thêm năng lượng cho 

đội ngũ của mình, bằng cách hình dung ra một 

tương lai thành công tươi sáng, và xây dựng 

niềm tin làm chất xúc tác để đạt được thành 

công đó.    
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Hình 1:  

Các nhà lãnh đạo kiên tâm cần hiểu rõ quá trình chuyển đổi tư duy từ “Đối phó” sang “Phục hồi” 

 

TỪ ĐỐI PHÓ SANG PHỤC HỒI 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nguồn: Phân tích của Deloitte  

Tình huống Không dự đoán được Bình thường “tạm thời” 

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

Trọng tâm 
Nội bộ Thị trường 

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

Quản lý 
Quản lý khủng hoảng Quản lý quá trình/ Quy trình 

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

Kế hoạch Kế hoạch dự phòng Kế hoạch theo kịch bản 

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

Tâm thế 
Ứng phó tình huống Tái thiết 

Nghĩa là: Cơ hội để tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ bằng cách hình dung một tương lai đầy thành công, và xây 

dựng niềm tin làm chất xúc tác để hướng tới thành công 
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Điều duy nhất có thể chắc chắn là… chẳng có gì 
chắc chắn hết 

 

Quá trình phục hồi từ cuộc khủng hoảng Covid-19 chắc chắn sẽ 
dẫn đến một nền kinh tế rất khác.  

— António Guterres, Tổng Thư ký thứ 9 của Liên Hợp Quốc 3 

 

 

hững thay đổi đáng kể trong xã hội, tổ chức 

và cá nhân trong cuộc khủng hoảng đã gây 

ra những bất ổn lớn tới các cấu trúc vốn 

quen thuộc của chúng ta. Những giả định về 

những điều được coi là luôn đúng và chắc chắn đã 

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

chuyển không bị giới hạn trong các xã hội tự 

do. Những thay đổi này đã dẫn đến những thay 

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

các nền tảng của doanh nghiệp và xã hội mà các 

nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ phải chèo lái để vượt 

qua: 

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

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

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

liên quan. Khế ước ngầm giữa doanh nghiệp và 

các bên liên quan vốn luôn được dựa trên các giả 

định được chấp nhận rộng rãi - thường là các quy 

tắc bất thành văn - về “các cách thức thông 

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

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

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

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

phương thức làm việc từ xa có thể mang lại hiệu 

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

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

thêm những yêu cầu mới về sự cân bằng giữa 

công việc và cuộc sống, sự trôi chảy trong công 

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

theo cách mà những nhân tố này đang tự nó xác 

lập nên những tiêu chuẩn mới về cách thức, địa 

điểm và thời gian chúng ta làm việc. 

Thay đổi về vai trò và nguyên tắc của các tổ 

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

thấy rằng các doanh nghiệp đôi khi đóng vai trò 

như chính phủ (chẳng hạn như cho phép nhân 

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

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

lại đóng vai trò như các doanh nghiệp (chẳng hạn 

như hỗ trợ tài chính để đổi lấy vốn chủ sở hữu), 

N 
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trong khi các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các 

cơ quan khác thì đang thực hiện cả hai vai trò 

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

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

gia).4 Đồng thời, quan hệ đối tác công-tư (như 

Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ phối hợp với các Cơ 

quan Chính phủ Mỹ và châu Âu và hơn chục công 

ty dược phẩm sinh học để tiến hành nghiên cứu 

quốc tế về cách ứng phó với đại dịch 5) đã phát 

kiến ra một hình thức hợp tác mới, xóa mờ đi ranh 

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

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

tác quan trọng hơn giữa Chính phủ và doanh 

nghiệp trong tương lai.   

Thay đổi về vai trò và nguyên tắc của các tổ 

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

thấy rằng các doanh nghiệp đôi khi đóng vai trò 

như chính phủ (chẳng hạn như cho phép nhân 

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

chính quyền địa phương), 

và các Chính phủ đôi khi 

lại đóng vai trò như các 

doanh nghiệp (chẳng hạn 

như hỗ trợ tài chính để 

đổi lấy vốn chủ sở hữu), 

trong khi các tổ chức phi 

chính phủ (NGO) và các cơ 

quan khác thì đang thực 

hiện cả hai vai trò (như Tổ chức Y tế Thế giới đã 

vận chuyển hơn 2 triệu đơn vị thiết bị bảo hộ cá 

nhân tới 133 quốc gia).4 Đồng thời, quan hệ đối 

tác công-tư (như Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ phối 

hợp với các Cơ quan Chính phủ Mỹ và châu Âu và 

hơn chục công ty dược phẩm sinh học để tiến 

hành nghiên cứu quốc tế về cách ứng phó với đại 

dịch 5) đã phát kiến ra một hình thức hợp tác mới, 

xóa mờ đi ranh giới truyền thống giữa hai khu vực 

công – tư, và điều này có thể sẽ giúp tạo ra những 

quan hệ cộng tác quan trọng hơn giữa Chính phủ 

và doanh nghiệp trong tương lai.   

