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Chuyển dịch mô hình kinh doanh và cấu trúc
chi phí để tăng cường thế mạnh và tính linh
hoạt
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Khủng hoảng COVID-19 đã thay đổi nhiều khái niệm cũng
như mô hình về chi phí. Một số chi phí từng được các lãnh
đạo cho là cố định thì nay lại là chi phí biến đổi (ví dụ: chi 
phí thuê văn phòng). Trong khi đó, một số năng lực vốn
được xem như kiến tạo khác biệt thì giờ đây đã trở thành
điều kiện tối thiểu trong vận hành doanh nghiệp (ví dụ: tự
động hóa và công nghệ giúp phối hợp làm việc).

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang dần thích nghi
với trạng thái ‘bình thường mới’, các lãnh đạo doanh nghiệp
phải tiếp tục cân bằng chiến lược cắt giảm chi phí mà không
gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp, đồng thời chuyển hướng
đầu tư cho các yếu tố giúp tăng trưởng. Để chuẩn bị cho
những khủng hoảng trong tương lai, đây chính là thời điểm
thích hợp để xem xét lại các lĩnh vực doanh nghiệp ưu tiên, 
tìm kiếm sự khác biệt trong chuỗi giá trị và đào tạo nhân
viên theo cách vận hành mới.
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Một số bài học hữu ích 
từ các cuộc khủng 
hoảng trước đây cần 
được cập nhật để thích 
ứng với những biến đổi 
không ngừng do đại dịch

Sự thay đổi dài hạn trong thói quen của người tiêu dùng: Người tiêu
dùng kỳ vọng doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn hơn trong trải 
nghiệm kỹ thuật số. Vì vậy, những tương tác trực tiếp, về cơ bản, sẽ 
thay đổi.

Suy giảm niềm tin vào doanh nghiệp: Các khoản đầu tư của công ty 
cho sức khỏe và an toàn của nhân viên, cải thiện sức chịu đựng bền
bỉ của doanh nghiệp, và bảo mật dữ liệu có thể trở thành lợi thế cạnh
tranh trong tương lai.

Môi trường kinh doanh đầy biến động và chứa nhiều yếu tố không
chắc chắn: Các lãnh đạo doanh nghiệp đang đầu tư vào các chiến 
lược ứng phó với những rủi ro từ các tác nhân bên ngoài và nhanh 
chóng phục hồi sau suy thoái. Họ quyết tâm thực hiện các chiến lược 
linh hoạt mà có thể hỗ trợ doanh nghiệp trở nên bền vững hơn.

Sự thay đổi trong tính chất công việc: Các nhà tuyển dụng đang dịch
chuyển từ các mô hình lực lượng lao động cố định sang các mô hình 
kỹ thuật số, linh hoạt và đa dạng hơn, góp phần hỗ trợ làm việc tự chủ
và thích ứng với môi trường đầy biến động như hiện nay.
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Ba hành động chiến lược chính
Góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng để phát triển từ
khủng hoảng
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Xem xét lại các ưu 
tiên chiến lược
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Định hướng phân bổ lại chi phí theo các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng
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Đầu tiên, doanh nghiệp cần làm rõ các câu hỏi chiến
lược như sau:

01
Thị trường đã có những thay đổi gì? Các khách hàng, nhà phân
phối và đối thủ cạnh tranh có những thay đổi gì? Có những xu
hướng hay những thay đổi bắt buộc nào trên thị trường cần phải
lưu ý? 

02 Cam kết giá trị (value proposition) nào sẽ phù hợp trong bối cảnh
hậu COVID-19? 

03 Đối với cam kết giá trị đó, doanh nghiệp có thể nhanh chóng lên
một vài ý tưởng mà doanh nghiệp có thể làm tốt hơn đối thủ
không? Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là gì?

