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LÃNH ĐẠO KIÊN TÂM – TRONG DẦU SÔI LỬA BỎNG CỦA 
THỜI KHỦNG HOẢNG 
  

ự lây lan nhanh chóng của virus Covid-19 

trên phạm vi toàn cầu đã nhanh chóng 

làm lu mờ tất cả các dịch bệnh khác gần 

đây về cả quy mô và phạm vi.1 Ngoài việc 

gây ra nhiều ca tử vong và gây xáo trộn lớn 

đến cuộc sống của hàng triệu người thì thiệt 

hại kinh tế mà dịch bệnh này gây ra cũng vô 

cùng to lớn và có ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng. 

  

Đứng trước những thách thức và một loạt rủi ro 

vẫn chưa thể xác định hết, các nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp buộc phải quan tâm đến việc 

doanh nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế 

nào và họ phải làm gì tiếp theo. Trong thời 

điểm dầu sôi lửa bỏng này, có một số bài học 

kinh nghiệm rút ra từ lịch sử vẫn còn nguyên 

giá trị và có thể được áp dụng tức thời cho tình 

hình hiện tại. Chúng tôi đã tổng hợp những 

hiểu biết và kinh nghiệm của các lãnh đạo 

Deloitte ở các khu vực bị ảnh hưởng trên khắp 

thế giới nhằm cung cấp những quan điểm thực 

tiễn và sâu sắc nhất cho các Giám đốc Điều 

hành và đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp trong 

việc đưa ra những hành động phù hợp. 

  

Chúng tôi nhận ra rằng các công ty đang ở các 

giai đoạn khác nhau trong việc đối phó với dịch 

bệnh, và do đó các tác động sẽ khác nhau tùy 

theo địa lý và lĩnh vực hoạt động. Bất kể mức 

độ ảnh hưởng của virus đối với một tổ 

chức có như thế nào đi nữa,  chúng tôi tin 

rằng có năm (05) phẩm chất cơ bản của một 

lãnh đạo kiên tâm (resilient leadership) sẽ tạo 

ra những thành công khác biệt cho các Tổng 

Giám đốc khi chèo lái doanh nghiệp của mình 

vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19: 

  

1. Lãnh đạo bằng trái tim và cả khối 

óc. Trong khủng hoảng, khi “nhu” nhất đôi khi 

lại chính là để “cương” nhất. Các nhà lãnh đạo 

kiên tâm sẽ là những người thực sự chân 

thành, đồng cảm, thấu hiểu với nhân viên, 

khách hàng và các bên liên quan khác trong 

“hệ sinh thái” của mình. Tuy nhiên, một lãnh 

đạo kiên tâm cũng đồng thời phải vạch ra một 

đường hướng hợp lý và cứng rắn để bảo vệ 

kết quả tài chính và kết quả kinh doanh không 

bị rơi vào tình trạng yếu kém (tình trạng này 

thường xảy ra như là hệ quả tất yếu của khủng 

hoảng). 

  

2. Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Các nhà lãnh 

đạo kiên tâm có kỹ năng xử lý, có khả năng ổn 

định tổ chức của họ để đối phó và vượt qua 

khủng hoảng, trong khi vẫn có thể tìm “cơ” 

trong “nguy”.                

  

3.  “Nhanh – giản dị” tốt hơn là “Chậm – 

hoàn mỹ”. Các nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ ra 

những quyết định quyết đoán và dũng cảm, 

dựa trên những thông tin có thể không thực sự 

đầy đủ, vì biết rằng tốc độ và sự kịp thời mới là 

điều quan trọng cốt yếu.                

S 
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4. Làm chủ thông điệp. Các nhà lãnh đạo kiên 

tâm sẽ nắm bắt thông điệp ngay từ đầu, truyền 

đạt thông tin một cách minh bạch về thực tế 

hiện tại – kể cả việc nói thật rằng họ không có 

câu trả lời – nhưng đồng thời cũng có khả năng 

vẽ nên một bức tranh sinh động về một ngày 

mai tươi sáng để truyền cảm hứng cho mọi 

người vượt qua khủng hoảng.     

 

5. Giữ tầm nhìn dài hạn và chiến lược. Các 

nhà lãnh đạo kiên tâm luôn hướng sự tập trung 

về “phía chân trời”, dự báo các mô hình kinh 

doanh mới có khả năng xuất hiện và tạo điều 

kiện để phát kiến những phát minh có thể định 

hình những “tiêu chuẩn mới trong tương lai”. 

  

Chúng tôi tin rằng một cuộc khủng hoảng điển 

hình sẽ diễn ra trong ba giai đoạn: đối phó, trong 

đó một công ty sẽ phải xử lý tình huống hiện tại 

và đảm bảo sự vận hành liên tục;  phục hồi, 

trong đó công ty sẽ học hỏi và phát triển mạnh 

mẽ hơn; và hưng thịnh, khi công ty chuẩn bị và 

định hình “những tiêu chuẩn mới trong tương 

lai”. Các CEO sẽ phải đảm nhận những trách 

nhiệm to lớn (và sẽ phải luôn nhận thêm nhiều 

trách nhiệm) để cân nhắc một cách nhanh nhất 

và đồng thời cả ba giai đoạn nói trên và phân bổ 

nguồn lực một cách phù hợp. 

  

Trong khuôn khổ của những nhiệm vụ lớn này, 

các nhà lãnh đạo kiên tâm có thể thực thi một 

số chiến lược cụ thể để tăng cường những 

phẩm chất này trong cuộc khủng hoảng hiện 

nay, nhằm giảm bớt tác động tiêu cực và giúp 

tổ chức của mình phát triển mạnh mẽ hơn. Với 

cách tiếp cận đúng đắn, cuộc khủng 

hoảng này thậm chí có thể trở thành một cơ hội 

để tiến về phía trước và tạo ra nhiều giá trị hơn 

và tác động xã hội tích cực hơn, thay vì quay 

về “nguyên trạng” trước khủng hoảng.  
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XÁC ĐỊNH “THIÊN NGA ĐEN” 

Các sự kiện “thiên nga đen” là những cuộc khủng hoảng không lường trước hoặc không thể đoán 

trước và thường gây ra những hậu quả cực đoan. 

Sự bùng phát của Covid-19 và “cuộc diễu hành từ Đông sang Tây” trên toàn cầu đã gây ra một tình 

trạng khó đoán định rất mới: 

• Suy thoái kể từ Thế chiến II thường được gây ra bởi: hoặc là những sai lầm trong chính sách 

kinh tế, hoặc cú sốc về giá dầu, hoặc bong bóng tài chính. Sự suy thoái kinh tế nhanh chóng của 

các nền kinh tế và tình trạng đỏ lửa trên thị trường chứng khoán trong mối đe dọa của Covid-19 lại 

cho thấy một phạm trù hoàn toàn mới: một cú sốc về xã hội trên toàn cầu. Chúng tôi đã khảo sát 

hơn 4.200 Giám đốc Điều hành trên khắp nước Mỹ vào ngày 26/02/2020, với câu hỏi rằng: Ba loại 

suy thoái tiêu biểu trên, hay loại thứ tư, “một thứ gì đó khác”, loại nào sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng 

kinh tế tiếp theo, và kết quả là 35% đã tiên đoán là khủng hoảng sẽ do “một thứ khác” đó gây ra. 

• Trong khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hoành hành và gây hậu quả nặng nề là 

do việc cung cấp vốn bị gián đoạn, thì lần này sự gián đoạn ở cả phía cung và phía cầu mới là 

nguyên nhân gây khủng hoảng. Ví dụ, tại Trung Quốc, việc đóng cửa hàng loạt các nhà máy đã 

làm bốc hơi nguồn cung sản phẩm như phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử và hàng may mặc. Trong 

khi đó, việc cách ly và kiểm dịch hàng loạt đã làm ngưng trệ hoạt động tiêu thụ, chủ yếu trong lĩnh 

vực du lịch, khách sạn, nhà hàng và bán lẻ.2  
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LÃNH ĐẠO BẰNG TRÁI TIM…  
VÀ CẢ KHỐI ÓC 
  

ột trọng tâm cần lưu ý trong một cuộc 

khủng hoảng là việc xác định những tác 

động mà tình trạng bấp bênh trong 

khủng hoảng có thể gây ra đối với những người 

đang điều hành tổ chức. Những lúc như vậy, trí 

tuệ xúc cảm là rất quan trọng. Trong mỗi hành 

động được thực hiện trong một cuộc khủng 

hoảng, các nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ bày tỏ sự 

đồng cảm và thấu cảm đối với khía cạnh “con 

người” được bộc lộ trong tình trạng khủng 

hoảng, chẳng hạn, công nhận rằng các ưu tiên 

cá nhân của nhân viên của họ đã chuyển mạnh 

từ quan tâm công việc sang quan tâm đến sức 

khỏe của gia đình mình, đến việc các trường 

học bị đóng cửa hết tuần này sang tuần khác, 

và thấu cảm về sự lo lắng của mọi người đối với 

tình hình bất ổn đang đe dọa cuộc sống của 

họ. Các nhà lãnh đạo kiên tâm cũng sẽ khuyến 

khích mọi người trong công ty có cách tiếp cận 

thật bình tĩnh và có phương pháp cho bất kỳ 

điều gì xảy ra tiếp theo. 