Tình trạng khó đoán về các nguồn tài chính và 

việc sử dụng các nguồn tài chính, cũng như tình 

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

ra những đợt sóng xung kích về tài chính lên các 

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

tổ chức tài chính, các quỹ, các nhà hàng, các tổ 

chức phi lợi nhuận và cả ví tiền của mọi 

Để đưa thế giới trở lại đúng hướng, đòi hỏi phải 

kiểm soát cả “tứ kỵ sĩ” đang song hành với 

Covid-19 – điều này khiến cho việc ứng phó lại 

càng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. 
-  Joshua Epstein - Giáo sư dịch tễ học, Đại học Y tế Công Toàn cầu New York 10  
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nhà. Nguồn tiền, việc sử dụng tiền mặt và luân 

chuyển tiền trong cuộc khủng hoảng là cực kỳ khó 

đoán. Các nhà lãnh đạo sẽ cần lập kế hoạch cho 

những biến động lớn trong tình hình và nhu cầu 

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

thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, quy mô các 

chương trình kích thích kinh tế của Chính phủ và 

tốc độ phục hồi kinh tế.6 Các lãnh đạo cũng sẽ cần 

phải đánh giá khả năng xử lý gánh nặng nợ tiềm 

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

chính và Chính phủ. 

Thay đổi trong hành vi tiêu dùng hiện hữu của 

khách hàng bền vững đến mức nào. Cuộc khủng 

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

hành vi tiêu dùng của khách hàng. Khi thị trường 

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

dùng khi ghé thăm các cửa hàng truyền thống 

không muốn chạm vào bất cứ thứ gì.7 Nghiên cứu 

về hành vi tiêu dùng của Nielsen khẳng định rằng, 

sau khủng hoảng, thói quen hàng ngày của mọi 

người sẽ bị ảnh hưởng bởi những quan ngại mới về 

sức khỏe,8 cho thấy một số thay đổi trong hành vi 

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

giao hàng tại nhà thậm chí còn giúp gia tăng ảnh 

hưởng của một nhân tố mới xuất hiện nhưng đã rất 

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

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

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

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

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

Kỳ vọng về độ an toàn thể chất, cảm xúc, tài 

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

cho các bên liên quan nhiều quan ngại khi thế giới 

hậu COVID được định hình. Hiểu được những 

quan ngại mà các bên liên quan đang phải vật lộn 

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

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

thậm chí là thay đổi vĩnh viễn - sẽ là yêu cầu cực 

kỳ quan trọng đối với các nhà lãnh đạo khi họ tìm 

cách khôi phục niềm tin và vạch ra con đường 

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

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

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

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

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

giải quyết như thế nào.9  

Mỗi trong những thay đổi này đều đại diện cho 

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

khi thế giới đang hướng đến một trạng thái cân 

bằng mới nhưng chưa thực sự được định hình rõ 

rệt. Giữa những bất ổn khó đoán định của cuộc 

khủng hoảng COVID-19, các nhà lãnh đạo nên 

đoán trước được rằng  số lượng những “ẩn số 

chưa được biết đến” (unknown unknowns) 11, sẽ 

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

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

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

những tương đối, nơi đôi chân của chúng ta được 

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

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thấy có nhiều mô 

hình kinh doanh mới đã phát sinh ngay giữa 

những bất ổn này. Một nhà cung cấp thương mại 

điện tử ở châu Á-Thái Bình Dương đã mở ra dịch 

vụ  cung ứng hậu cần của mình cho các bên thứ 

ba;12 một công ty viễn thông lớn đã chuyển đổi ở 

quy mô lớn việc chuyển hóa công nghệ sang giao 

hàng trực tuyến và thực hiện dịch vụ trực tuyến 

100%;13 các đối tác chiến lược của một công ty 

công nghệ đã thành lập bộ phận tài chính tạm thời 

chỉ trong vài ngày để cung cấp các dịch vụ quan 

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

bởi đại dịch; 14 và hàng chục bệnh viện ở Trung 

Quốc đã mở các phòng khám đa khoa trực tuyến 

thông qua nền tảng kỹ thuật số để đáp ứng nhu 

cầu tư vấn sức khỏe trực tuyến đang tăng theo 

cấp số nhân. 15 
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Tín nhiệm là chất xúc tác cho giai đoạn Phục hồi 
 

 rong giai đoạn Phục hồi, các nhà lãnh đạo 

kiên tâm cần truyền cảm hứng cho đội ngũ 

của họ để chèo lái và vượt qua những bất ổn 

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

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

tuân phục này được nuôi dưỡng nhờ tín nhiệm 

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

xây dựng được một “ngân hàng” tín nhiệm qua 

việc khéo léo chèo chống để vượt qua những giai 

đoạn đầu tiên điên rồ và khó lường của cuộc 

khủng hoảng. 

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

nhiệm” hay lòng tin như là một khái niệm trừu 

tượng và siêu phàm, nhưng trên thực tế, đó lại là 

nền tảng khá hữu hình có vai trò quan trọng trong 

việc khẳng định một cách hiệu quả mức độ bền 

chặt trong mối quan hệ với các bên liên quan 

trong suốt giai đoạn Phục hồi. Hai thuộc tính của 

sự tín nhiệm sẽ trở nên đặc biệt quan trọng trong 

thời điểm này. 

Đầu tiên, sự tín nhiệm chính là một sự trao đổi 

hữu hình của giá trị. Tách biệt riêng từng cá nhân 

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

bên đối tác thì chẳng có gì để xác định một người 

có tín nhiệm hay không). Song trong quan hệ 

tương tác với những người khác, ví dụ như với 

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

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

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

tín nhiệm sẽ không có giá trị nếu không đặt cá 

nhân trong những tương tác với các bên liên quan 

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

tư và các thành viên trong đội ngũ nhân viên. 

