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Thay đổi cách tiếp cận

để đảm bảo tương lai

bền vững của doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro
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Thời đại kinh tế đầy

thách thức cùng với sự

biến đổi nhanh chóng của

công nghệ đang tạo ra 

những rủi ro kinh doanh 

mới và khó lường cho

doanh nghiệp.
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Làm thế nào để doanh nghiệp
sẵn sàng đối mặt và
đương đầu với rủi ro?

Bắt đầu bằng:

Áp dụng cách tiếp cận toàn diện về rủi ro

Thay đổi từ đối phó và tuân thủ một cách bị động

sang thế chủ động

Xem rủi ro như một động lực mang tính chiến

lược nhằm nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp
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Khảo sát của PwC về

khủng hoảng toàn cầu

năm 2019 cho thấy gần 7 

trên 10 nhà lãnh đạo đã

trải qua ít nhất một cuộc

khủng hoảng doanh

nghiệp* trong 5 năm qua.

* Khủng hoảng được định nghĩa là một tình huống:

• Bắt nguồn từ các sự kiện lớn từ bên trong và/ 

hoặc bên ngoài hoặc được phát triển từ các sự 

cố nhỏ hơn

• Tác động tới toàn doanh nghiệp, tới nhiều chức

năng trong doanh nghiệp

• Gây ra sự gián đoạn tới hoạt động kinh doanh

bình thường

• Có khả năng gây tổn hại hoặc thiệt hại về uy tín

của doanh nghiệp

Rủi ro đang dần

thay đổi

Để chuẩn bị tốt cho tăng trưởng

bền vững thì doanh nghiệp nên 

nhìn nhận rủi ro là một phần của 

kế hoạch bảo vệ toàn diện, đồng 

thời xem đó là cách tạo ra giá trị 

khác biệt cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Phi Lan

Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn quản lý 

rủi ro, PwC Việt Nam
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Title

Subtitle

Khai thác rủi ro kinh doanh một cách

phù hợp có thể hỗ trợ doanh nghiệp

gặt hái những cơ hội chưa từng có. 

Trái lại một bước đi sai lầm có thể dẫn

tới những rủi ro ảnh hưởng tới toàn bộ

doanh nghiệp.

Nhìn nhận lại vai trò của rủi ro ở Việt Nam

Hiện tại Việt Nam đang trong quá trình hoàn

thiện khung pháp lý và thể chế, do đó các

doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa về quản trị

doanh nghiệp, quản lý rủi ro và tuân thủ, phù

hợp với các quy định pháp lý mà vẫn đảm bảo

sự kết nối giữa các giá trị, quy tắc ứng xử và

quá trình ra quyết định của doanh nghiệp.

Quản trị rủi ro là quy trình bắt buộc và ngày

càng trở nên quan trọng trong kinh doanh

nhằm:

• Bảo vệ danh tiếng tổ chức

• Đảm bảo các giá trị đạo đức của nhân viên

• Bảo vệ các giá trị kinh doanh của doanh

nghiệp

Luật An ninh mạng

Nghị định số 05/2019 NĐ-CP 

về Kiểm toán Nội bộ

Quy trình đánh giá an toàn

vốn nội bộ (ICAAP)

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Chứng khoán 2016

Bộ Nguyên tắc

Quản trị Công ty Việt Nam

Nghị định số 71/2017 NĐ-CP 

về Công ty đại chúng
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PwC nhận thấy rằng mỗi doanh

nghiệp đều có các biện pháp kiểm

soát, hệ thống, chính sách và quy

trình vận hành riêng, hội tụ đầy đủ

các yếu tố hình thái, mô hình hoạt

động và quy mô doanh nghiệp. 

Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro của

PwC bao gồm các dịch vụ liên quan

được phát triển xoay quanh chủ đề

về rủi ro, kiểm soát và đảm bảo.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ khẩu vị rủi ro của mình

bằng cách:

Thiết lập các quy trình

và kiểm soát

Xác định, đánh giá rủi ro

và các mục tiêu

Giám sát và cải thiện

kiểm soát
Triển khai thực hiện

kiểm soát

Các bước trong quy trình

quản lý rủi ro:

Tiết kiệm chi phí cho

doanh nghiệp bằng cách

tận dụng các nguồn lực, 

nhân sự và kinh nghiệm

của PwC

Đánh giá tổng quan về

rủi ro để phát hiện các

khu vực tiềm ẩn vấn đề

Đi sâu vào nguyên nhân

gốc rễ của vấn đề

Phát triển các giải pháp

mang tính ứng dụng và

bền vững

Đảm bảo doanh nghiệp

tuân thủ các quy định hiện

hành và xây dựng niềm tin 

với các bên liên quan
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Tương lai của

doanh nghiệp



Title

Subtitle
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Các vấn đề doanh nghiệp quan tâm Các vấn đề cần tập trung Trang tham khảo về dịch vụ PwC cung cấp

• Tấn công mạng từ bên ngoài?