  

Các ưu tiên hàng đầu nên là việc bảo vệ an 

toàn cho người lao động, đảm bảo tức thời cho 

sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, tiếp theo 

là tình hình kinh tế của họ. Một cuộc khảo sát về 

các chính sách và tình hình thực tế về nhân sự 

ở Trung Quốc khi bắt đầu bùng phát dịch 

COVID-19, do Deloitte ở Trung Quốc thực hiện 

vào tháng 1 năm 2020, đã cho thấy các bước 

sau đây mà các doanh nghiệp và các tổ chức 

phi lợi nhuận đã nghiên cứu để ứng phó với tình 

hình: 

 

 90% cho rằng yêu cầu cấp thiết là tạo 

điều kiện cho nhân viên của họ có các lựa 

chọn làm việc từ xa và làm việc linh hoạt. 

  

 Các công ty trong các ngành mà việc 

cung cấp các phương án làm việc linh hoạt 

và từ xa bị hạn chế, ví dụ như năng lượng, 

tài nguyên và công nghiệp, sẽ tập trung 

vào việc đưa ra những phương án đảm 

bảo an toàn cao hơn, ví dụ bằng cách đảm 

bảo môi trường làm việc sạch sẽ và an 

toàn hơn, cũng như cung cấp các thiết 

bị bảo hộ cá nhân. 

 

 Hơn một nửa các tổ chức dịch vụ công và 

Chính phủ tập trung vào giải quyết sự 

căng thẳng về tâm lý của nhân viên.3 

 

 

 

M 

Trong tất cả những hành động 

thực thi trong giai đoạn khủng 

hoảng, những nhà lãnh đạo 

kiên tâm sẽ luôn bày tỏ sự đồng 

cảm và thấu cảm đối với khía 

cạnh “con người” được bộc lộ 

trong tình trạng khủng hoảng 
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Việc hướng đến trái tim của khách hàng sẽ bắt 

đầu bằng việc hiểu rằng trái tim đó có thể đã 

thay đổi nhiều đến mức nào so với những gì mà 

chúng ta được biết trước đây. 

 

Cần biết rằng trong cơn khủng hoảng, khách 

hàng thường có xu hướng sẽ quay về những 

nhu cầu cơ bản trong Tháp Nhu cầu của 

Maslow, cụ thể là đảm bảo những yêu cầu thiết 

yếu, gồm an toàn, bảo an và sức khỏe. Làm thế 

nào để thay đổi thông điệp tới khách hàng của 

chúng ta và mức độ nhạy cảm trong khi làm 

việc với khách hàng của chúng ta một cách phù 

hợp nhất giữa cuộc khủng hoảng Covid-

19? Khách hàng sẽ đánh giá cao sự tử tế và ân 

cần của chúng ta với họ, tương tự như sự tử tế 

và ân cần mà chúng ta dành cho nhân viên của 

mình – bản thân họ cũng đang phải vật lộn với 

khủng hoảng và họ cũng muốn có sự đồng cảm 

của chúng ta. Những thứ đơn giản có thể biến 

thành những điều lớn lao. Ví dụ, UberEats hỏi 

khách hàng xem họ muốn để thực phẩm ở cửa 

hay chuyển bằng tay. Nhiều hãng hàng không 

đã gửi email cho khách hàng để mô tả các nỗ 

lực bổ sung của họ trong khử trùng máy bay. 

Một số nhà hàng thì khuyến khích nhân viên 

phục vụ của họ khử trùng tay một cách công 

khai để các khách hàng quen bớt lo ngại vấn đề 

vệ sinh và an toàn. 4 

  

Tuy nhiên, vì lợi ích của những nhân viên và 

khách hàng đó, cũng như lợi ích của bên cho 

vay và những nhà đầu tư vào công ty, các nhà 

lãnh đạo kiên tâm cũng phải luôn tập trung vào 

việc bảo vệ tình hình tài chính trong và qua 

cuộc khủng hoảng ... và đưa ra các quyết định 

dựa trên thực tế, cho dù là khó khăn. Câu 

phương ngôn “tiền mặt là vua” luôn đúng, nhất 

là trong tình hình khủng hoảng hiện nay. Có một 

số bước quan trọng trong việc bảo vệ kết quả 

kinh doanh: 

1. Tập trung quyền ra quyết định chỉ ở một vài 

cấp quản lý, để đảm bảo tính nhất quán, sự kịp 

thời và đặc biệt là đảm bảo độ quyết đoán khi ra 

quyết định - đặc biệt là khi tình hình bất ổn có 

thể làm “tê liệt” khả năng ra quyết định của một 

số cấp quản lý.                                        

2.  Liệt kê danh mục các nguồn tiền mặt mà 

công ty có sẵn, bao gồm các hạn mức tín dụng 

chưa sử dụng (đã cam kết và không cam kết), 

các khoản tín dụng quay vòng; các nguồn tín 

dụng mới, chẳng hạn như các khoản tín dụng 

cố định để tái cấp vốn;  các khoản vốn lưu động 

có thể bổ sung (ví dụ, bằng việc giảm hàng tồn 

kho, giảm thời hạn thanh toán với khách hàng 

hoặc tăng thời gian trả nợ cho nhà cung 

cấp); tăng vốn cổ phần 

v.v..                                        

3. Nhanh chóng lập các kịch bản kinh tế trên 

tất cả các “mặt trận” mà công ty đang hoạt 

động, nhìn chung là cho các tình huống từ triển 

vọng lạc quan nhất, triển vọng trung bình, cho 

đến tình huống xấu 

nhất.                                        

4. Lập mô hình đánh giá tác động tài chính 

dự kiến của các kịch bản trên đối với lợi nhuận 

và đặc biệt là tính thanh khoản. Việc này bao 

gồm: đánh giá khả năng công ty phải vi phạm 

các điều kiện của các khoản vay, và xác định 

khi nào thì cần rút tiền từ các nguồn có sẵn. 

5. Xác định các hạng mục phải “bảo toàn 

bằng mọi giá”: Những sản phẩm, dịch vụ, 

phân khúc khách hàng, ngành nghề kinh doanh, 

nhân viên phòng ban nào, v.v ... là những yếu tố 

then chốt nhất để tạo ra dòng tiền hiện tại và 
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trong tương lai và cần phải được bảo vệ bằng 

mọi giá, cho dù những mục “phải bảo toàn” này 

vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu kịch bản nghiêm 

trọng hơn xảy ra.    

                                     

6. Xác định các “đòn bẩy” lãnh đạo hiện có 

(lưu ý giới hạn của các mục “phải bảo toàn” nói 

trên) để bảo vệ tình hình tài chính và kinh 

doanh, như các chi phí có thể cắt giảm, ngưng 

tuyển dụng hoặc đóng cửa nhà máy tạm 

thời .                                        

7. Xác định những hành động cần làm 

ngay, và đạt sự đồng thuận trước về thứ tự các 

“đòn bẩy” có thể được sử dụng tùy theo mức độ 

nghiêm trọng của tình hình. 

  

Công ty nào đã xây dựng một “cẩm nang” cho 

khủng hoảng với kịch bản soạn trước cho 

trường hợp suy thoái thì coi như đã tiến xa khỏi 

vạch xuất phát, vì họ đã có sẵn trong tay 

các kịch bản, dự báo, các hạng mục “phải bảo 

toàn” và các “đòn bẩy” đã được kết hợp với 

nhau, và có thể chỉ cần được thay đổi đôi 

chút cho phù hợp với tình huống hiện tại. 

  

Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng, công ty 

cần kiên định về tôn chỉ hoạt động và “chủ đích” 

(purpose) của tổ chức, và chủ đích đó phải luôn 

theo phương châm “thà chết không đổi”. “Chủ 

đích” của doanh nghiệp chính là nơi trái tim và 

khối óc hợp nhất với nhau. Trong khi nhiều tổ 

chức ngày nay đã đưa ra một tôn chỉ vượt ra 

ngoài mục tiêu lợi nhuận5, thì chủ đích này lại 

thường hay bị bỏ qua trong quá trình ra quyết 

định kinh doanh hàng ngày của công ty. Trong 

một khảo sát gần đây, 79% lãnh đạo doanh 

nghiệp tin rằng “chủ đích” của một tổ chức là 

yếu tố cốt lõi cho thành công của hoạt động kinh 

doanh, nhưng có 68% cho rằng chủ đích đó 

không (thường) được đặt ra như một kim chỉ 

nam trong các quy trình ra quyết định lãnh 

đạo trong tổ chức của họ. 6 

  

Đưa ra những quyết sách dựa trên “chủ đích” 

của tổ chức là đặc biệt quan trọng trong một 

cuộc khủng hoảng, khi các công ty đang chịu áp 

lực ngày càng tăng và nhất cử nhất động đều 

nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của các bên liên 

quan. Qua nghiên cứu về các tổ chức mà hoạt 

động luôn tuân theo tôn chỉ ban đầu của công 

ty, chúng tôi thấy rằng chính trong những hoàn 

cảnh đầy thách thức thì những công ty này lại 

có xu hướng phát triển mạnh mẽ: 

 

•   Chủ đích sẽ giúp tăng cường sự hưởng 

ứng và đóng góp của nhân viên. Khi các công 

ty tập trung cho một mục đích rõ ràng, nhân 

viên sẽ thấy rằng công việc của họ có ý nghĩa 

hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng những nhân 

viên cảm thấy có sự gắn kết cao hơn thì sẽ có 

nhiều khả năng thoát khỏi sự biến động và sẽ 

chung vai sát cánh để giúp các công ty phục hồi 

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

  