Tương tự như vậy, sự tín nhiệm chỉ được hình 

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

nhận thực sự mang lại giá trị chung cho cả hai 

bên. Sự tín nhiệm cũng được bồi đắp: nếu được 

đầu tư một cách khôn ngoan và thận trọng, sự tín 

nhiệm sẽ được phát triển thông qua các trải 

nghiệm lặp đi lặp lại; ngược lại nếu ít đầu tư, sự 

tín nhiệm sẽ nhanh chóng mất giá trị (suy 

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

tín nhiệm đem lại nhiều kết quả tốt đẹp như tăng 

trưởng kinh tế và tăng giá trị cho cổ đông,16  thúc 

đẩy quá trình cải cách,17 mang lại sự ổn định lớn 

hơn trong cộng đồng,18 và tăng cường sức 

khỏe.19     

Thứ hai, sự tín nhiệm hay lòng tin có thể được vun 

đắp qua hành động, là một đặc tính rất “người” 

(chỉ có ở con người và liên quan đến con người), 

và đa chiều. Niềm tin được nuôi dưỡng và xây 

dựng giữa các bên liên quan theo bốn khía cạnh 

T 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html%23endnote-17#endnote-17
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html%23endnote-18#endnote-18
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html%23endnote-19#endnote-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html%23endnote-20#endnote-20
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khác nhau: thể chất, cảm xúc, tài chính và thông 

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

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

bên liên quan trở nên nhạy cảm hơn trên cả bốn 

khía cạnh này, theo đó tạo ra những cơ hội tốt để 

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

nhiệm có thể được xây dựng giữa các nhân viên 

khi các nhà lãnh đạo cân nhắc kỹ lưỡng về cách 

thức kết nối lại nhân viên trong công sở (chẳng 

hạn như bằng cách sắp xếp lại không gian làm việc 

để đảm bảo giãn cách xã hội), hoặc khi họ nỗ lực 

hết sức để có thể giữ được càng nhiều nhân viên 

càng tốt, thay vì chỉ tập trung bảo toàn lợi 

nhuận. Tương tự, sự tín nhiệm có thể được xây 

dựng với khách hàng khi các tổ chức tăng cường 

các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu khách 

hàng trước các nguy cơ tấn công mạng.   

 

Tác giả Stephen Covey đã tóm tắt công thức xác 

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

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

thiết yếu nhất trong giao tiếp hiệu quả. Đó là 

nguyên tắc nền tảng chứa đựng tất cả các mối 

quan hệ”.20 Và nhà tác động xã hội Andy Crouch 

nhấn mạnh sự tương tác giữa tín nhiệm với nỗ lực 

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

đường đi đến cẩm nang hành động mới phù hợp 

với các nhiệm vụ, và với những người đã đặt niềm 

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

ta cũng sẽ phải hành động theo những cách thức 

có thể xây dựng và củng cố sự tín nhiệm.21  

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html%23endnote-21#endnote-21
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html%23endnote-22#endnote-22
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Hình 2: Sự tín nhiệm là một đặc tính rất “người”, và đa chiều 

Các nhà lãnh đạo kiên tâm hiểu được phục hồi là một trải nghiệm cá nhân. Để thay đổi tư duy của mọi 

người về giai đoạn Phục hồi, các nhà lãnh đạo kiên tâm cần hiểu rõ bốn khía cạnh của niềm tin liên 

quan đến “con người”. 

 

 

Thể chất 

TIN RẰNG THỂ CHẤT 
CỦA BẠN ĐANG 
ĐƯỢC AN TOÀN 

TIN RẰNG NHỮNG 
VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH 
CỦA MÌNH ĐANG 

ĐƯỢC ĐÁP ỨNG  

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

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

•  Khía cạnh nào quan trọng nhất trong quá trình Hồi phục đối với mỗi bên liên quan, và 

khía cạnh nào sẽ được họ quan tâm nhất khi chuyển sang quá trình Hưng thịnh? 

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

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

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

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

quan như thế nào qua 4 khía cạnh của niềm tin như trên? 

 

 

TIN RẰNG THÔNG 
TIN CỦA BẠN 
ĐƯỢC BẢO MẬT 

Nguồn: Phân tích của Deloitte. 

Tài chính Cảm xúc 

Kỹ thuật số 
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Dự đoán được kết quả  
  

uá trình Phục hồi ở quy mô và phạm vi như 

hiện tại chưa từng xảy ra trong đời của hầu 

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

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

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

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

đồng thời những vấn đề khác, từ việc các quy định 

của Chính phủ thì thay đổi như chong chóng, 

mạng lưới cung cấp thì mong manh dễ vỡ, các 

thành viên của nhóm thì lo lắng và khách hàng thì 

thận trọng. 