04 Doanh nghiệp đã đầu tư đủ lực vào những ý tưởng đó chưa? Chi 
phí đầu tư có thể luân chuyển từ những lĩnh vực nào khác sang 
những ý tưởng mang lại giá trị cạnh tranh hơn? 

Các câu hỏi này sẽ giúp doanh nghiệp
nhanh chóng định hình được những năng
lực cần phải có để đạt được lợi thế cạnh
tranh trên thị trường. Quyết tâm gấp đôi ở 
những lĩnh vực mang lại lợi thế cạnh tranh
này sẽ giúp doanh nghiệp vững tin và đủ
lực để phát triển. 
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Khởi động quá trình định hình doanh nghiệp cho tương lai: COVID-19 
tác động đến xu hướng tổ chức doanh nghiệp như thế nào
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Một nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu

Trước đại dịch

Tập trung vào dịch vụ khách hàng có
nhiều tương tác, trực tiếp và tập trung
cung cấp dịch vụ phù hợp với từng
quốc gia.

Các thay đổi

• Kỳ vọng của khách hàng chuyển
từ cá nhân hóa sang các dịch vụ
trực tuyến theo nhu cầu

• Sẵn sàng chia sẻ thông tin cá
nhân nhưng đòi hỏi mức độ bảo
mật cao hơn.

Doanh nghiệp đang có thay đổi gì

Định hình lại các mô hình dịch vụ đối với toàn bộ phân
khúc khách hàng, chuyển dịch sang đa quốc gia, các
trung tâm cung cấp dịch vụ trực tuyến và tăng gấp đôi
chi phí đầu tư vào bảo mật dữ liệu khách hàng.

Một công ty toàn cầu về thực phẩm và đồ uống

Trước đại dịch

Cân bằng giữa kinh doanh trực
tuyến và truyền thống. Khách hàng
ưa thích được trải nghiệm cả tương
tác truyền thống và trực tuyến. 

Các thay đổi

• Thói quen mua hàng
chuyển sang tương tác
trực tuyến nhiều hơn

• Chi phí cố định bất động
sản tạo ra giá trị ít hơn

Doanh nghiệp đang có thay đổi gì

Dịch chuyển chuỗi giá trị để hỗ trợ các mô hình kinh 
doanh trực tuyến, bao gồm phân phối trực tiếp đến 
người tiêu dùng nhanh hơn và phát triển các mô hình 
tiếp thị và bán hàng ảo.

Một doanh nghiệp toàn cầu về cung cấp sản xuất

Trước đại

Tập trung vào tăng hiệu quả kinh
doanh với chi phí cố định sản xuất, 
chuỗi cung ứng và hậu cần. Tối đa hóa 
quy mô để đạt được chi phí thấp hơn.

Các thay đổi

• Sự cần thiết phải tối ưu hóa tính
linh hoạt, khả năng phục hồi và
quy mô

• Cung và cầu không cân bằng tạo
ra nhu cầu cần thiết để xây dựng
chuỗi cung ứng minh bạch hơn.

Doanh nghiệp đang có thay đổi gì

Chuyển dịch sang các cụm hoạt động có tính phân bổ
cao, tăng cường tập trung vào các công cụ sản xuất
và hậu cần với sự hỗ trợ của rô bốt và bảo vệ hoạt
động vận hành kỹ thuật số cốt lõi, điều này giúp tăng
năng lực hoạt động tối thiểu

Nguồn: Dựa trên kiến thức chuyên ngành và các dự án hiện tại của Strategy&



Tái cấu trúc chi phí
nhờ xác định những
điểm khác biệt trong
chuỗi giá trị
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Tinh gọn quy trình, từ đó tái 
đầu tư và phát triển
Làm việc cùng nhau để xác định các lĩnh vực đã hoàn toàn
thay đổi và phương pháp doanh nghiệp nên áp dụng để ứng
phó với những thay đổi đó. Các nhà lãnh đạo sẽ cần phải giải 
quyết các vấn đề trước mắt, trong khi luôn nhận thức rằng
tương lai luôn biến động.