• Gián đoạn kinh doanh do thiên tai?

• Các yêu cầu pháp luật ở Việt Nam về

an ninh mạng?

• Khác biệt về thương hiệu so với các

bên trên thị trường?

• Liệu quy trình kiểm soát có tồn tại bất

kỳ điểm yếu nào và làm thế nào để

khắc phục chúng?

• Thay đổi quy định của pháp luật có ảnh

hưởng như thế nào đến hiệu quả kinh

doanh của doanh nghiệp?

• Duy trì hình ảnh và xây dựng lòng tin 

với các bên liên quan?

• Quản lý hiệu quả rủi ro kinh doanh và

kiểm soát

• Giảm chi phí cho các hoạt động liên

quan đến tuân thủ của doanh nghiệp?

• Xác định các cơ hội tiềm năng (ví dụ: 

áp dụng các công nghệ mới) để cải

thiện hiệu quả kinh doanh?

Giảm tác hại khi sự kiện rủi ro xảy

ra với:

• Danh tiếng doanh nghiệp

• Vi phạm dữ liệu quan trọng

• Sở hữu trí tuệ

• Hoạt động kinh doanh liên tục

Giảm thiểu khả năng rủi ro về:

• Danh tiếng | thiệt hại lòng tin 

• Mất cơ hội kinh doanh

• Mức độ hài lòng của khách hàng

thấp

• Tác động đến kết quả tài chính

Phòng tránh hoặc loại bỏ chi phí liên

quan khi xảy ra rủi ro một cách hiệu

quả

T12 An ninh mạng

T12 Phân tích và Dữ liệu

T13 Quản trị và rủi ro CNTT

T19 Kiểm soát kinh doanh

T9   Tư vấn kiểm toán nội bộ

T12 Đảm bảo hệ thống CNTT

T13 Quản trị và rủi ro CNTT

T13 Đảm bảo và tối ưu hóa kiểm soát CNTT 

T15 Tư vấn quản trị doanh nghiệp và tư vấn cho HĐQT

T17 Tư vấn phát triển bền vững

T17 Đảm bảo độc lập của bên thứ ba

T19 Tư vấn và rà soát hoạt động kiểm soát 

T21 Tuân thủ

T9   Dịch vụ thuê ngoài KTNB

T9   Tăng cường hoặc biệt phái nhân viên

T12 Phân tích và dữ liệu

T12 Đảm bảo hệ thống CNTT

T13 Kiểm toán CNTT và tuân thủ

T15 Tư vấn quản trị doanh nghiệp và tư vấn cho HĐQT

T19 Tư vấn và rà soát hoạt động kiểm soát

T19 Thiết kế và rà soát hệ thống phân quyền

T21 Quản lý rủi ro

T21 Tuân thủ quy định pháp luật

T21 Tư vấn quản lý và kiểm soát rủi ro gian lận
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Doanh nghiệp đang có

nhu cầu:

• Thiết lập bộ phận kiểm toán

nội bộ?

• Tái cấu trúc các phòng, ban chức

năng hoặc các hoạt động

kiểm soát?

Chúng tôi có thể hỗ trợ

doanh nghiệp thiết lập một bộ

phận kiểm toán nội bộ hoạt động

hiệu quả và mang lại nhiều giá trị

thiết thực.



Hỗ trợ doanh nghiệp… Dịch vụ PwC cung cấp

Nâng cao hiệu quả hoạt động của chức năng kiểm toán nội bộ

• Nâng cao năng lực, tính linh hoạt trong việc sử dụng nguồn lực và tính hiệu quả của

chức năng này

• Cải thiện khả năng phòng ngừa rủi ro, linh hoạt trong việc ứng phó với các rủi ro tiềm

tàng và giảm thiểu chi phí chung

• Giúp chức năng kiểm toán nội bộ tạo ra giá trị phù hợp

• Đổi mới trong hoạt động kiểm toán nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro liên tục

• Cải thiện hiệu quả bằng cách cung cấp đúng nguồn lực vào đúng thời điểm để đáp ứng 

nhu cầu của công ty

Sử dụng nguồn lực hiệu quả

• Xây dựng chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp nhân

sự làm việc dưới sự quản lý của doanh nghiệp

• Sử dụng kiến thức chuyên ngành liên quan

Các đóng góp giá trị mà chức năng kiểm toán nội bộ đem lại

• Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc tư vấn về chuyển đổi mô hình kiểm toán nội bộ