•  Chủ đích sẽ thu hút các khách hàng trung 

thành, những người sẽ gắn bó với công ty 

trong thời kỳ suy thoái. 8/10 người tiêu dùng 

phát biểu rằng họ trung thành hơn với các 

thương hiệu có chủ đích, điều này có thể giúp 

duy trì mối quan hệ khách hàng trong thời kỳ 

suy thoái và cả sau suy thoái. 8                   
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• Chủ đích giúp các công ty chuyển đổi theo 

cách đúng đắn. Các công ty có hoạt động 

được định hướng bởi chủ đích, khi phải đối mặt 

với những quyết định khó khăn thường sẽ có ý 

thức một cách rõ ràng hơn về cách thức 

để họ phát triển, và nhờ đó quá trình chuyển đổi 

của họ sẽ nhất quán hơn.9 Khi chủ đích được 

đặt lên hàng đầu thì thường lợi nhuận sẽ là kết 

quả tất yếu; nhưng nếu lợi nhuận lại được đặt 

lên hàng đầu thì kết quả có thể khó đoán hơn 

nhiều.          
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ĐẶT NHIỆM VỤ LÊN HÀNG ĐẦU 
  

ác tổ chức ở trong một cuộc khủng 

hoảng phải đối mặt với vô vàn các vấn đề 

cấp bách xuất hiện trên vô số các mặt trận 

khác nhau. Các nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ không 

lao vào giải quyết ngay những thứ có vẻ cấp 

bách nhất này, thay vào đó sẽ xác định một 

danh mục công việc cần ưu tiên có thể nhanh 

chóng xếp thứ tự và lần lượt giải quyết. 

  

Dựa trên phân tích của chúng tôi về những thực 

tiễn tốt nhất của các công ty đa quốc gia trong 

việc lập BCP (kế hoạch kinh doanh liên tục), đặc 

biệt là liên quan đến những tình trạng khẩn cấp 

như bệnh viêm phổi truyền nhiễm không điển 

hình, cúm H1N1, sốt xuất huyết Ebola, và các 

dịch bệnh truyền nhiễm lớn khác, 10  chúng tôi 

đã xác định được một số hành động chính mà 

các nhà lãnh đạo kiên tâm thực hiện, và các 

hành động đó có thể được gộp thành các nhóm 

sau: 

  

•  Thành lập và duy trì một trung tâm chỉ 

huy khủng hoảng          

                                    

•  Hỗ trợ nhân viên và chiến lược 

 

•  Duy trì tính liên tục trong hoạt động kinh 

doanh và tình hình tài chính  

 

•  Tăng cường năng lực chuỗi cung ứng 

 

•  Luôn gắn kết với khách hàng       

•  Tăng cường năng lực về công nghệ và kỹ 

thuật số                                              

  

•  Kết nối với cả hệ sinh thái kinh doanh của 

công ty  

  

Xem phần phụ lục, Hướng dẫn hành động - 

Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu , ở cuối bài viết 

này để tham khảo thêm về các hành động chi 

tiết và ưu tiên cho từng mục. 

 

Các khuyến nghị trong hướng dẫn hành động 

này được bổ sung và củng cố thêm bởi kinh 

nghiệm thực chiến của team Deloitte trực tiếp 

phục vụ khách hàng và các chuyên gia của 

Deloitte tại thị trường Trung Quốc (xem thêm 

trang bên về “Những bài học rút ra từ các công 

ty hàng đầu tại thị trường Trung Quốc”). 

  

Phản ứng của Apple có thể được coi là một ví 

dụ kinh điển. Quyết định đóng các cửa hàng 

Apple Store tại các khu vực bị ảnh hưởng của 

dịch 11 đã thể hiện một số nguyên tắc sau của 

Apple: 

  

 Đồng cảm với các nhu cầu và mối quan 

tâm của người lao động, trong đó có việc 

tiếp tục trả lương đều đặn theo giờ như vẫn 

đang hoạt động bình thường, và việc sửa 

đổi chính sách nghỉ phép khi nhân viên có 

vấn đề sức khỏe liên quan đến Covid; 

  

C 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark7
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 Giảm thiểu các cú sốc tiếp theo 

cho chuỗi cung ứng vốn đã và đang cạn 

kiệt; 

  

 Luôn kết nối và luôn thể hiện sự quan tâm 

một cách công khai đối với khách hàng của 

mình và cộng đồng ở địa phương; 

  

 Tận dụng và mở rộng nền tảng kỹ thuật số 

hiện tại bằng cách tiếp tục vận hành hoạt 

động kinh doanh cửa hàng trực tuyến;  

  

 Tiếp tục huy động hệ sinh thái kinh 

doanh của mình vào cuộc thông qua các 

kênh mới, chuyển Hội nghị Các nhà phát 

triển trên toàn thế giới hàng năm vào tháng 

06 thành một Hội nghị chỉ-dùng-kỹ-thuật-số.  

 

Ngoài ra, những quyết định táo bạo của Apple 

cũng thể hiện rõ sự táo bạo trong nguyên 

tắc “Nhanh – giản dị tốt hơn Chậm – Hoàn hảo”, 

chính là nguyên tắc tiếp theo mà chúng ta sẽ 

xem xét sau đây. 
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NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA TỪ CÁC CÔNG TY HÀNG ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 

• Trung tâm chỉ huy. Các công ty hàng đầu ở Trung Quốc đã ngay lập tức thành lập một đội 

phản ứng khẩn cấp để đánh giá các rủi ro và xây dựng các chiến lược phản ứng sau khi đã triển 

khai việc lập kế hoạch cho các kịch bản một cách bài bản, và việc này đã phát huy đáng kể hiệu 

quả của cơ chế phản ứng đối với thảm họa và các bộ công cụ (toolkit) phù hợp. 

• Nhân viên và chiến lược. Sau khi dịch bắt đầu bùng phát, các công ty ngay lập tức triển khai 

cơ chế làm việc linh hoạt cho nhân viên văn phòng và các khối trung gian để hạn chế tối đa 

việc tiếp xúc tại nơi làm việc, trong khi vẫn có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động cơ 

bản. Với khả năng làm việc từ xa được thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt nhất, công ty 

có thể xem xét một cách tổng thể, xác định và khắc phục được những điểm hạn chế. Một số 

công ty cũng triển khai hệ thống kê khai sức khoẻ kỹ thuật số để theo dõi tình hình sức khoẻ 

của nhân viên và để tuân thủ yêu cầu báo cáo sức khỏe theo quy định. 

• Đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo các nguồn tài chính. Các 

công ty ngay lập tức bắt đầu rà soát và cập nhật các kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên 

tục (BCP) để rà soát các nghĩa vụ theo hợp đồng, đánh giá tác động tài chính và những yêu cầu 

về đảm bảo thanh khoản, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nợ và tối ưu hóa tài sản để sớm phục 

hồi khả năng tài chính. Một trọng tâm khác cần tập trung phân tích là việc tìm hiểu và đánh giá 

tác động tài chính đối với toàn bộ chuỗi giá trị của công ty.  

• Chuỗi cung ứng. Các công ty ở Trung Quốc tăng cường đầu tư các giải pháp kỹ thuật số để 

triển khai các giao dịch, khắc phục sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, khắc phục tình trạng 

thiếu hụt về hậu cần và lao động, và để có thông tin chính xác hơn về những hạn chế nội bộ đối 

với khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ cho thị trường. Sự tinh 

gọn, nhanh chóng trong vận hành cũng như chất lượng dữ liệu là vô cùng quan trọng trong việc 

lập các kịch bản về tác động với chuỗi cung ứng.                                             

• Kết nối với khách hàng. Các công ty Trung Quốc đã rất nhanh chóng duy trì các kênh liên lạc 

với khách hàng luôn mở và vận hành thông suốt, đảm bảo thông tin đến khách hàng về các tác 

động của Covid-19 đối với tình hình hoạt động kinh doanh và các biện pháp khẩn cấp đã thực 

hiện. Phương pháp  làm việc trên tinh thần hợp tác và xây dựng này đã giúp củng cố niềm 

tin của khách hàng trong giai đoạn bất ổn. 

• Năng lực kỹ thuật số. Các công ty này đã và đang tiến hành xem xét lại các hệ thống thương 

mại điện tử và vạch ra định hướng phát triển nền tảng kỹ thuật số trong ngắn hạn, trung 

hạn, và dài hạn. Các công ty nhận thấy rằng cần phải tăng cường năng lực về kỹ thuật số trên 

toàn tổ chức để có thể tăng cường khả năng chống chịu cho doanh nghiệp. Một số  công ty 

hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ thậm chí còn triển khai trải nghiệm “không chạm” để giúp 

khách hàng giảm thiểu những tiếp xúc vật lý. 
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“NHANH – GIẢN DỊ” TỐT HƠN  
“CHẬM – HOÀN HẢO” 
 

oàn hảo” được coi là kẻ thù của “Tốt”, 

điều này lại trở nên đặc biệt đúng 

trong các cuộc khủng hoảng khi hành 

động kịp thời mới là điều tối quan trọng. 