Do sự bất ổn trên thị trường, các công ty chỉ cố 

gắng phục hồi dựa vào sự “hiểu biết thông 

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

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

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

hoạch và cẩm nang hành động trong quá khứ có 

thể không còn phù hợp, đặc biệt nếu các kế hoạch 

và cẩm nang hành động đó chỉ tập trung vào việc 

vận hành các phòng ban chức năng hoặc nội 

bộ. Các tổ chức thành công trong giai đoạn Phục 

hồi phải chọn lựa chính xác về lĩnh vực, cách thức 

và thời điểm mà họ muốn “vươn mình”, với bốn 

động thái sau: 

1.  Xác định được đích đến. Hình dung được 

tương lai thành công sẽ là như thế nào khi giai 

đoạn phục hồi kết thúc, và xác định những 

việc cần làm ngay để tiến một cách nhanh 

chóng và dứt khoát hướng về đích đến cần đạt 

được đó. 

2. Dự đoán kết quả. Đảm bảo rằng con đường 

dẫn đến thành công sẽ được xác định dựa trên 

kết quả kỳ vọng của các bên liên quan, chứ 

không phải là dựa trên kết quả cần có được từ 

các quy trình và chức năng nội bộ. 

3.  Chạy nước rút. Áp dụng các nguyên tắc “tinh 

gọn” để nhanh chóng chèo lái tổ chức vượt 

qua ranh giới của những điều không chắc chắn 

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

chức phải đi qua trong hành trình từ hiện tại 

đến mục tiêu cần đạt được.  

4.  Chọn đúng thời điểm. Cần cảm nhận một 

cách thận trọng để biết lúc nào là thời điểm 

thích hợp để chuyển tiếp giai đoạn Phục hồi.  

Q 
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Thử nghĩ đến bộ phận bán lẻ của một công ty viễn 

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

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

chuyển 50% hoạt động gia hạn thuê bao cho 

khách hàng sang nền tảng Web, và hợp nhất các 

hoạt động sửa chữa vào các trung tâm bảo hành ở 

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

phận này cần đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách 

thức thực hiện nhằm đạt được kết quả mong 

muốn từ khách hàng (như trải nghiệm cửa hàng 

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

hàng trực tuyến và thiết lập các trung tâm bảo 

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

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

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

muốn từ phía các nhà cung cấp (như bổ sung 

chuỗi cung ứng để đáp ứng được nhu cầu ước 

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

điều chỉnh kế hoạch, khi công ty hiểu thêm về 

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

cạnh tranh. 

 

 

Xác định đích đến 

Xác định đích đến trước tiên, rồi từng bước lùi 

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

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

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

thế chiến thắng trong tương lai có thể sẽ đem lại 

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

cho đội ngũ của mình một số căng thẳng của hiện 

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

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

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

Xác định những thành tựu nhanh 

chóng tức thời và tiếp tục phát huy 

để tiến một cách nhanh chóng và dứt 

khoát về đích là một việc rất quan 

trọng. Nhiều công ty nhận thấy rằng 

cuộc khủng hoảng đã đập tan những 

ranh giới quan liêu, khiến việc ra quyết định trở 

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

để đẩy nhanh kết quả.   

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

quan đến chiến lược chủ chốt khi xác định đích 

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

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

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

có thể được thực hiện trong giai đoạn Phục hồi, 

chẳng hạn như đẩy nhanh việc thực thi các lựa 

chọn chiến lược trước COVID-19, nhân rộng các 

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

- Amy C. Edmondson, Trường Kinh doanh Harvard 22 
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chương trình thử nghiệm đang tiến hành, khai 

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

kiếm cơ hội mua lại các công ty và thương hiệu 

đang gặp khó khăn vì nợ nần.   

Một “phòng thí nghiệm” cho giai đoạn Phục hồi có 

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

tìm ra đáp án cho những câu hỏi chiến lược 

này. Một sản phẩm hữu hình ra đời từ một 

“phòng thí nghiệm” như vậy có thể là một “Cẩm 

nang Phục hồi”, được thiết kế lại với toàn bộ đội 

ngũ quản lý cấp cao đóng vai trò là đồng tác 

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

nghiệm” này còn vô hình khuyến khích đội ngũ 

cao cấp tập trung xung quanh một mục tiêu, một 

mục đích chung và các kết quả đã được mọi người 

cùng đồng thuận.   

Vì cần thành lập và trao quyền cho một Nhóm 

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

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

ngũ phù hợp cho việc thực thi giai đoạn này hay 

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

chỉnh lại thành phần của nhóm quản lý dự án giai 

đoạn Đối phó với COVID-19, nhằm tăng cường 

thêm những người có nhiều chuyên môn hơn về 

hoạt động kinh doanh, bổ sung thêm các thành 

viên có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm triển khai và 

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

chương trình kích thích kinh tế và các quy định của 

cơ quan chức năng địa phương, vai trò của RPMO 

có thể được tăng cường với những chức năng hỗ 

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

phải cân bằng giữa các số liệu vận hành nội bộ và 

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

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

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

các nguồn dữ liệu mới trong ngắn hạn để cung cấp 

thông tin cần thiết về tốc độ phục hồi.   

Cuối cùng, một hoạt động rất quan trọng là 

việc mô hình hóa các tác động tài chính của Cẩm 

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

hoạch có còn khả thi trong các kịch bản kinh 

tế khác nhau?  

Liệu thanh khoản dự kiến của tổ chức có cho phép 

nó tái thiết lại hoạt động và vốn lưu động tương 

xứng với kế hoạch không?    