• Thực hiện và hoàn thiện đánh giá hiện trạng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp

• Triển khai phương pháp kiểm toán nội bộ

• Nâng cao kỹ năng của các thành viên nhóm qua hoạt động đào tạo kiểm toán nội bộ

• Thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động để xem xét tính tuân thủ với các chuẩn mực

kiểm toán nội bộ

• Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình báo cáo tài chính và quản trị

doanh nghiệp phù hợp với các quy định toàn cầu (ví dụ: Mục 404 của Đạo luật

Sarbanes-Oxley)

Dịch vụ Kiểm toán nội bộ
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Dịch vụ thuê ngoài kiểm toán nội bộ

Dịch vụ đồng kiểm toán nội bộ

Dịch vụ biệt phái nhân viên

Dịch vụ tư vấn kiểm toán nội bộ



10 | PwC Việt Nam - Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro

Doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm:

• Phương thức bảo vệ doanh nghiệp và giảm

thiểu chi phí đến từ các yêu cầu tuân thủ bằng

cách ứng dụng nền tảng CNTT 

• Giải pháp tối ưu hóa giá trị các khoản đầu tư

vào công nghệ

• Cách chuyển đổi dữ liệu thành những thông tin 

chuyên sâu, có giá trị mà doanh nghiệp có thể

tận dụng

• Giải pháp giúp nâng cao sự tự tin vào hệ thống

thông tin và ứng dụng của doanh nghiệp (VD: 

hệ thống báo cáo tài chính)

Chúng tôi hỗ trợ

doanh nghiệp nhận diện đầy

đủ, ngăn ngừa thách thức và

tận dụng tối đa cơ hội từ hoạt

động quản lý rủi ro CNTT, 

theo cách thức phù hợp với

chiến lược kinh doanh và

định hướng phát triển của

doanh nghiệp
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Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro An ninh mạng - CNTT

Hỗ trợ doanh nghiệp… Dịch vụ PwC cung cấp

Xây dựng sự tự tin vào nền tảng kỹ thuật số

• Đánh giá chính xác năng lực hiện tại và mức độ trưởng thành của doanh nghiệp trong

việc quản lý các rủi ro về an ninh mạng, nhờ đó giúp xác định được mức độ ưu tiên của

các hoạt động đầu tư

• Thiết kế và thực hiện các chuyên đề cải thiện và đảm bảo môi trường an ninh mạng

• Tiếp cận nhanh chóng các giải pháp hàng đầu ngăn chặn sự cố an ninh mạng; điều tra

và xử lý khủng hoảng

• Bảo vệ doanh nghiệp trước các mối đe dọa mới về an ninh mạng

Gia tăng mức độ tin cậy vào luồng dữ liệu của doanh nghiệp

• Xác định dữ liệu nghiệp vụ quan trọng của doanh nghiệp và cách thức xác lập mức độ

ưu tiên để có chiến lược bảo mật và bảo vệ dữ liệu đó

• Rà soát các hệ thống và quy trình của doanh nghiệp một cách độc lập để đảm bảo dữ

liệu được xử lý và báo cáo chính xác

• Nâng cao giá trị của dữ liệu và chuyển đổi thành thông tin hữu ích để hỗ trợ việc ra

quyết định

Đạt được mục tiêu khi triển khai hệ thống CNTT

• Thống nhất lợi ích, hoạt động kiểm soát với kỳ vọng của các bên liên quan

• Chủ động xác định và giải quyết các rủi ro tiềm năng trong quá trình triển khai hệ thống

trước khi chúng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp

• Nâng cao năng lực nhân sự của doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển giao

kiến thức
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An ninh mạng

Phân tích & dữ liệu

Đảm bảo hệ thống CNTT



Hỗ trợ doanh nghiệp… Dịch vụ PwC cung cấp

Nâng cao năng lực kiểm soát hệ thống CNTT

• Đối phó kịp thời trước mối đe dọa có thể dẫn đến gián đoạn hoạt động của doanh

nghiệp, hoặc trước những thay đổi về quản trị CNTT

• Nhận diện đầy đủ các rủi ro CNTT và xây dựng khung quản lý rủi ro và quản trị CNTT 