  

Hầu hết các công ty không có đủ cơ sở hạ tầng 

cần thiết để cung cấp thông tin hoặc dữ liệu 

hoàn hảo, trong thời gian thực, về các hoạt 

động có thể bị ảnh hưởng trong một đại dịch. Sẽ 

có vô vàn “những điều không thể biết, như 

chúng ta đã biết” (known unknowns) xảy ra 

trong những ngày tới và tuần tới. Liệu chúng ta 

đã sẵn sàng để chấp nhận rằng có những lúc 

buộc phải hành động cho dù thông tin chưa đầy 

đủ? Trong trường hợp đó, cần cố gắng thu thập 

tối đa những dữ liệu gián tiếp có thể thu thập 

được để hỗ trợ cho các quyết định của bạn, ít ra 

là để không phải đến nỗi “bay trong sương mù, 

với tầm nhìn bằng không”. Khi khủng hoảng đã 

qua, chúng ta sẽ có cơ hội tiến hành đánh giá 

kỹ lưỡng hơn xem có thể làm thế nào để cải 

thiện chất lượng thông tin trong các cuộc khủng 

hoảng có thể xảy ra trong tương lai – còn với 

cuộc khủng hoảng hiện nay, có lẽ phải tạm gạt 

việc phân tích đó qua một bên đã. 

  

Khi các nhà lãnh đạo đối mặt với các tình huống 

không lường trước được, đây cũng là lúc để 

khuyến khích sự chủ động và táo bạo hơn ở tất 

cả các cấp có thẩm quyền ra quyết định trong tổ 

chức, với niềm tin rằng các đội thực 

thi và các cá nhân đang “thực chiến” 

sẽ là những người ở vị thế tốt nhất để 

tìm ra các phương án sáng tạo và linh 

hoạt có thể giải quyết các vấn đề 

không thể dự báo trước được. Hãy 

nêu rõ cho họ mục tiêu, nhưng hãy 

cho những người đang “thực chiến 

trên chiến trường” có nhiều quyền tự 

quyết hơn. Ví dụ, để đạt được mục tiêu tổng thể 

là giảm nguy cơ lây nhiễm trong cửa hàng, một 

chuỗi cửa hàng cà phê đã cho phép lãnh đạo 

từng cửa hàng được linh hoạt sắp xếp lại 

khoảng cách các bàn để đảm bảo “giữ khoảng 

cách khi giao tiếp xã hội”. 13 Đương nhiên, vấn 

đề mấu chốt là đảm bảo rằng tất cả nhân viên 

được biết rõ về các mục tiêu quan trọng nhất, 

và các ranh giới không được phép vượt 

qua. Cách tiếp cận này có thể mang lại giá trị 

không chỉ cho việc vượt qua cuộc khủng hoảng 

hiện tại, vì nó còn giúp các tổ chức có thể học 

được cách tiến hành kinh doanh trong những 

thời điểm bất ổn hơn. 

  

“H 

“Hoàn hảo” được coi là kẻ thù của 

“Tốt”, điều này lại trở nên đặc biệt 

đúng trong các cuộc khủng hoảng 

khi hành động kịp thời mới là điều 

tối quan trọng. 



 

 
Tài liệu này thuộc bản quyền của Deloitte Global, chỉ sử dụng với mục đích tham khảo, không cho các mục đích sử dụng khác. 

_________________ 
15 

                    Chiến đấu và chiến thắng COVID-19 

LÀM CHỦ THÔNG ĐIỆP  

  

Như tất cả chúng ta đã thấy, cần đạt được một 

mức cân bằng phù hợp giữa hai lựa chọn, một 

là đưa ra thông tin thật nhanh kể cả trước khi 

có đầy đủ dữ kiện, và hai là cung cấp thông tin 

thật đầy đủ nhưng bị chậm. Chúng tôi có thấy 

rằng các công ty hàng đầu đã áp dụng chính 

sách truyền thông ngắn gọn nhưng thường 

xuyên, dựa trên những gì họ biết, và sau đó bổ 

sung thêm các chi tiết. Nếu lãnh đạo mãi không 

đưa ra thông điệp nào thì nhân 

viên và các bên liên quan sẽ có 

thể bắt đầu suy diễn với đủ mọi 

giả thuyết và thông tin không 

chính thống. Do đó việc duy trì 

thông tin đều đặn với thông 

điệp rõ ràng là cực kỳ quan 

trọng. Truyền thông không đầy 

đủ hoặc thiếu nhất quán có thể 

gây chậm trễ trong quá trình 

phản ứng với khủng hoảng, 

thay vì lẽ ra phải cung cấp kịp 

thời những hướng dẫn phù 

hợp. 

  

Trong thời kỳ khủng hoảng, 

lòng tin (hay sự tín nhiệm) là tối 

quan trọng. Công thức đơn giản sau đây cho 

thấy các thành tố chính tạo nên sự tín nhiệm 

đối với các cá nhân và các tổ chức bao gồm: 

  

Tín nhiệm = Minh bạch + Quan hệ +  

Trải nghiệm 

  

 

Tín nhiệm bắt đầu từ sự minh bạch: hãy nói rõ 

bạn biết gì, còn nếu không biết thì hãy cứ thừa 

nhận là bạn không biết. Sự tín nhiệm cũng là 

có liên hệ mật thiết với mối quan hệ: mức độ 

“hiểu nhau” giữa chúng ta với nhân viên, với 

khách hàng và với hệ sinh thái của mình càng 

cao thì sự tín nhiệm của họ càng lớn. Và cuối 

cùng, nó cũng phụ thuộc vào trải nghiệm: 

Chúng ta có thường “nói đi đôi với làm” hay 

không? Trong thời điểm mà sự bất ổn ngày 

càng cao, sự tín nhiệm sẽ ngày càng được 

củng cố qua khả năng giải quyết các tình 

huống không lường trước được và  những cam 

kết vững chắc để xử lý các vấn đề quan tâm 

của tất cả các bên liên quan theo cách tốt nhất 

có thể. 

Cảm xúc không thể được thể hiện bằng 

các biểu đồ và con số. Thông điệp có 

thể là một cách cực kỳ hiệu quả để vừa 

công nhận sự sợ hãi (hoàn toàn tự 

nhiên và dễ hiểu) phát sinh trong thời 

kỳ khủng hoảng, đồng thời tìm ra cơ 

hội có thể khai thác được nếu các bên 

liên quan đoàn kết với nhau và cam 

kết vượt qua những thách thức và trở 

ngại trong quá trình này. 
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Nhận biết và đáp ứng cảm xúc của tất cả các 

bên liên quan cũng là một việc rất quan trọng. 

Cảm xúc không thể được thể hiện bằng các 

biểu đồ và con số. Thông điệp phù hợp có thể 

là một cách cực kỳ hiệu quả để vừa công nhận 

sự sợ hãi (hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu) phát 

sinh trong thời kỳ khủng hoảng, đồng thời tìm 

ra cơ hội có thể khai thác được nếu các bên 

liên quan đoàn kết với nhau và cam kết vượt 

qua những thách thức và trở ngại trong quá 

trình này. 

  

Trong cơn khủng hoảng, kết quả nghiên cứu 

được nhiều người biết đến của Marshall 

McLuhan, trong đó kết luận rằng “phương tiện 

truyền tải thông điệp bản thân nó chính là 

thông điệp” luôn tỏ ra cực kỳ đúng đắn. Nhiều 

nhà tâm lý học khẳng định rằng phần lớn việc 

giao tiếp lại không phải là bằng ngôn 

ngữ. Email, văn bản và tweet sẽ thiếu ngữ điệu 

của giọng nói, thiếu giao tiếp bằng mắt và thiếu 

những ngôn ngữ cơ thể cần thiết, mà chính 

những điều này lại là tối cần thiết cho việc giao 

tiếp để xây dựng lòng tin. Hãy khuyến khích sử 

dụng video – quan trọng là để kết nối và thể 

hiện cảm xúc - với nhân viên, thay vì sử dụng 

email và các hình thức giao tiếp khác. Chúng ta 

thấy ngạt thở vì hộp mail của mình có quá 

nhiều e-mail ra sao thì nhân viên của chúng ta 

cũng thế. 
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GIỮ TẦM NHÌN DÀI HẠN VÀ CHIẾN LƯỢC 
  

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

thời kỳ bất ổn nào cũng tiềm ẩn những cơ 

hội mà các doanh nghiệp có thể tận dụng 

nếu được chuẩn bị kỹ càng. Trong bối 

cảnh COVID-19 đang bùng phát, những tổ chức 

nào có một cách tiếp cận lâu dài và quyết 

đoán hơn sẽ có nhiều cơ hội tạo ra những đổi 

mới có thể định hình những “chuẩn mực mới 

trong tương lai”. 

  

Một khảo sát của Harvard Business Review về 

hiệu suất của các công ty trong ba cuộc suy 

thoái vừa qua cho thấy, trong số 4.700 công ty 

được nghiên cứu, những công ty cắt giảm chi 

phí nhanh nhất và sâu nhất lại có ít cơ hội nhất 

để trở nên vượt trội so với các đối thủ sau khi 

nền kinh tế phục hồi. 14 Nói cách khác, nhóm 

công ty có khả năng cao nhất để “vươn mình” từ 

suy thoái và trở thành những người chiến thắng 

chính là những công ty có được sự cân bằng 

giữa chiến lược ngắn hạn và dài hạn bằng cách 

đầu tư toàn diện vào tương lai trong khi cắt 

giảm chi phí một cách có chọn lọc để vượt qua 

suy thoái. 15 Thực ra, khi nền kinh tế đang phát 

triển tốt thì ai cũng có thể thấy rõ tầm quan 

trọng của việc đầu tư cân bằng này, nhưng 

trong bối cảnh áp lực suy thoái thì các công ty 

sẽ đặc biệt dễ bị cuốn mình vào tầm nhìn ngắn 

hạn. 