Dự đoán kết quả 

Chúng tôi đã xác định sáu kịch bản vĩ mô chính mà 

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

một số câu hỏi chiến lược cốt lõi để Ban Điều hành 

(C-Suite) xem xét và xác lập phạm vi cũng như 

định hướng cho kế hoạch phục hồi. 

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

đã xác định sáu lĩnh vực chức năng cần ưu tiên giải 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-planning-scenarios-for-business-leaders-resilient-world-remade.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-planning-scenarios-for-business-leaders-resilient-world-remade.html
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quyết trong giai đoạn Đối phó, gồm: Trung tâm xử 

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

Duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh và 

tình hình tài chính, Tìm thêm nguồn cung ứng, 

Gắn kết với khách hàng và Tăng cường năng lực kỹ 

thuật số. Xác định trọng tâm vào các phòng ban 

chức năng là hoàn toàn phù hợp với tính trực tiếp 

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

như đã lưu ý ở trên, việc chuyển từ giai đoạn Đối 

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

từ tiêu điểm ở nội bộ và các phòng ban chức năng, 

sang tiêu điểm mới tập trung vào kết quả và đích 

đến, được mô tả ở đây. 

Vui lòng xem thêm phụ lục của bài viết này để có 

thêm chi tiết về những yếu tố mà Ban Điều hành 

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

Chạy nước rút 

Các nguyên tắc thực thi tinh gọn có vai trò đặc 

biệt quan trọng đối với hành trình Phục hồi. Không 

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

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

(unknown unknowns) có thể tạo ra những đường 

tắt bất ngờ. Triển khai chương trình Phục hồi 

trong thời gian ngắn theo kiểu chạy nước rút 

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

RPMO giám sát tiến trình và có thể tiến hành điều 

chỉnh ngay giữa quá trình thực hiện. 

Trong giai đoạn Đối phó, nhiều tổ chức trên toàn 

cầu đã thể hiện sự tinh gọn đáng nể trong việc 

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

đúng nghĩa đen của qua một đêm, triển khai làm 

việc từ xa, chuyển toàn bộ quy trình kinh doanh 

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

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

trong các lĩnh vực.  

Trong mỗi tình huống, việc cần phải có được kết 

quả ngay và luôn đã giúp các tổ chức nhảy vọt qua 

những sự quan liêu điển hình trong hệ thống. Các 

nhà lãnh đạo kiên tâm có thể khai thác những kinh 

nghiệm đó để quá trình ra quyết định nhanh gọn, 

chóng vánh được áp dụng vào văn hóa doanh 

nghiệp của mình trong giai đoạn Phục hồi, loại bỏ 

những quan điểm truyền thống quá thận trọng và 

tách biệt. 

Chọn đúng thời điểm 

Một trong những câu hỏi cốt lõi mà nhiều công ty 

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

giai đoạn Phục hồi? Nhưng ranh giới giữa giai 

đoạn Đối phó và Phục hồi thường sẽ hòa trộn với 

nhau, chứ không phải lúc nào cũng là một đường 

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

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

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

tạo (AI) hiệu quả có thể là những đầu vào quan 

trọng để xem xét bổ sung cho việc ra quyết định, 
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hiện vẫn còn khá định tính hơn là định lượng được 

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

làm thế nào để khởi động lại. 

Thời điểm thích hợp để kích hoạt kế hoạch phục 

hồi sẽ khác nhau giữa các khu vực địa lý và các 

lĩnh vực, và thậm chí giữa các công ty khác nhau 

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

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

nhiều khả năng duy trì hoạt động sau khi tái khởi 

động hơn là các khu vực mà dịch bệnh vẫn đang 

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

động hơn, như truyền thông hoặc công nghệ, có 

thể chuyển sang trạng thái phục hồi sớm hơn 

nhiều so với các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề 

như giao thông vận tải hoặc giải trí. Và mỗi công ty 

sẽ có những nét riêng trong hoạt động: chẳng hạn 

những công ty có các trung tâm hỗ trợ được trải 

rộng hoặc có khả năng quản lý chuỗi cung ứng tốt 

hơn thì có thể khởi động tiến trình phục hồi sớm 

hơn những công ty không có những điều kiện đó. 

Khi cân nhắc lúc nào là thời điểm thích hợp để 

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

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

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

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

xuất có nhiều công đoạn thì có thể phải mất hàng 

tháng để hiệu chuẩn lại một nhà máy đang bị 

đóng cửa để có thể hoạt động được trong dung 

sai cho phép.
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HÌNH 3 
Một Cẩm nang Phục hồi cần vạch ra con đường dẫn đến sáu kết quả vĩ mô chính 

 

  
Kết quả Mô tả Câu hỏi chiến lược cốt lõi 

Phục hồi và tăng 
doanh thu 

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

• Nên thu hút khách hàng để gắn bó chặt chẽ, 
hay chỉ duy trì quan hệ như hiện tại?     

• Những thay đổi nào trong hành vi tiêu dùng 
của khách hàng có khả năng làvĩnh viễn?     

Tăng tỷ suất lợi 
nhuận và khả 
năng sinh lời 

Điều chỉnh cơ cấu chi phí và đầu tư • Nên quản trị hướng đến lợi nhuận hay khả 
năng phục hồi?     

Tối ưu hóa tài sản, 
nợ phải trả và 
thanh khoản 

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

• Nên ưu tiên tiền mặt hay lợi nhuận?     