tương ứng một cách phù hợp để quản lý các rủi ro này

Tối ưu hóa hiệu quả của các kiểm soát hệ thống

• Tận dụng tối đa tất cả các chức năng trong hệ thống và ứng dụng CNTT của

doanh nghiệp

• Xác định các điểm yếu cần xử lý, khắc phục trong cấu hình hệ thống ERP 

• Xây dựng các kiểm soát tự động dựa vào hệ thống CNTT để thay thế cho các

kiểm soát thủ công đang sử dụng

Gia tăng sự tin cậy vào các kiểm soát CNTT và quy trình được thực

hiện tự động

• Đánh giá các kiểm soát và quy trình tự động nhằm đáp ứng các yêu cầu tuân thủ

• Xây dựng và nâng cao năng lực của các tuyến phòng thủ nội bộ để có thể kiểm toán các

quy trình và kiểm soát CNTT một cách hiệu quả

• Cung cấp công nghệ cũng như các giải pháp dựa trên nền tảng dữ liệu có thể ứng dụng

vào kiểm toán CNTT, nhằm gia tăng tính hiệu quả và khả năng bao quát toàn diện hơn

trong quá trình thực hiện kiểm toán, từ đó mang lại sự đảm bảo cao hơn
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Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro An ninh mạng - CNTT

Quản trị và rủi ro CNTT

Đảm bảo và tối ưu hóa kiểm

soát CNTT

Kiểm toán CNTT và tuân thủ
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Doanh nghiệp có đang:

Hài lòng về sự phù hợp của hệ thống

quản trị doanh nghiệp với chiến lược

tăng trưởng kinh doanh hay không?

• Tìm kiếm cách thức quản lý tuân

thủ, quản lý rủi ro và các cơ hội

kinh doanh tốt hơn?

Chúng tôi có thể hỗ trợ

doanh nghiệp quản lý và tối ưu

hóa các quy trình quản lý rủi ro

và đảm bảo tuân thủ.



Quản trị doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp… Dịch vụ PwC cung cấp

Tập trung vào vấn đề quan trong để có được tầm nhìn về xu hướng

kinh doanh

• Tăng cường cầu nối giữa các bên liên quan, nhà đầu tư, giám đốc doanh nghiệp và

quản lý

• Đánh giá và nâng cao hiệu quả của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc

• Phân tích, tư vấn và hỗ trợ triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp trong toàn tổ chức

Tích hợp phát triển bền vững vào trong các mục tiêu kinh doanh của

doanh nghiệp

• Định hướng và xây dựng chiến lược bền vững tổng thể, lập kế hoạch và thực hiện

chiến lược bền vững

• Kết hợp các mục tiêu phát triển bền vững quan trọng gắn liền với mục tiêu kinh doanh

• Phát triển và rà soát số liệu có liên quan để công bố và truyền thông minh bạch về các

vấn đề môi trường, xã hội, quản trị (ESG) trọng yếu.

• Thiết lập khung đánh giá tổng tác động của các lựa chọn đầu tư và chiến lược của tổ

chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng lâu dài
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Dịch vụ tư vấn quản trị

doanh nghiệp và tư vấn

cho HĐQT

Dịch vụ tư vấn phát triển

bền vững
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Doanh nghiệp

đang mong muốn…

• Tăng cường tính minh bạch

trong công bố thông tin đến các

bên hữu quan?

• Xây dựng niềm tin với bên thứ

ba?

Chúng tôi có thể hỗ trợ

doanh nghiệp

xây dựng niềm tin với các bên

hữu quan, bên cạnh các số liệu

tài chính.



Dịch vụ quản trị hiệu suất

Cung cấp cho doanh nghiệp… Dịch vụ PwC cung cấp

Ý kiến độc lập về các khía cạnh phi tài chính của doanh nghiệp

• Hiểu rõ những vấn đề có tác động lớn đến doanh nghiệp

• Gia tăng uy tín cho các thông tin được công bố trong báo cáo phát triển bền vững của

doanh nghiệp

• Cung cấp đánh giá về chất lượng của hệ thống quản lý và dữ liệu hiệu suất doanh

nghiệp

• Tăng niềm tin của các nhà đầu tư và các bên liên quan tới doanh nghiệp

Đảm bảo các quy trình và các kiểm soát ngoài dịch vụ kiểm toán báo

cáo tài chính

• Xác thực độ chính xác của dữ liệu theo các tiêu chuẩn được công nhận như ISAE 3402

• Giảm thiểu yêu cầu kiểm toán khách hàng hoặc kiểm toán thực địa

• Cung cấp sự đảm bảo về tính đầy đủ và chính xác của các thông tin báo cáo cho các

bên liên quan
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Dịch vụ báo cáo phát triển

bền vững

Dịch vụ đảm bảo độc lập

của bên thứ ba
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Doanh nghiệp có:

• Tự tin rằng với các hệ thống và 

quy trình hiện tại, doanh nghiệp

sẽ có thể thực hiện các mục tiêu 

kinh doanh và các mục tiêu kiểm 

soát mong muốn?