 

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

COVID-19 nhiều khả năng sẽ làm tăng tốc 

những thay đổi căn bản bản về cấu trúc, những 

thay đổi này tất yếu sẽ xảy ra dù trong         

hoàn cảnh nào – nhưng với hoàn cảnh này thì 

những thay đổi đó thậm chí có khả năng sẽ xảy 

ra nhanh hơn nhiều so với lúc bình thường. Ví 

dụ - hãy thử xem việc “ảo hóa” cách      làm việc 

của chúng ta – làm việc ở nhà hay bất kỳ đâu – 

bằng cách cộng tác từ xa mà không cần phải đi 

đến văn phòng - đã được triển khai một cách 

nhanh chóng và bài bản ra sao. Ngày nay, trên 

toàn thế giới, các doanh nghiệp và nhân viên 

của mình đang học cách giao tiếp, hợp tác và 

phối hợp trên các nền tảng kỹ thuật số, và có 

thể thấy rõ được hiệu quả và năng suất vượt 

trội mà các phương thức làm việc đó có thể 

đem lại. Các công cụ cộng tác và làm việc ảo có 

khả năng tạo ra một thị trường và không gian 

mới thực sự bùng nổ. 

  

Những thay đổi về mặt cấu trúc này cũng có thể 

buộc chúng ta phải thay đổi chiến lược và kế 

hoạch của mình. Ví dụ, nếu một công ty thay đổi 

mô hình nhân sự của mình để cho phép làm 

việc từ xa, điều đó có thể ảnh hưởng đến danh 

mục tài sản cố định của công ty như thế 

nào? Liệu công ty có thể tiết kiệm được chi phí 

bằng cách hạn chế bớt tài sản hữu hình? Công 

ty sẽ có thêm trách nhiệm hay thách thức mới 

nào nếu áp dụng mô hình làm việc phi tập 

trung? Công ty có cần phải bổ sung thêm các 

giao thức đảm bảo an ninh mạng chặt chẽ hơn 

không? Công ty cần thay đổi gì trong việc đào 

tạo các cấp quản lý và chính sách truyền thông 

để điều hành khi lực lượng lao động không ngồi 

cùng một chỗ với nhau? Cần nâng cấp thêm gì 

để thực hiện các hội nghị qua video và đảm bảo 

mạng luôn thông suốt? 

T 
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Sự cần thiết của việc phải vận hành khác đi sẽ 

mang lại cho doanh nghiệp cơ hội để hiểu rõ 

những gì họ có thể làm. Chẳng hạn, một công ty 

đã kiểm tra khả năng của bộ phận tài chính 

trong việc thực hiện kết sổ 

hàng tháng trong khi làm 

việc tại nhà, để xác định 

xem công ty có thể đáp 

ứng các yêu cầu báo cáo 

tài chính hàng quý hay 

không nếu chẳng may xảy 

ra những tình huống cực 

đoan. 16 Một khi chúng ta 

nhận ra rằng mình có thể làm khác đi, chúng ta 

sẽ có thể cần xem xét liệu có nên tiếp tục cách 

làm mới này hay không. 

  

Trở thành người định hướng thị trường 

Các chiến lược định hình thị trường có thể trở 

thành “suối nguồn” quan trọng tạo ra những giá 

trị mới từ các cuộc khủng hoảng xảy ra đột 

ngột. 17 Những công ty có thể định hình thị 

trường, những tổ chức đã chủ động định hình 

tương lai cho ngành công nghiệp của họ thay vì 

thích nghi và chạy theo thị trường, thì sẽ có cơ 

hội “vươn mình” mạnh mẽ hơn. Nhiều công ty 

đang trỗi dậy từ cuộc khủng hoảng này và 

chuyển mình sang giai đoạn “hưng thịnh” sẽ góp 

phần vào công cuộc tái định hình thị trường, có 

thể thông qua việc xác định và triển khai các cơ 

hội mới, có thể bằng cách gắn kết với những 

công ty có thể định hình tương lai cho ngành 

công nghiệp của họ, hoặc có thể thực sự trở 

thành cây cầu nối đến hệ sinh thái tiếp theo, 

trong khi các đối thủ của họ còn đang loay hoay 

tập trung xử lý khủng hoảng. 

Hãy xem tiềm năng của ngành sản xuất bồi đắp 

(additive manufacturing – một phương thức chế 

tạo sản phẩm bằng cách đắp từng lớp vật liệu 

lên nhau, mô phỏng thiết kế được vẽ sẵn trên 

phần mềm CAD – tương tự như in 3D). Mặc dù 

thị trường in 3D đã và đang phát triển, song 

chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành sản xuất 

bồi đắp và cơ hội sản xuất ở những thị trường 

có thể cung cấp lao động giá rẻ đã đem lại cho 

ngành sản xuất bồi đắp những lợi thế kinh tế to 

lớn. Tuy nhiên những lợi thế này ngày càng bị 

xói mòn, do gia tăng căng thẳng địa chính trị và 

chủ nghĩa bảo hộ, và mối lo ngại ngày càng 

tăng về hàm lượng khí thải gây ô nhiễm. Bây 

giờ với “cú đánh bồi” từ COVID-19, có thể dễ 

dàng dự đoán sẽ có những khoản đầu tư lớn 

vào các công nghệ sản xuất bồi đắp mới nhằm 

đưa hoạt động sản xuất đến gần hơn với các thị 

trường tiêu thụ - từ đó tạo ra những thị trường 

hoàn toàn mới. 

Xây dựng những mô hình kinh doanh trong 

tương lai 

Tương tự như vậy, những thay đổi về cấu trúc 

thị trường và các thị trường mới được định hình 

sẽ tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Hãy 

tưởng tượng khả năng các quan hệ đối tác công 

-tư được thiết lập để tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp sử dụng những khu hạ tầng hiện 

đang bị bỏ hoang ở một khu vực địa lý nào đó, 

Đã bao giờ chúng ta thử nghĩ xem những xu 

hướng mới, những thay đổi về cấu trúc và các 

thị trường mới sẽ định nghĩa lại hoạt động 

của công ty cũng như cả ngành công nghiệp 

của chúng ta theo hướng nào trong tương lai? 
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đây là một sáng kiến mà ít nhất có một cơ quan 

chính phủ đã phê duyệt vì họ đoán trước sẽ có 

thể xảy ra các tình huống như hiện nay. 18 Đã 

bao giờ chúng ta thử nghĩ xem những xu hướng 

mới, những thay đổi về cấu trúc và các thị 

trường mới sẽ định hình lại hoạt động của cả 

công ty cũng như cả ngành công nghiệp của 

chúng ta theo hướng nào trong tương lai hay 

chưa? 

  

Ví dụ, nhiều người từ lâu đã nhận ra rằng ngành 

giáo dục đã ở thời cơ chín muồi cho những thay 

đổi lớn lao mà công nghệ kỹ thuật số có thể 

đem lại. Với hơn 290 triệu sinh viên phải ngừng 

học trên toàn cầu do COVID-19, theo số liệu 

thống kê của Liên Hợp Quốc, 
19 nhu cầu về đào 

tạo trực tuyến, chương trình giảng dạy và nền 

tảng trực tuyến nhiều khả năng sẽ tăng chóng 

mặt. Tuy nhiên, một số trường đại học và giảng 

viên thì chỉ mới bắt đầu làm quen với việc đào 

tạo từ xa. 
20 Khả năng triển khai những thay đổi 

lớn trong bối cảnh hạn chế do COVID-19 tác oai 

tác quái mới cho thấy tiềm năng thực sự về 

những thay đổi tiềm tàng mang tính cách 

mạng trong cách chúng ta cơ cấu, định vị và 

vận hành các phương án để dạy và học, và 

những thay đổi này có khả năng mang lại cơ hội 

tạo ra thị trường mới cực kỳ năng động trong 

lĩnh vực này. 

 Một ví dụ khác, hãy xem xét sự tăng trưởng 

trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, 

hiện đang đóng vai trò chủ đạo trong việc phát 

hiện và điều trị COVID-19. Các công cụ được 

trang bị AI đang rà soát các mạng truyền thông 

xã hội để phân tích sự phát triển của virus trong 

thời gian thực, có thể nhận ra dấu hiệu viêm 

phổi do virus thông qua việc chụp cắt lớp ở 

ngực nhanh hơn 45 lần so với con người với độ 

chính xác 96%, và cũng có thể tiến hành tổng 

hợp và xác nhận phân tử trong vài ngày thay vì 

nhiều tháng hoặc nhiều năm. 21 Trong khi đó, 

các robot thì đang ngày ngày thực hiện khử 

trùng phòng bệnh nhân cách ly để giảm lây 

truyền. 
22 AI cũng giúp tăng tốc việc nghiên cứu 

dược phẩm, phát triển thuốc tiền lâm sàng và 

thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trong đó có thể 

kiểm tra độ an toàn và độc tính bằng DNA-trên-

một-con-chip. Hãy tưởng tượng các mô hình 

chăm sóc sức khỏe trong tương lai có thể thay 

đổi như thế nào nếu một dự án nghiên cứu và 

phát triển một loại thuốc điều trị điển hình, trước 

đây có thể phải kéo dài trong một thập kỷ, sau 

đây thời gian sẽ có thể được cắt giảm hơn một 

nửa. Hơn nữa, những thay đổi trong quan điểm 

hậu dịch COVID có thể mang lại những thay đổi 

về khung pháp lý liên quan đến phê duyệt thuốc, 

giúp thúc đẩy quá trình này nhanh hơn so với 

hiện nay. 
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LIỀU THUỐC THỬ CHO CÁC NHÀ  
LÃNH ĐẠO KIÊN TÂM 
COVID-19 có thể chính là một lò luyện, qua 

đó khả năng lãnh đạo kiên tâm có thể được 

“chưng cất” và tinh chế tốt nhất. Buộc phải hành 

động khi chưa có đầy đủ thông tin, phải ra quyết 

định trong chỉ vài giờ hoặc vài ngày, các Tổng 

Giám đốc sẽ phải dẫn dắt tổ chức của mình vượt 

qua vô số thời khắc quyết định và vô số thách 

thức có ảnh hưởng bao trùm đối với toàn bộ hệ 

thống của công ty – từ nhân viên, khách hàng, 

đối tác tài chính, nhà cung cấp, nhà đầu tư, và 

các bên liên quan khác – cũng như đối với xã 

hội nói chung. 