Các chiến lược ứng phó trong cả ngắn hạn và trung hạn sẽ là 
sự kết hợp giữa các “hành động cần thiết” (các hành động ít
rủi ro nhưng hữu ích trong bất kì hoàn cảnh nào) và “đặt
cược chiến lược” nhằm mang lại kết quả cao hơn trong
những tình huống phải có sự lựa chọn đánh đổi.

PwC
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Thương mại: Cùng với sự tăng tốc kỹ thuật số, dịch chuyển
về nhu cầu có khả năng tác động đến thay đổi môi trường
cạnh tranh
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Hành động cần thiết
• Chuyển đổi chi phí marketing sang các kênh có khả năng nắm bắt nhu cầu

khách hàng
• Cắt giảm sản phẩm lợi nhuận thấp, hàng tồn kho và khách hàng
• Cân bằng lại danh mục sản phẩm và dịch vụ - ví dụ: tăng tốc đổi mới để hỗ 

trợ các chiến lược hợp lý hóa và thay thế nhanh chóng

Đặt cược chiến lược
• Cắt giảm độ phức tạp (ví dụ: các tầng dịch vụ) và cải tiến phù hợp với nhu

cầu mới
• Bán các sản phẩm và danh mục đầu tư không phù hợp với tương lai và bổ

sung khoảng cách năng lực bằng các cơ hội mua bán và sáp nhập (M&A)
• Tái thiết lập lực lượng bán hàng và khả năng tương tác với khách hàng
• Đẩy mạnh tích hợp giữa các mô hình kinh doanh mới và hiện tại (ví dụ: 

truyền thống so với thương mại điện tử, sản phẩm so với dịch vụ, trực tiếp
so với kỹ thuật số)

Chiến lược ứng phó (ví dụ)
Nghiên cứu, phát triển, bán hàng và marketing, 
sáp nhập và mua lại

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhận thức 
của người tiêu dùng về các thương hiệu đã thay đổi 
và phát sinh ra nhu cầu dài hạn đối với các thương 
hiệu giá thấp hơn. Đồng thời, giá trị cảm nhận 
(perceived value) của các kênh trực tuyến tăng lên.

Cuộc khủng hoảng này sẽ mang lại điều gì? Dự đoán
sự thay đổi nhu cầu và hình dung loại hình tổ chức
doanh nghiệp cần để tận dụng những thay đổi đó. 
Cùng với việc tăng tốc kỹ thuật số, dịch chuyển về
nhu cầu có khả năng tác động đến thay đổi môi 
trường cạnh tranh.
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Vận hành: Khung hoảng nguồn cung cấp đã khiến trọng tâm
thay đổi từ hiệu quả sang khả năng phục hồi và sự linh hoạt
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Hành động cần thiết
• Tăng tốc tự động hóa cho vận hành dịch vụ
• Hỗ trợ một vài nhà cung cấp quan trọng
• Thấu hiểu cơ cấu rủi ro mà nhà cung cấp có thể gặp phải từ khủng hoảng và cải 

thiện khả năng phục hồi hoặc đa dạng hóa (một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa 
khi chi trả nhiều hơn cho ít rủi ro hơn)

• Tăng tính minh bạch cho hiệu suất cung cấp và vận hành để điều chỉnh nhanh
chóng (ví dụ: thông qua các công cụ hỗ trợ theo dõi và quyết định nâng cao)

Đặt cược chiến lược
• Phát triển mạng lưới cung ứng, sản xuất và hậu cần linh hoạt
• Tái định hình độ phức tạp, đồng thời, thay đổi danh mục sản phẩm và điều 

chỉnh các thông số kỹ thuật từ cả cung và cầu
• Phát triển tại các khu vực mới và tăng cường khả năng phục hồi từ chuỗi

cung ứng toàn cầu
• Đầu tư vào số hóa dịch vụ khách hàng

Chiến lược ứng phó (ví dụ)
Quản lý chuỗi cung ứng, sản xuất, lưu kho, vận 
chuyển, vận hành dịch vụ và dịch vụ khách hàng