Tăng tốc chuyển 
đổi kỹ thuật số 

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

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

Hỗ trợ lực lượng 
lao động và cơ 
cấu hoạt động 

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

• Khế ước xã hội với người lao động đã thay 
đổi như thế nào?     

• Chúng ta có các cơ cấu hoạt động và quan hệ 
đối tác phù hợp để thực hiện kế hoạch 
không?     

Quản lý kỳ vọng 
của các bên liên 
quan 

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

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

 

 

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

hi các tổ chức vươn lên từ quá trình Phục hồi 

và chuyển sang giai đoạn Hưng thịnh, sự tín 

nhiệm cùng với năm phẩm chất của nhà lãnh 

đạo kiên tâm sẽ đóng vai trò là những nền tảng 

vững chắc để các nhà lãnh đạo kiên tâm có thể xây 

dựng các mô hình kinh doanh nhằm hướng tới 

những thị trường và cơ hội mới sẽ xuất hiện. 

Cuộc sống sẽ như thế nào sau khi khủng hoảng qua 

đi, và điều gì cần thiết để phát triển mạnh trong 

một thế giới vừa được định hình lại? Trong khuôn 

khổ hợp tác giữa Deloitte US và Salesforce, một số 

nhà hoạch định kịch bản nổi tiếng nhất thế giới đã 

đưa ra bốn kịch bản riêng biệt  xem xét các tác 

động của đại dịch đối với hoạt động kinh doanh và 

xã hội trong tương lai (xem thanh sidebar bên, 

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

bản cho những nhà lãnh đạo kiên tâm”).23 Để đưa 

ra các kịch bản này, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu 

diễn tiến và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, 

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

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

tế và sự gắn kết xã hội để đối phó với khủng hoảng.  

Bốn kịch bản này cung cấp cái nhìn về tương lai 

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

được xây dựng tạo ra thông qua một quá trình 

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

nhà lãnh đạo, thách thức các “kiến thức thông 

thường” và giúp đưa ra những quyết định tốt hơn 

hiện tại.    

 

Các nhà xã hội học đã quan sát thấy rằng lịch sử 

không dịch chuyển một cách tuyến tính, mà thay 

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

K 

Thế giới mà COVID-19 tái định hình: Các 

kịch bản cho những nhà lãnh đạo kiên 

tâm  

Cơn bão quét qua. Đại dịch được khống chế nhờ 

những phản ứng hiệu quả của các chính phủ để 

ngăn chặn virus, nhưng đại dịch cũng đã kịp gây ra 

hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ cũng như các cá nhân và cộng 

đồng có thu nhập trung bình và thấp.  

Các công ty tốt. Các chính phủ trên thế giới vật lộn 

xử lý khủng hoảng một cách riêng rẽ với nhau, trong 

khi các công ty lớn bước lên vũ đài với tư cách là 

người đóng góp lớn để đưa ra các giải pháp, kèm 

theo đó là một xu hướng tăng tốc tới “chủ nghĩa tư 

bản cổ đông”.  

Vầng Thái Dương lên từ Đông Phương. Trung Quốc 

và các quốc gia Đông Á khác khống chế virus hiệu 

quả hơn và sẽ nắm lấy thời cơ để trở thành các thế 

lực mới trên vũ đài địa chính trị của thế giới.  

Độc lang (“Sói đơn độc”). Một thời kỳ đại dịch kéo 

dài sẽ thúc đẩy các chính phủ áp dụng nhiều hơn 

các chính sách cô lập, rút ngắn chuỗi cung ứng và 

tăng cường giám sát. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-scenarios-and-impacts-for-business-and-society-world-remade.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html%23endnote-24#endnote-24
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khủng hoảng cứ khoảng 80 năm lại xảy ra một 

lần.24 Chu kỳ định kỳ này được tìm thấy trong Kinh 

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

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

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

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

thế kỷ 15, với cuộc khủng hoảng gần đây nhất 

chính là Chiến tranh Thế giới thứ hai, xảy ra 

đúng…. 80 năm trước:  

Mỗi lần, sự thay đổi lại xuất hiện với 

một vài cảnh báo ít ỏi…. Sau đó là 

những tia lửa nháy lên bất ngờ ... làm 

thay đổi tâm trạng của cộng đồng, 

một cách nhanh chóng và lâu 

dài. Trong hai thập kỷ tiếp theo, cả xã 

hội rung chuyển. Những trường hợp 

khẩn cấp đòi hỏi những sự hy sinh 

lớn lao từ toàn thể công dân, được 

đáp ứng bằng cách đặt lợi ích của 

cộng đồng lên trên lợi ích bản 

thân. Các nhà lãnh đạo sẽ dẫn dắt 

mọi người, và mọi người thì đặt niềm 

tin vào họ [nhấn mạnh thêm]. Khi 

một khế ước xã hội mới được hình 

thành, mọi người sẽ vượt qua những 

thách thức tưởng chừng không thể 

vượt qua nổi, và tận dụng cuộc khủng 

hoảng để nâng tầm bản thân và quốc 

gia của họ lên một mức độ văn minh 

cao hơn….  [Nó – cuộc khủng hoảng] 

là một sự gián đoạn lớn mà lịch sử 

tạo ra. Nó kết thúc một kỷ nguyên và 

khởi đầu cho một kỷ nguyên khác. 25   

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

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

nuôi dưỡng lòng tin hay sự tín nhiệm, chính là 

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

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

lại những lợi ích phi thường. 
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PHỤ LỤC: Những vấn đề cần xem xét của Ban Điều 
hành trong Cẩm nang Phục hồi  

 

Phục hồi và tăng trưởng doanh thu 

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC 

 Nên thu hút để khách hàng gắn bó chặt chẽ, 

hay chỉ duy trì quan hệ? 