 

 

Sự rõ ràng và nhất quán trong quan điểm, trong 

giao tiếp và trong việc ra quyết định sẽ là những 

lợi thế vượt trội. Những Tổng Giám đốc nào có 

thể thể hiện tốt nhất sự rõ ràng và nhất quán này, 

và có thể lãnh đạo bằng cả trái tim cũng như khối 

óc, sẽ có thể truyền cảm hứng cho tổ chức của 

họ kiên trì vượt qua cuộc khủng hoảng này, sẽ có 

thể định vị thương hiệu của công ty ở một vị thế 

cao hơn, sẵn sàng chuẩn bị cho mọi thứ có thể 

xảy ra. Mặt khác, những cuộc khủng hoảng như 

hiện nay, dù đặt ra những thách thức to lớn phải 

vượt qua, nhưng cũng sẽ mang lại cơ hội học hỏi 

và cơ hội gia tăng mức độ tín nhiệm với tất cả 

các bên liên quan, đồng thời trang bị cho các tổ 

chức một bước thay đổi cấp kỳ có thể tạo ra 

nhiều giá trị không chỉ cho các cổ đông, mà cho 

toàn xã hội. 
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PHỤ LỤC 

  

Hướng dẫn hành động - Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu 

  

Thiết lập và duy trì hoạt động của Trung tâm 

xử lý khủng hoảng 

Hầu hết các doanh nghiệp trong khu vực bị ảnh 

hưởng bởi dịch sẽ thành lập một Đội phản ứng 

nhanh hoặc Trung tâm xử lý khủng hoảng – một 

bộ phận có thể được thành lập theo kế hoạch 

đã có sẵn trong trường hợp có khủng hoảng, 

hoặc theo nhu cầu thực tế, để thu thập và xử lý 

thông tin toàn diện ở mọi bộ phận của doanh 

nghiệp về mức độ ảnh hưởng, và để đảm bảo 

phối hợp hành động từ tất cả các bộ phận chức 

năng. Trong trung tâm này có 

thể chia ra thành các nhóm để 

quản lý công việc liên quan 

đến từng khối như truyền 

thông, pháp lý, tài chính và 

vận hành. Trung tâm này hoạt 

động theo nhiệm vụ được giao 

bởi ban điều hành và có thẩm 

quyền đưa ra những quyết định cấp kỳ theo lĩnh 

vực được giao. 

Một Trung tâm xử lý khủng hoảng không nhất 

thiết chỉ luôn trong trạng thái phòng thủ và 

phòng ngừa, mà đôi khi có thể đưa ra những 

quyết định phi thường. Nhiều hãng hàng không 

khi phải hủy nhiều chuyến bay có thể chủ động 

bố trí lịch bảo trì và ưu tiên cho những máy bay 

không thể cất cánh – đồng thời chủ động bố trí 

những máy bay cỡ lớn cho các đường bay vẫn 

còn hoạt động để giảm áp lực không gian bãi đỗ 

cho những máy bay và tăng hiệu quả sử dụng 

nguồn lực.
23

 

  

Hỗ trợ nhân viên và chiến lược 

 

Những thành tố then chốt để hỗ trợ nhân 

viên trong khi họ đang thực thi chiến lược 

của công ty bao gồm “tam công”: công việc, 

công nhân viên và công sở. 
24

 

 

Đầu tiên, cần đánh giá thực trạng công việc tại 

Doanh nghiệp và đánh giá xem có thể thay đổi 

thực trạng này như thế nào. Người lãnh đạo 

kiên tâm cần nhanh chóng đánh giá và xác định 

xem nhiệm vụ nào cần tiến hành ngay và những 

việc nào có thể chưa cần thiết ngay lúc này, sau 

đó trao đổi lại với các thành viên trong nhóm để 

giúp họ hiểu là cần tập trung vào những vấn đề 

nào (nên trao đổi cả về những công việc không 

mang tính chất quan trọng về chiến lược). Hãy 

để nhân viên tập trung vào những nhiệm vụ 

Một Trung tâm xử lý khủng hoảng không 

nhất thiết chỉ luôn trong trạng thái 

phòng thủ và phòng ngừa, mà đôi khi có 

thể đưa ra những quyết định phi thường 
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quan trọng nhất và cho phép họ linh hoạt trong 

cách thức thực hiện các công việc không quá 

cần thiết lúc này nhằm giảm tối đa những rủi ro 

hay áp lực không đáng có đối với nhân viên hay 

khách hàng. Trong trường hợp phải làm việc tại 

chỗ, cần đánh giá xem nên triển khai các biện 

pháp đảm bảo an toàn nào, ví dụ như vệ sinh 

nơi làm việc và trang bị các thiết bị bảo hộ cá 

nhân. 
 

Trọng tâm tiếp theo là công nhân viên. Những 

kế hoạch hiệu quả nhất sẽ phải tính đến nhân 

viên – cũng như những nhà thầu, các nhà cung 

cấp, các đối tác, tổ chức đoàn thể - cần phải 

được tính trong kế hoạch để đảm bảo toàn bộ 

“lực lượng” có thể được bảo toàn. Cần cung 

cấp nhanh chóng và đầy đủ các thông tin liên 

quan đến đại dịch COVID -19 mà mọi người nên 

biết, chẳng hạn như hướng dẫn nhân viên nhận 

biết các triệu chứng khi mắc COVID-19, cách 

thức phòng tránh hoặc phổ biến việc tiếp cận 

các nguồn hỗ trợ nhân viên khi cần. Khi phạm vi 

công việc phải mở rộng hoặc bị thu hẹp, cần có 

kế hoạch hành động cho trường hợp địa điểm 

làm việc bị gián đoạn và tái khởi động, bao gồm 

cả khâu truyền thông cho những nhân viên có 

liên quan. Trong quá trình rà soát sửa đổi chính 

sách nghỉ phép của nhân viên (ví dụ trường hợp 

phải ở nhà chăm sóc người thân bị nhiễm 

bệnh), cũng cần xem xét đến tình huống nhiều 

nhân viên có thể nghỉ dài ngày, giảm năng suất, 

thậm chí không đồng ý đi làm cho đến khi tình 

hình trở lại bình thường sau khi hết dịch. 

Công sở và văn hóa nơi làm việc cũng vô cùng 
quan trọng. Công ty cần chuẩn bị sẵn địa điểm 
cách ly và khử trùng, ngoài ra phải đảm bảo môi 
trường làm việc sạch sẽ và an toàn bằng việc 
thường xuyên vệ sinh, khử trùng. Trong trường 
hợp có nhân viên bị nghi nhiễm COVID-19,   

cần có quy trình rõ ràng để tuân thủ yêu cầu y tế 
của địa phương trong công tác cách ly hoặc 
điều trị tại chỗ cho nhân viên đó.   
 

COVID-19 có thể tạo ra những thay đổi lớn 

trong văn hóa làm việc tại công sở, cách thức 

phân công công việc và sử dụng các nguồn lực, 

và cách để khuyến khích nhân viên tích cực 

tham gia trong các công việc của công ty. Về lâu 

dài, đây cũng là cơ hội để chúng ta nghiên cứu 

các phương thức nâng cao năng lực trao đổi 

thông tin, xây dựng nguồn nhân lực có “sức 

bền” tốt và quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức 

khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân viên. 

 

Duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh 

và tình hình tài chính 

 

Trong hầu hết các cuộc khủng hoảng tài chính, 

bảo đảm luôn có đủ tiền mặt và an toàn thanh 

khoản luôn là ưu tiên hàng đầu. Khi khó khăn 

xảy ra trên diện rộng mà tất cả các ngành nghề 

đều bị ảnh hưởng thì kể cả những doanh nghiệp 

mà tình hình tài chính được coi là ổn định nhất 

vẫn có thể phải “méo mặt”. Ví dụ, trong giai đoạn 

suy thoái 2008-2009, nhiều doanh nghiệp có 

bảng cân đối kế toán được coi là tốt vẫn gặp 

phải vấn đề về thanh khoản khi thị trường mua 

bán giấy tờ có giá như tín phiếu / trái phiếu ngắn 

hạn bị gián đoạn hoặc ngưng hoạt động. Trong 

một số trường hợp, việc gián đoạn thị trường 

này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả 

năng thanh toán một số khoản nợ ngắn hạn đã 

đến hạn thanh toán của công ty.  
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Cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay cũng 

không ngoại lệ, thậm chí là còn đặt ra nhiều 

thách thức hơn. Rất nhiều công ty đang phải đối 

mặt với tình trạng hoạt động kinh doanh bị đình 

trệ hàng tuần nếu không nói là hàng tháng. Đối 

với nhiều ngành công nghiệp như du lịch, khách 

sạn, tổn thất về doanh thu trong giai đoạn này có 

thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn, thậm chí 

không thể bù đắp trong tương lai.  Những điều 

này đang đặt ra những áp lực cực lớn lên nguồn 

vốn lưu động và tính thanh khoản của công ty. 