• Sự kết hợp hiệu quả nhất của 

các kiểm soát then chốt để tối ưu 

hóa hệ thống kiểm soát doanh

nghiệp?

Chúng tôi có thể hỗ trợ

doanh nghiệp nâng cao giá trị

bằng cách cải thiện quy trình và

hiệu quả hoạt động hiện tại.



Tư vấn kiểm soát kinh doanh

Hỗ trợ doanh nghiệp… Dịch vụ PwC cung cấp

Tăng cường kiểm soát nội bộ để đạt được hiệu quả hoạt động

• Thiết kế và rà soát các quy trình nghiệp vụ hiện hành trong doanh nghiệp

• Chuẩn hóa quy trình và/hoặc hệ thống với các hình mẫu kiểm soát tiên tiến

• Tối ưu hóa các kiểm soát nội bộ hiện có để giải quyết các rủi ro kinh doanh trọng yếu

• Phát triển khung kiểm soát nội bộ dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro

• Nâng cao kỹ năng xác định hoạt động kiểm soát và lưu thành tài liệu văn bản cho đội ngũ

nhân sự theo phương pháp của COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the 

Treadway Commission)

Thúc đẩy quá trình đưa ra quyết định

• Hiểu rõ khẩu vị rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

• Đánh giá hiện trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại cũng như tính chất và khối

lượng giao dịch

• Thúc đẩy quá trình ra quyết định kinh doanh cùng hệ thống phân quyền phù hợp với

doanh nghiệp (SoA)
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Dịch vụ tư vấn và rà soát

hoạt động kiểm soát

Dịch vụ thiết kế và rà soát

hệ thống phân quyền
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Doanh nghiệp đang

mong muốn:
• Đảm bảo tuân thủ đối với quy

định pháp luật?

• Để đảm bảo tính liên tục của 

doanh nghiệp trong trường hợp

gặp khủng hoảng hoặc thảm 

họa?

Chúng tôi có thể hỗ trợ
doanh nghiệp tận dụng rủi ro

và chuyển hóa thành cơ hội

kinh doanh



Kinh doanh bền vững

Hỗ trợ doanh nghiệp… Dịch vụ PwC cung cấp

Xác định và chuẩn bị ứng phó với các sự kiện có thể làm gián đoạn

hoạt động kinh doanh
• Giảm tác động do gián đoạn kinh doanh gây ra

• Cải thiện thời gian phục hồi

• Giải quyết các kế hoạch hoạt động liên tục và dự phòng trong trường hợp khẩn cấp

• Giảm thiểu rủi ro danh tiếng hoặc mất khách hàng

Nắm bắt cơ hội kinh doanh thông qua việc áp dụng một khung

nhận diện rủi ro và quản lý rủi ro hiệu quả
• Giảm thiểu sự bị động và các rủi ro về pháp luật

• Thống nhất giữa các chương trình rủi ro, thước đo rủi ro và chức năng quản lý rủi ro cho

phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp

• Xác định, phân tích và ứng phó với rủi ro thông qua cách tiếp cận nhất quán

• Tích hợp quản lý rủi ro trong toàn doanh nghiệp

Trở nên linh hoạt hơn trong việc quản lý trách nhiệm tuân thủ
• Đề phòng rủi ro tuân thủ và khôi phục lại hoạt động sau các vi phạm liên về tuân thủ

• Hỗ trợ các mục tiêu hoạt động, duy trì giá trị và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp

• Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn theo luật định và quy định như Đạo luật chống rửa tiền

(AMLA); Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA)

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hoặc phát hiện để giảm thiểu

rủi ro gian lận
• Bảo vệ giá trị thương hiệu và uy tín

• Bảo vệ doanh thu và/hoặc tài sản của doanh nghiệp

• Phát triển và nâng cao kỹ năng đánh giá rủi ro gian lận của doanh nghiệp
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Dịch vụ tư vấn

kinh doanh liên tục

Dịch vụ quản lý rủi ro

Dịch vụ tư vấn tuân thủ

quy định pháp luật

Dịch vụ tư vấn quản lý và

Kiểm soát rủi ro gian lận
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Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro giúp

Ban Lãnh đạo đưa ra các quyết định 

sáng suốt khi được cung cấp đầy đủ

thông tin cần thiết. Chúng tôi sẽ xem 

xét và đánh giá các quy trình, chính 

sách, hệ thống và hệ thống kiểm soát 

của doanh nghiệp qua một góc nhìn

độc lập và khách quan.
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