Doanh nghiêp thường chấp nhận đánh đổi dài hạn khi
sử dụng chuỗi cung ứng hợp nhất mà hiệu quả về chi 
phí để vận hành doanh nghiệp. Trong khi đó, điều kiện
cần để phát triển là một lực lượng nhà cung cấp đa 
dạng và linh hoạt hơn. Trong một số ngành công 
nghiệp, nhu cầu có thể thay đổi chỉ sau một đêm, khiến 
các nhà cung cấp rơi vào tình thế rủi ro. Đối mặt với 
nhà cung cấp bị hạn chế hoặc gặp gián đoạn, nhiều 
công ty bắt đầu phải trả phí cao hơn.

Trong mảng dịch vụ, như Dịch vụ Tài chính, công việc 
đã chuyển từ trụ sở doanh nghiệp hoặc trung tâm xử lý 
sang nhà riêng của nhân viên. Sự thay đổi này cho thấy 
doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào các quy trình thủ 
công và / hoặc tài liệu vật lý. Đây có thể trở thành thách
thức lớn khi doanh nghiệp phải gặp tìm cách bắt kịp các 
đối thủ đã số hóa và tự động hóa quy trình của họ.
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Cho phép và tuân thủ: Các nhà lãnh đạo hiểu rõ những điều
thực sự quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và làm thế nào 
mang lại kết quả tốt nhất
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Công nghệ thông tin (CNTT), tài chính, nguồn nhân 
lực, pháp lý, rủi ro, tuân thủ và thu mua

Thời gian buộc phải làm việc ở nhà đã đặt ra vấn đề
mới về chuyển đổi chức năng trong doanh nghiệp. Lãnh 
đạo các bộ phận tập trung vào các phòng ban thực sự 
quan trọng và tạm dừng những phần việc mang tính bổ
trợ. Quá trình ra quyết định trước đây có thể mất hàng
tuần giờ đây đã được rút ngắn lại nhanh chóng. Đồng
thời, các nhà lãnh đạo cũng nhìn nhận điểm yếu ở các
mảng thiếu tự động hóa hoặc năng lực kỹ thuật số. 

Nhân viên ngày càng tự tin khi làm việc từ xa, dẫn đến 
một câu hỏi khác: Lợi ích của việc đánh giá các chiến
lược về lực lượng lao động, địa điểm sản xuất và thuê
văn phòng là gì? Câu trả lời liên quan đến quy mô của
trụ sở công ty, địa điểm, chất lượng nhân sự và phương
thức làm việc của doanh nghiệp - về cơ bản, cần đánh
giá tất cả mọi yếu tố liên quan tới văn phòng của doanh 
nghiệp trong tương lai.

Hành động cần thiết
• Loại bỏ công việc mang lại giá trị thấp 
• Thay thế công việc thủ công bằng tự động hóa
• Rút ngắn khoảng cách giữa các tiêu chuẩn an ninh, cơ sở hạ tầng CNTT và

các công cụ hợp tác tạo điều kiện cho lực lượng lao động làm việc từ xa
• Đánh giá chi phí cho bên thứ ba

Đặt cược chiến lược
• Đầu tư vào cải tiến quy trình khép kín và số hóa
• Đánh giá lại tần suất sử dụng văn phòng làm việc khi làm việc từ xa
• Đánh giá các mô hình cung cấp dịch vụ đa quốc gia, bao gồm đa dạng các 

nguồn cung tại chỗ và ở nước ngoài
• Giảm bớt các điều chỉnh riêng biệt để có thể dễ dàng hoán đổi các nguồn lực

Chiến lược ứng phó (ví dụ)
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Chuỗi giá trị: Xem xét tiềm năng cho mô hình lực lượng 
lao động mới
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Lực lượng lao động

Trên thế giới, các doanh nghiệp đang chung tay cùng
chính phủ góp phần giữ tỉ lệ có việc làm ở mức tối đa
và gia tăng tốc độ phục hồi doanh nghiệp.