 

Một số doanh nghiệp thì vẫn còn có thể xoay sở 

bằng cách sử dụng các nguồn tín dụng quay 

vòng hiện có (revolving credit – một hạn mức tín 

dụng được ngân hàng cấp, khách hàng trả phí 

để vay tiền và có thể rút tiền đến mức đó khi 

cần). Một số doanh nghiệp khác thì buộc phải 

đàm phán với ngân hàng để xin tăng hạn mức 

tín dụng tạm thời, hoặc xin giãn nợ hoặc thỏa 

thuận lại để sửa đổi các điều kiện ràng buộc của 

các khoản vay.  

 

Tuy nhiên, những giải pháp này không phải là 

lúc nào cũng thực hiện được, do các ngân hàng 

có khi đã đạt ngưỡng rủi ro tối đa cho phép đối 

với mỗi khoản tín dụng. Các khoản tín dụng 

quay vòng cũng có thể bị “đóng băng” do công ty 

đã đến giới hạn tối đa trong cam kết vay và/hoặc 

mất khả năng thanh toán. Các biện pháp đảm 

bảo khoản vay mà doanh nghiệp gấp rút hoàn 

thiện để có thể gia tăng hạn mức vay có thể là 

không đủ, chẳng hạn vì thiếu tài sản đảm bảo (ví 

dụ: tài sản đảm bảo bị suy giảm giá trị) hoặc vì 

tình hình kinh tế khó khăn có thể kéo dài. Hoặc 

nhiều công ty có thể muốn có những gói tín 

dụng đặc thù, ngắn hạn với những điều khoản 

khác với những sản phẩm thông thường của 

ngân hàng, nhưng ngân hàng khó có thể đáp 

ứng. 

 

Ngoài việc phải xoay sở để có “tiền tươi thóc 

thật” thì bộ phận tài chính của công ty cũng phải 

xử lý những vấn đề có thể xảy ra đối với kế toán 

và báo cáo tài chính – nếu họ vẫn còn có thể 

chốt được sổ, hay thực hiện được công tác kiểm 

toán tại địa điểm mà dịch đang ảnh hưởng. Ví 

dụ, một số doanh nghiệp đã triển khai làm việc 

từ xa (tất nhiên đây là chủ trương rất đúng đắn!) 

có thể gặp những khó khăn không lường trước 

được trong việc tuân thủ quy định kê khai và 

thanh toán tiền thuế khi họ trả lương cho những 

nhân viên ở những tỉnh thành khác với nơi đặt 

trụ sở chính.  

Tìm thêm nguồn cung ứng 

 

Với vai trò là “Công xưởng của thế giới”, bất kỳ 

gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng tại Trung 

Quốc đều gây ra rủi ro lớn cho chuỗi cung ứng 

toàn cầu. Cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-

19 bắt nguồn từ một tỉnh có hạ tầng công nghiệp 

tập trung cao như Vũ Hán đã làm lộ rõ mối nguy 

hiểm tiềm tàng của sự phụ thuộc này: có đến 

hơn 90% các công ty thuộc danh sách Fortune 

1000 có các nhà cung ứng Cấp 1 hoặc Cấp 2 

đặt tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề nhất 

ở Trung Quốc.
25  
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Sự tập trung cao độ vào việc tối ưu hóa chuỗi 

cung ứng, vốn đã diễn ra trong hàng thập kỷ qua 

nhằm cắt giảm chi phí, giảm hàng tồn kho và 

thúc đẩy việc tận dụng hiệu suất của tài sản một 

cách tối đa, đã giúp nhiều doanh nghiệp nâng 

cao hiệu quả của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên đại 

dịch COVID-19 đã cho thấy rất rõ rằng nhiều 

công ty đã không ý thức đầy đủ về rủi ro rằng 

chuỗi cung ứng này rất dễ bị tổn thương từ 

những cú sốc toàn cầu, vì khi thiết lập chuỗi 

cung ứng người ta thường ưu tiên tối ưu hóa 

hiệu suất hơn là củng cố sức bền cho chuỗi. 

Hơn nữa, COVID-19 cũng cho thấy rõ rằng một 

đợt bùng phát dịch toàn cầu sẽ có tác động dai 

dẳng hơn nhiều lên chuỗi cung ứng so với một 

dịch bệnh chỉ xảy ra ở địa phương, vì nó tạo ra 

rất nhiều tiền chấn và dư chấn trong quá trình 

tâm chấn của dịch bệnh lưu chuyển từ nơi này 

sang nơi khác trên toàn cầu. 

 
Nếu một doanh nghiệp không có kế hoạch xử lý 

khủng hoảng một cách bài bản và toàn diện – 

mà trên thực tế hầu hết các tổ chức đều chưa có 

một “cẩm nang cho đại dịch toàn cầu” như vậy - 

công ty có thể rơi vào tình trạng điều chỉnh quá 

mức, làm cho sự gián đoạn trong hoạt động kinh 

doanh lớn hơn mức cần thiết và phát sinh nhiều 

chi phí cao hơn mức lẽ ra phải chịu. Ví dụ một 

số doanh nghiệp vì lo sợ thiếu nguồn cung nên 

đã phản ứng với dịch COVID-19 bằng cách tăng 

một cách bất chấp toàn bộ tỷ lệ dự trữ hàng tồn 

kho. 26 Cần hết sức cẩn trọng với những quyết 

định kiểu này để tránh những hậu quả và cú sốc 

không đáng có. Ví dụ, đối với lĩnh vực kinh 

doanh bán lẻ hàng may mặc, nếu tăng sốc 

lượng hàng tồn kho trong khi nhu cầu tiêu dùng 

của mặt hàng này lại suy giảm trầm trọng thì sẽ 

làm trầm trọng thêm nhu cầu về tiền mặt (mà 

như đã nêu, trong khủng hoảng thì “tiền mặt là 

vua”).  

 

Xin xem thêm phần “Tăng cường năng lực chuỗi 

cung ứng”, trong đó đề xuất một số hành động 

có thể nghiên cứu để tăng cường năng lực cho 

chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp. 

Gắn kết với khách hàng 

 

Đây là một thời điểm quan trọng mang tính quyết 

định trong việc xây dựng và củng cố mối quan 

hệ với khách hàng và là thời điểm để chứng tỏ vì 

sao thương hiệu của doanh nghiệp có thể đứng 

đầu trên thị trường. Nhu cầu của khách hàng có 

thể chuyển hướng rất đột ngột trong giai đoạn 

khủng hoảng như thời gian này, thường là sẽ 

chuyển từ quyết định theo lý trí sang quyết định 

theo tình cảm. Quan trọng là doanh nghiệp cần 

nhận thức rõ và đón đầu sự thay đổi này. Một 

nghiên cứu về hành vi mua của khách hàng cho 

thấy đối với doanh nghiệp, phân khúc khách 

hàng truyền thống lại chính là phân khúc dễ bị 

đe dọa nhất trong giai đoạn suy thoái, vì hành vi 

mua hàng của họ trong giai đoạn này có xu 

hướng bị chi phối trầm trọng bởi cảm xúc (khi 

phải đối đầu với những bất ổn về kinh tế), chứ 

không phải là những yếu tố mà doanh nghiệp 

vẫn hay sử dụng để định vị phân khúc khách 

hàng trong tình hình bình thường. 
27
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Một điều đặc biệt quan trọng là cần xem xét thay 

đổi cách thức “bán hàng” của doanh nghiệp sao 

cho phù hợp. Nếu doanh nghiệp cứ ra sức 

khuyến mại, giảm giá để thu hút khách hàng đến 

cửa hàng, nhiều khách hàng có khi lại cho rằng 

công ty đang lợi dụng khủng hoảng để kiếm lời, 

hay tệ hơn là công ty sẽ bị tẩy chay do bị coi là 

đi ngược lại những nỗ lực bảo đảm an toàn sức 

khỏe cho cộng đồng – cần nhớ là trong lúc này 

tất cả mọi người đều được khuyên là nên ở nhà 

chứ không phải là lao đến mua đồ giảm giá ở 

các cửa hàng và nơi công cộng. Trong lúc này, 

doanh nghiệp có thể nên hướng vào những lợi 

ích khác để duy trì quan hệ với những khách 

hàng thân thiết. Ví dụ, một số công ty trong 

ngành dịch vụ du lịch – khách sạn đang triển 

khai gia hạn thời gian sử dụng điểm tích lũy 

chưa sử dụng sắp bị hết hạn cho khách hàng. 

 

 

Tăng cường năng lực kỹ thuật số 
 

Các khuyến nghị “giữ khoảng cách khi tiếp xúc 

xã hội” khiến các doanh nghiệp phải tăng cường 

hơn hoạt động kinh doanh trong môi trường kỹ 

thuật số và ảo hóa. Đối với một số doanh 

nghiệp, điều này có nghĩa là khuyến khích nhân 

viên làm việc tại nhà. Nếu doanh nghiệp của bạn 

phải chuẩn bị cho tình huống mọi người tăng 

cường làm việc từ xa, thì cần đảm bảo có đủ 

năng lực công nghệ để hỗ trợ. Cần đảm bảo 

rằng băng thông, cơ sở hạ tầng VPN, cơ chế 

kiểm soát truy cập, chế độ xác 

thực, các công cụ bảo mật có 

thể đáp ứng tối đa nhu cầu 

truy cập. Hãy cung cấp công 

cụ VPN / truy cập từ xa cho 

nhà thầu và các bên thứ 3 – 

những đơn vị đang cung cấp 

cho chúng ta những dịch vụ 

thiết yếu, và mua thêm bản quyền cho các công 

cụ cộng tác. 

