
○ Thiết lập cơ cấu quản lý khủng hoảng với khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng

○ Rà soát các chính sách, quy trình và kế hoạch ứng phó hiện có

○ Xác định các yếu tố mấu chốt hoặc các mức độ nghiêm trọng để kích hoạt các kế hoạch tổ 

chức phù hợp

○ Xác định các chức năng kinh doanh quan trọng có thể bị ảnh hưởng và xây dựng các chiến 

lược phục hồi tương ứng

○ Nhận diện, đánh giá mức độ rủi ro của tổ chức và triển khai các kế hoạch ứng phó phù hợp 

(ví dụ như các nguồn cung quan trọng, các hoạt động tại/với khu vực có nguy cơ lây nhiễm 

cao)

○ Đảm bảo thông tin, truyền thông kịp thời, hiệu quả bao gồm các kế hoạch ứng phó khủng 

hoảng truyền thông trên mạng xã hội

Quản lý khủng hoảng

○ Xem xét việc phân chia lịch làm việc cho nhân viên (theo địa điểm hoặc theo ca) và triển khai các 

địa điểm làm việc dự phòng cho những nhóm nhân viên này

○ Cho phép nhân viên làm việc tại nhà và hỗ trợ đầy đủ trang bị các thiết bị cần thiết để làm việc từ 

xa (ví dụ: laptop, quyền truy cập VPN) 

○ Sử dụng giải pháp họp hội nghị trực tuyến với khách hàng và nhà cung cấp đồng thời đảm bảo nhu 

cầu bảo mật an toàn thông tin dữ liệu.

Phương thức làm việc linh hoạt

Nhân viên

○ Đảm bảo các biện pháp động viên hoặc cải thiện tinh thần nhân viên

○ Xây dựng các quy trình theo dõi liên lạc để xác định những người đã tiếp xúc với nhân viên nghi 

nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 và nhân viên có lịch trình di chuyển phức tạp

○ Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch truyền thông nội bộ (ví dụ: đưa thông tin gì, khi nào và gửi đến nhân 

viên bằng cách nào) để hạn chế việc lo sợ và hoang mang của nhân viên

○ Chỉ định bộ phận liên lạc hoặc người phụ trách giải đáp các câu hỏi của nhân viên

○ Khuyến khích nhân viên đăng ký tiêm phòng vaccine cho họ và người thân thông qua trang web/ứng 

dụng của Bộ Y Tế
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○ Xác định các nhà cung cấp Cấp 1 và Cấp 2 quan trọng đối với doanh nghiệp

○ Xác định hạn mức tồn kho hiện tại và đưa ra kế hoạch dự phòng trong trường hợp thiếu 

hàng tồn kho

○ Xác định các nhà cung cấp dự phòng hoặc thay thế, nếu nhà cung cấp hiện tại không thể hỗ 

trợ doanh nghiệp

○ Kiểm tra các điều khoản hợp đồng xem có vi phạm Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) hay có 

ảnh hưởng nào khác đến doanh nghiệp không

○ Rà soát các chính sách bảo hiểm để đảm bảo phạm vi bảo hiểm cho các vi phạm hợp đồng 

liên quan đến việc giao nhận bị chậm trễ

Vận hành và Chuỗi cung ứng
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Tài chính / Tiền mặt / Bảo hiểm

○ Chủ động liên lạc với các nhà cung cấp hoặc khách hàng để theo dõi và quản lý các 

gián đoạn hoặc thách thức tiềm ẩn trong việc cung cấp dịch vụ.

○ Thông báo cho nhà đầu tư/ cổ đông, nhà cung cấp hoặc khách hàng về kế hoạch hoặc 

hoạt động ứng phó khủng hoảng để giảm bớt lo lắng và củng cố niềm tin của các bên 

liên quan

○ Phối hợp với chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý về các kế hoạch phối hợp 

và sẵn sàng ứng phó.

… Các bên liên quan 

○ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên các khu vực chung 

○ Cung cấp vật tư y tế chống nhiễm khuẩn

○ Giám sát và theo dõi lịch trình di chuyển của những người đến văn phòng

○ Chuẩn bị sẵn sàng các quy trình ứng phó tại chỗ để sơ tán nhân viên và khử trùng các khu vực bị 

nhiễm trong trường hợp có ca nhiễm được xác nhận

Quản lý trang thiết bị

○ Đảm bảo Trưởng bộ phận CNTT là thành viên chủ chốt của nhóm Quản lý Khủng hoảng

○ Ưu tiên cơ sở hạ tầng CNTT ổn định để có thể hỗ trợ nhu cầu làm việc từ xa và các nhu cầu 

phát sinh khác (ví dụ: khi số lượng các cuộc điện thoại hội nghị/ gọi video tăng đột biến)

○ Thiết lập, lên kế hoạch và lập ngân sách cho các giao thức hỗ trợ phần cứng và phần mềm 

bên ngoài doanh nghiệp (off-site)

○ Đảm bảo khả năng cung cấp thông tin về các vấn đề kinh doanh và chỉ số hoạt động để đáp 

ứng yêu cầu của các bên liên quan (ví dụ: yêu cầu báo cáo của chính phủ)

○ Xem xét các giải pháp công nghệ thay thế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh liên tục với các 

biện pháp hạn chế hiện nay, đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh ngoại tuyến trong các 

lĩnh vực như bán lẻ và tiêu dùng.

Công nghệ/ Dữ liệu/ Viễn thông

○ Rà soát lại dòng tiền thực tế và thường xuyên (hàng ngày) dự báo chính xác tình hình tiền mặt để giảm thiểu

rủi ro thiếu hụt dòng tiền do sự sụt giảm doanh thu và việc hạn chế di chuyển của con người và hàng hóa

○ Xem xét tác động đến vốn lưu động của những thay đổi trong chuỗi cung ứng

○ Rà soát kỹ lưỡng các nghĩa vụ nợ để xác định các tình huống vi phạm hợp đồng có thể xảy ra (ví dụ: chậm 

trả lãi) và đánh giá các hậu quả tiềm tàng

○ Chủ động liên hệ với các bên cho vay và các bên liên quan khác, để tránh bị bất ngờ và chủ động sắp xếp lại 

các khoản nợ hoặc các nguồn tài chính thay thế khác

○ Ưu tiên xem xét các chính sách bảo hiểm để đánh giá khả năng được bù đắp do gián đoạn kinh doanh và 

làm rõ phạm vi bảo hiểm chi trả nếu tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp

○ Kiểm tra xem doanh nghiệp có đủ điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ tài chính được Chính phủ triển khai 

gần đây

○ Rà soát lại kế hoạch kinh doanh và cập nhật tiêu chí KPI để có cơ sở thực tế cho việc đánh giá những hành 

động cần thiết

○ Đánh giá tác động nếu trì hoãn việc mở rộng/hợp nhất kinh doanh và việc huy động vốn trong tương lai.
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