Quy mô của cuộc khủng hoảng này đòi hỏi các CEO 
phải cân bằng giữa đảm bảo an toàn, sức khỏe, mức
độ tham gia và năng suất của nhân viện tại nơi làm 
việc - ngay cả khi, công ty có thể triển khai mô hình
lực lượng lao động mới trong tương lai, ví dụ: kết
hợp sử dụng nhân viên toàn thời gian, bán thời gian, 
và đội ngũ làm việc thời vụ. CEO sẽ cần những lãnh 
đạo có khả năng tiếp nhận những nghịch lý về áp lực
chi phí, mối lo ngại về tự động hóa, đồng thời, có khả
năng truyền cảm hứng và dẫn dắt đội ngũ tài năng đa 
dạng trong tương lai.

Hành động cần thiết
• Thiết lập chế độ khen thưởng, kết hợp lợi ích dựa trên các nhu cầu mới
• Bố nhiệm lại những nhân viên chưa được phát huy tối đa khả năng vào

các vị trí mới, cho những bộ phận đang có nhu cầu cao hơn
• Xem xét cho nhân viên nghỉ tạm thời, nghỉ phép và giảm tiến độ trước khi 

sa thải
• Nâng cao năng lực kỹ thuật số cho nhân viên để có thể làm việc hiệu quả

sử dụng phương pháp mới và tăng cường tương tác từ xa

Đặt cược chiến lược
• Tăng cường tính đa dạng và linh hoạt cho các tài năng dựa trên công nghệ

mới, mô hình nhân lực hoặc chiến lược địa điểm
• Cập nhật quy trình quản lý tài năng và phát triển khả năng lãnh đạo để có thể

kết hợp những vai trò và năng lực mới trong thế giới kỹ thuật số

Chiến lược ứng phó (ví dụ)
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Cuộc khủng hoảng là thời điểm tinh thần mọi người cần liên tục được củng cố. 
Các lãnh đạo nên hành động để khuyến khích và duy trì những hành vi góp
phần giải quyết vấn đề chung một cách nhanh chóng. Sau đó phát triển những
hành vi này thành phương thức vận hành mới và truyền bá rộng rãi, từ đó duy
trì tinh thần và những nỗ lực cần thiết.

Có rất nhiều cách vận hành đã thay đổi do cuộc khủng hoảng, dưới đây là một
số ví dụ nổi bật:

• Trao quyền tự quyết cho các bộ phận để tự giải quyết vấn đề
• Phối hợp vượt qua những hạn chế của hệ thống phân quyền và chức năng

nhiệm vụ
• Thể hiện sự đồng cảm, lòng biết ơn và giá trị của việc không ngừng học hỏi
• Tự chịu trách nhiệm về các quyết định, và chấp nhận sự không hoàn hảo

Nhân viên có niềm tin vào triển vọng tương lai của doanh nghiệp và mong
muốn được đóng góp, tuy nhiên chúng ta phải có nhận thức rằng mọi thứ sẽ
không thể nào giống như trước khi có cuộc khủng hoảng.

01 Chấp nhận rằng tương lai có nhiều bất định và khó lường

02 Giúp viên thích nghi một cách nhanh chóng và tự tin
trước khả nhân năng sẽ có những thay đổi thường xuyên

03 Trao cơ hội cho nhân viên được cùng các lãnh đạo giải quyết
vấn đề

04 Hỗ trợ nhân viên vững vàng và kiên định hơn trước những thay 
đổi trong tương lai

Các bước để dẫn dắt đội ngũ có chủ đích sau khủng
hoảng:
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