 Những thay đổi nào trong hành vi tiêu dùng 

của khách hàng có khả năng trở thành vĩnh 

viễn? 

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH 

 Với việc ngừng hoạt động trong vài tháng qua, 

các tổ chức nên xác định xem hành vi tiêu 

dùng của khách hàng và ưu tiên về thương 

hiệu đã thay đổi hay chuyển dịch. Mặc dù 

nhiều tổ chức có thể cho rằng họ có thể gửi 

thông tin đến khách hàng giống như cách họ 

vẫn thực hiện trước khủng hoảng, nhưng có 

thể cần phải tiếp thị các tính năng mới của sản 

phẩm và dịch vụ để tiếp tục duy trì quan tâm 

của khách hàng, và giành lại thị phần. 

 

 

 

 Vì nhiều khách hàng đã có những trải nghiệm 

với các mô hình cung cấp dịch vụ mới, từ 

chăm sóc sức khỏe trực tuyến đến giao rau 

quả tận nhà, có lẽ họ đã nhanh chóng thích 

ứng với các mô hình tương tác với các nhà 

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

toàn và thuận tiện hơn. 

 Cuộc khủng hoảng có thể tạo ra cơ hội để đổi 

mới và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ hoặc thị 

trường mới bằng cách “thiết kế xung quanh 

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

hội hợp tác liên ngành, vốn có thể chưa từng 

tồn tại trước cuộc khủng hoảng. 
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Tăng tỷ suất lợi nhuận và khả năng sinh lời 

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC 

 Nên quản trị hướng đến lợi nhuận hay hướng 

đến khả năng phục hồi? 

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH 

 Hầu hết các chuỗi giá trị trước khủng hoảng 

được tối ưu hóa để hoạt động hiệu quả. Cuộc 

khủng hoảng đã để lộ ra những hệ lụy không 

ngờ của xu hướng này, chẳng hạn như một 

dây chuyền tự động có thể bị đình trệ hoàn 

toàn vì không có đủ nguồn cung cho một bộ 

phận được sản xuất ở khu vực bị dịch bệnh 

ảnh hưởng. Các nhà lãnh đạo nên xác định 

một trọng điểm cân bằng trong tương quan 

giữa khả năng sinh lời với khả năng phục hồi 

mà họ kỳ vọng tổ chức của mình có thể đạt 

được trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. 

 Ví dụ, với tốc độ hồi phục không đồng đều có 

thể dự báo trước giữa các ngành và khu vực 

địa lý trong giai đoạn Phục hồi, có lẽ tạo điều 

kiện để đảm bảo đủ độ linh hoạt, cũng như 

khả năng đảm bảo ngược lên (đủ cung) và xuôi 

xuống (đủ cầu) trong chuỗi cung ứng, sẽ quan 

trọng hơn việc tạo ra các thay đổi trong lưu đồ 

luân chuyển hàng hóa.26  

 

Trong khi tổ chức đặt ra các nền tảng cho 

chuỗi cung ứng thay thế dựa trên xem xét về 

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

xu hướng tập trung nguồn cung vào một giỏ 

có thể sẽ tự đảo chiều theo hướng có thể 

mang lại sự linh hoạt hơn trong tương lai.    

 Khi các tổ chức phải tính đến kỳ vọng về nhu 

cầu của khách hàng trong khi lập kế hoạch cho 

chuỗi cung ứng, việc hiểu rõ các tín hiệu về 

nhu cầu của khách hàng dựa trên phân tích dữ 

liệu thực tế chứ không dựa vào trực giác sẽ là 

vô cùng quan trọng. Cuộc khủng hoảng có thể 

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

như độ tin cậy của những dữ liệu cần thiết để 

có thể đưa ra quyết định hợp lý. 
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Tối ưu hóa tài sản, nợ phải trả và thanh 

khoản 

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC 

 Nên theo đuổi tiền mặt hay lợi nhuận trong 

hoạt động kinh doanh? 

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH 

  Sắp xếp để cân đối yêu cầu của các bên liên 

quan như các bên cho vay và các nhà đầu tư 

về các điều khoản vay, thời gian và vốn khả 

dụng là điều cốt yếu nhất trong giai đoạn 

này. (Định hướng các bên liên quan trong ưu 

tiên tạo ra tiền mặt hoặc lợi nhuận có thể sẽ 

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

 Giả sử rằng tổ chức đã thực hiện các bước để 

tăng cường tính thanh khoản tổng thể của 

mình trong giai đoạn Đối phó, một vấn đề tối 

quan trọng cần cân nhắc là đảm bảo đủ thanh 

khoản để cung cấp cho các hoạt động trong 

quá trình Phục hồi trong nhiều kịch bản kinh 

tế trong khoảng thời gian từ 18 đến 24 tháng 

tới.27 Càng lên mô hình cụ thể và chi tiết 

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

nhiều yếu tố chưa từng xảy ra (như các gói 

kích thích thanh toán, các sắc lệnh hoặc quy 

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

ảnh hưởng đến dòng tiền.    