 

 

 

Sự gia tăng đột ngột trong các hoạt động trực 

tuyến sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của 

hệ thống, đến khả năng kết nối mạng, và đến 

công tác bảo mật dữ liệu, đặc biệt là ở những 

khu vực trên thế giới mà hệ thống viễn thông và 

cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin chưa 

được phát triển đầy đủ. Các công ty cần khẩn 

trương hành động để đảm bảo rằng hệ thống 

công nghệ thông tin và đội ngũ nhân viên hỗ trợ 

luôn trong trạng thái sẵn sàng để đảm bảo hoạt 

động của công nhân viên và công sở luôn được 

thông suốt. 
29

 Cũng cần xem xét tác động 

(thường bị bỏ qua) của phương thức làm việc 

Nếu lực lượng lao động của công ty buộc 

phải phân tán trong trường hợp làm việc 

từ xa, cần đảm bảo doanh nghiệp đã có 

các biện pháp sẵn sàng để bảo vệ mạng 

và dữ liệu của doanh nghiệp. 
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mới này đối với nhân viên, khi một số người có 

thể cảm thấy bị cô lập về mặt xã hội hoặc không 

thể bắt kịp với sự đổi mới - khi việc tương tác 

trực tiếp bị hạn chế. 

 

Một vấn đề nữa cần được quan tâm đặc biệt là 

mức độ rủi ro về không gian mạng sẽ bị nhân 

lên nhiều lần, khi lực lượng lao động đột ngột bị 

“xé lẻ”. Mặc dù nhiều công ty có thể đã chuẩn bị 

sẵn hệ thống cho phương thức làm việc từ xa, 

nhưng không có nhiều công ty thực sự thiết lập 

đủ các giao thức an ninh mạng phù hợp. Kể từ 

khi cuộc khủng hoảng bắt đầu xảy ra, các vụ lừa 

đảo và các cuộc tấn công mạng đã gia tăng 

đáng kể, nhắm vào các nhân viên làm việc tại 

nhà … từ các cửa hàng cà phê … cho đến bất 

kỳ mạng mở nào. 
30 Nếu lực lượng lao động của 

công ty buộc phải phân tán trong trường hợp 

làm việc từ xa, cần đảm bảo doanh nghiệp đã 

có các biện pháp sẵn 

sàng để bảo vệ mạng 

và dữ liệu của doanh 

nghiệp. 

Duy trì kết nối, cho dù là 

phi vật lý, với khách hàng 

trong tình cảnh thay đổi về 

hành vi cũng mang lại 

những thách thức lớn. Khi 

nỗi sợ hãi về COVID-19 

tăng lên ở Mỹ vào đầu tháng 3, doanh số bán 

hàng trực tuyến tăng 52% so với năm trước và 

số lượng người mua sắm online tăng đến 

8,8%.
31 Trong khi các nhà bán lẻ muốn tăng gấp 

doanh số bán hàng trực tuyến để bù đắp cho 

việc suy giảm doanh số từ bán hàng trực tiếp, 

thì cũng cần phải đảm bảo rằng khả năng mở 

rộng của hệ thống đã được kiểm chứng để có 

thể đáp ứng đủ nhu cầu, trước khi thực hiện 

một sự thay đổi như vậy. Cung cấp dịch vụ kém 

chất lượng có thể gây thiệt hại dài hạn 

cho thương hiệu của công ty hơn nhiều so với 

sự suy giảm doanh thu trong ngắn hạn. 

 

Kết nối với cả hệ sinh thái kinh doanh  

Hầu hết các mạng lưới của các công ty – gồm 

các nhà cung cấp, khách hàng, nhà đầu tư, 

nhân viên và các bên liên quan khác - đã tăng 

trưởng theo cấp số nhân kể từ thời kỳ suy thoái 

kinh tế lần trước cho đến lần này. Trong cuộc 

khủng hoảng này, các hệ sinh thái toàn cầu 

khổng lồ này lại làm tăng thêm một bậc những 

vấn đề phức tạp và các khó khăn tiềm tàng 

khác, nhưng đồng thời cũng có thể mang đến 

nhiều cơ hội. Các vấn đề cần xem xét bao gồm: 

 Làm thế nào chúng ta có thể tinh giản hệ 

sinh thái để củng cố khả năng chịu đựng 

của từng tổ chức trong thời gian hoạt 

động bị gián đoạn?  

 Làm thế nào để chúng ta có thể mở rộng 

giao tiếp với các bên liên quan để củng cố 

quan hệ với các đối tác trong hệ sinh thái, 

vốn đã trở thành những thành phần cốt 

yếu trong mô hình kinh doanh của doanh 

nghiệp? 

Sau tất cả, khi các mô hình kinh doanh 

mới xuất hiện từ cuộc khủng hoảng, 

doanh nghiệp của chúng ta liệu có thể 

trở thành “cầu nối” đến một hệ sinh thái 

mới sẽ trở thành một “chuẩn mực của 

tương lai” hay không? 
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 Các đối tác của chúng ta có những dữ 

liệu bổ sung có thể giúp chúng ta cải thiện 

hoạt động của mình? Ví dụ, một nhà cung 

cấp công nghệ B2B đang tìm cách tăng 

cường hiệu quả kế hoạch tồn kho ngắn 

hạn của mình bằng cách nâng cao mức 

độ minh bạch với các nhà sản xuất. 32 

  

 Đối với cộng đồng các nhà đầu tư – 

những thành phần “truyền thống” hơn cả 

trong hệ sinh thái – thì phải xem mức độ 

giao tiếp nào sẽ là phù hợp? Một số công 

ty đã ngừng cung cấp thông tin tài chính 

cho các nhà đầu tư trong bối cảnh      

khủng hoảng, 33 nhưng các tổ chức tốt nhất 

là không nên chấm dứt toàn bộ hoạt động 

truyền thông. Hãy cập nhật cho các nhà 

đầu tư của công ty càng nhiều thông tin 

càng tốt. 

 

Sau tất cả, khi các mô hình kinh doanh mới xuất 

hiện từ cuộc khủng hoảng, doanh nghiệp của 

chúng ta liệu có thể trở thành “cầu nối” đến một 

hệ sinh thái mới sẽ trở thành một “chuẩn mực 

của tương lai” hay không? Điều đó hoàn toàn 

phụ thuộc vào hành động của chúng ta, những 

nhà quản lý kiên tâm trong khủng hoảng.



 

 
Tài liệu này thuộc bản quyền của Deloitte Global, chỉ sử dụng với mục đích tham khảo, không cho các mục đích sử dụng khác. 

_________________ 
28 

 Kiên tâm qua khủng hoảng   

 

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CHUỖI CUNG ỨNG  

Từ phía cung:  Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, phân phối hoặc nhận cung ứng từ 
các nhà cung cấp nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các bước có thể thực hiện bao 
gồm:  

• Tăng cường sự tập trung vào việc lên kế hoạch sử dụng lực lượng lao động 

• Tập trung phân tích rủi ro từ những nhà cung cấp Cấp 1  

• Xem xét khả năng mở rộng mạng lưới nhà cung cấp  

• Chủ động tìm hiểu và tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế  

• Cập nhật lại chính sách về hàng tồn kho và các chỉ số quản lý hàng tồn kho theo kế hoạch  

• Tăng cường tìm kiếm nguồn nhiên liệu nội địa  

• Chuẩn bị cho việc có thể phải đóng cửa vài nhà máy  

• Tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt và tinh gọn 

• Đánh giá và tìm các phương án thay thế trong công tác vận tải, logistic từ doanh nghiệp ra bên 
ngoài (outbound logistic), và đảm bảo đủ công suất phục vụ yêu cầu của doanh nghiệp  

• Lập kế hoạch cho kịch bản tác động toàn cầu  

Từ phía cầu: Đối với những doanh nghiệp mà sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ ở những khu vực 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các bước cần thực hiện bao gồm:  

• Đánh giá cụ thể ảnh hưởng về nhu cầu đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  

• Xác định chiến lược cân đối cung cầu trong ngắn hạn  

• Chuẩn bị khả năng chuyển đổi kênh phân phối có thể xảy ra 

• Đánh giá và tìm các phương án thay thế trong công tác vận chuyển và logistics từ ngoài vào 
doanh nghiệp (inbound logistics)  

• Tăng cường khả năng phân phối cho khách hàng theo mức độ ưu tiên   

• Thiết lập thêm các kênh thông tin với các khách hàng chính  

• Chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi  

• Lập kế hoạch cho kịch bản tác động toàn cầu  

Từ phía doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp hoạt động hoặc có mối quan hệ kinh doanh tại khu 
vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các bước cần thực hiện bao gồm:  

• Hướng dẫn cho nhân viên cách nhận biết các triệu chứng và biện pháp phòng ngừa với COVID-
19  

• Củng cố quy trình sàng lọc phát hiện người nhiễm bệnh  

• Chuẩn bị cho tình huống là ngày càng nhiều nhân viên không đi làm  

• Hạn chế việc di chuyển, đi lại không cần thiết và tăng cường các phương án làm việc linh hoạt  
• Thiết lập hệ thống Công nghệ thông tin để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu làm việc mới 

• Chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm cho các vị trí điều hành chủ chốt  

• Tập trung quản lý dòng tiền  
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