 Khả năng tiếp cận các chương trình hỗ 

trợ của Chính phủ cũng rất quan trọng trong 

việc đạt được kết quả này.28   

 Khả năng gia nhập của các nhóm nhà đầu tư 

khác nhau vào thị trường (như các quỹ đầu tư 

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

đầu tư kền kền) có khả năng tạo thêm căng 

thẳng cho tổ chức khi thực hiện kế hoạch Phục 

hồi. Cần luôn cảnh giác với những thế lực bên 

ngoài và nên tìm kiếm tư vấn từ Hội đồng 

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

quan trọng để tránh khỏi mối đe dọa từ các 

lực lượng này.  

 

Tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số 

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC 

 Làm thế nào chúng ta có thể chuyển dịch 

nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi kỹ 

thuật số? 

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH 

 Ở nhiều tổ chức, tốc độ chuyển đổi kỹ thuật số 

đạt đến mức siêu nhanh do khủng 

hoảng. Trong khi nhiều tổ chức đã thực hiện 

cách tiếp cận tinh gọn để chuyển đổi kỹ thuật 

số, cuộc khủng hoảng vẫn có thể phơi bày 

những thiếu sót buộc các tổ chức phải chuyển 
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dịch nhanh hơn. Cuộc khủng hoảng cũng có 

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

thế cạnh tranh. 

 Trong giai đoạn Phục hồi, các nhà lãnh đạo 

nên ưu tiên các khoản đầu tư kỹ thuật số quan 

trọng nhất và có thể cần suy xét lại về kiến 

trúc kỹ thuật. Cũng giống như với mạng lưới 

nhà cung cấp, khả năng kiến tạo một mạng 

lưới các giải pháp kỹ thuật số mở rộng có thể 

cung cấp cơ sở hạ tầng linh hoạt hơn và cho 

phép tổ chức tập trung vào các ứng dụng 

chiến lược nhất của mình. 

 Thách thức cuối cùng có thể xoay quanh việc 

tìm nguồn vốn cho các khoản đầu tư cần thiết 

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

thay đổi ngày càng nhanh trong công nghệ, 

việc bước vào một con đường yêu cầu phải 

đầu tư liên tục và ngày càng nhiều vào nền 

tảng kỹ thuật số sẽ có thể là một thách thức 

cực đại. 

 

Hỗ trợ lực lượng lao động và cơ cấu hoạt 

động 

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC 

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

đổi như thế nào? 

 Tổ chức có cơ cấu hoạt động và các quan hệ 

đối tác phù hợp để thực thi kế hoạch không? 

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH 

 Giãn cách xã hội và các thực tiễn cũng như các 

quy định mới khác đã gây ra những thay đổi 

trong công việc, trong lực lượng công nhân 

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

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

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

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

trường hợp, hiệu suất có thể được cải thiện 

khi càng có nhiều công cụ được sử dụng để 

cho phép lực lượng lao động ngày càng “ảo 

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

 Khi đã đưa ra các quyết định liên quan đến vị 

trí và cách thức thực hiện công việc, sẽ cần có 

một số quyết định mang tính chiến thuật, 

chẳng hạn như: 

 Liệu có cần yêu cầu tất cả nhân viên quay 

trở lại làm việc cùng một lúc hay nên theo 

từng giai đoạn; 

 Làm thế nào tổ chức có thể đảm bảo an 

toàn và phúc lợi của người lao động khi 

hoạt động kinh doanh phục hồi. 

 Bây giờ cũng là lúc để xác định xem việc 

chuyển một số chức năng ra nước ngoài 

và/hoặc thuê ngoài đã đủ đa dạng chưa, hoặc 
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có cần phải xem xét lại hay không. Việc các thị 

trường và khu vực địa lý được mở cửa lại một 

cách không đồng đều sẽ làm tăng đột biến 

mức độ phức tạp của phân tích này. 

 

Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan 

CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC 

 Các kỳ vọng xã hội và thể chế đã thay đổi như 

thế nào? 

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH 

 Hội đồng Quản trị nhận thức sâu sắc về trách 

nhiệm của họ, và cả những đóng góp của họ 

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

nền tảng kỹ thuật số của Ban Điều hành, nhân 

viên, nhà đầu tư và các bên liên quan.29  

 Trước cuộc khủng hoảng, nhiều tập đoàn đã 

thúc đẩy thực hiện trách nhiệm lớn hơn đối 

với xã hội và môi trường, được thể chế hóa 

vào mùa hè năm ngoái trong cam kết giữa các 

bên ký kết ở Hội nghị bàn tròn kinh 

doanh.30 Trong sức nóng của cuộc khủng 

hoảng, một số nhà lãnh đạo đang có những 

hành động rõ ràng về các trách nhiệm với môi 

trường và xã hội đã cam kết.31 Các nhà lãnh 

đạo cấp cao nên đặt ra những kỳ vọng về 

phạm vi và cách đo lường những nỗ lực trong 

việc thực thi các trách nhiệm với xã hội và môi 

trường đang được thực hiện, khi họ bắt tay 

vào giai đoạn Phục hồi – một giai đoạn khẩn 

yếu cho công ty của họ và cho cả hành tinh 

của chúng ta.   
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