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Lãnh đạo các doanh nghiệp nhận thức sâu sắc về tác động
của COVID-19 tới hoạt động doanh nghiệp
Những động thái ứng phó…
...nhận ra sự cần thiết của
việc quản lý chi phí và nguồn
nhân lực

85%

81%

29% và 37%

dự kiến sụt giảm về doanh
thu/lợi nhuận 1

cân nhắc áp dụng quy trình
kiểm soát vốn 1

Lần lượt dự kiến cắt giảm nhân
sự và cho nhân viên nghỉ việc
tạm thời 1

...áp dụng và ổn định với các
phương thức làm việc mới

37%

33%

Dự kiến sẽ có thay đổi về nhân
sự do nhu cầu hoạt động thấp /
chậm 1

Tiên lượng hiệu suất làm việc
giảm do thiếu khả năng làm
việc từ xa 1

76%

65%

48%

thay đổi các yêu cầu và biện
pháp đảm bảo an toàn cho nơi
làm việc (vd: đeo khẩu trang,
xét nghiệm cho nhân viên) 1

Tái tổ chức vị trí làm việc để
đảm bảo giãn cách 1

Đẩy nhanh quá trình tự động
hóa và ứng dụng các phương
thức làm việc mới 1

...chuẩn bị để trở
lại hoạt động

1. Nguồn: Khảo sát lãnh đạo tài chính toàn cầu về COVID-19 của PwC (link) kết quả cập nhật ngày 11/5/2020, bao gồm kết quả từ Việt Nam
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“

Việc đánh giá về thời
điểm cũng như phương
án để dần đưa nhân viên
quay trở lại nơi làm việc
là một trong những thách
thức lớn nhất đối với các
doanh nghiệp.
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Doanh nghiệp cần làm gì để
chuẩn bị, ứng phó và vươn lên
mạnh mẽ hơn
Dưới đây là sáu lĩnh vực trọng tâm ứng phó cần được xử lý một cách phù hợp để vượt
qua khủng hoảng và phục hồi sau COVID-19

Quản lý
khủng hoảng

Lực lượng
lao động

Vận hành &
Chuỗi cung ứng

Thuế &
Thương mại

Tài chính &
Dòng tiền

Chiến lược &
Thương hiệu

3

Các tiêu chí để ra quyết định “trở lại hoạt động” (RtW)
Đây là một vấn đề phức tạp và cần đặt ra nhiều câu hỏi:

“Làm sao để đảm bảo an toàn
và sức khỏe cho nhân viên?”

“Chúng ta nên sắp xếp và
đặt tiến độ cho việc tăng tốc
sản xuất ra sao?”
Sức khỏe & An toàn

“Liệu nhân viên có yên tâm trở
lại làm việc không? Doanh
nghiệp có thể hoạt động trở lại
không?”
“Các cơ sở ở mỗi quốc gia,
thành phố hay vị trí khác nhau
sẽ có điều kiện gì cần lưu ý?”

“Làm sao để tối đa hóa doanh
thu trong thời kỳ COVID-19?”

PwC đề xuất
doanh nghiệp cân
nhắc các quyết
định về việc trở
lại hoạt động
dựa trên 4 tiêu
chí:

Loại hình công việc (Trình tự)

$

Tài chính (Chi phí & Doanh thu)

Nhu cầu/nguyện vọng của nhân viên

“Việc đưa nhân viên trở lại
làm việc sẽ phát sinh
những chi phí gì?”

Điều này sẽ càng phức tạp hơn đối với các tổ chức có hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và có quy mô quốc tế, COVID-19 có thể ảnh
hưởng tới các cơ sở kinh doanh ở mức độ khác nhau, và lịch trở lại làm việc sẽ khác biệt đáng kể giữa các khu vực.
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Hầu hết các công ty đã chuyển hướng sang
trạng thái “bình thường mới”
Chuẩn bị cho nhu cầu sẽ tăng thông qua việc lên kế hoạch & chiến lược nhân sự
Thành lập một đội ngũ chuyên trách cho RtW và lập Văn phòng Chuyển tiếp (Transition Office) để đánh giá hiệu quả ứng phó tới thời điểm hiện tại, lên các kịch
bản cho những quyết định quan trọng, định hình và quản lý các kế hoạch hành động. Việc đánh giá tình hình có vai trò quan trọng trong việc nắm được mức độ
rủi ro của tổ chức trên từng khía cạnh này 1.

4 tiêu chí chính
Sức khỏe & An toàn

Lập nhóm

Kế hoạch chuyển tiếp cho RtW

Lập nhóm chuyên trách
Lập Văn phòng Chuyển tiếp

Loại hình công việc (Trình tự)

$

Tài chính (Chi phí & Doanh thu)
Nhu cầu/nguyện vọng của nhân viên

Kế hoạch
chuyển tiếp cho RtW

Các vấn đề vận hành
Cơ sở vật chất
Sức khỏe & An toàn
Quản lý thay đổi

1. Chi tiết về các phương diện hoạt động mà các công ty đã và đang quản lý để vượt qua khủng hoảng trong phần phụ lục
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Đánh giá bốn lĩnh vực then chốt khi đưa lực lượng
lao động trở lại làm việc
$

1

Đảm bảo tuân thủ chỉ thị của
Chính phủ và những quy
định về sức khỏe, an toàn và
môi trường (HSE)

2

Đảm bảo môi trường làm
việc an toàn và vệ sinh. Thiết
lập các quy định về sử dụng
chung các thiết bị và không
gian làm việc

3

Xem xét các phương thức y
tế phù hợp như một phần của
quá trình trở lại hoạt động (Ví
dụ: kiểm tra thân nhiệt)

4

Kiểm tra môi trường, sức
khỏe, an toàn và các ứng
biến khẩn cấp để phù hợp
với các quy định về HSE

Tài chính
(Chi phí & Doanh thu)

Loại hình công việc

Sức khỏe và An toàn

1

Xác định các dịch vụ chính/
bắt buộc theo hợp đồng và
những vai trò liên quan

2

Xác định các vị trí cần tương
tác với người khác (tại nơi
làm việc hoặc bên ngoài)
hoặc sử dụng chung máy
móc thiết bị/ công nghệ

3

Hiểu rõ những công việc dễ
xảy ra rủi ro và các vấn đề
cần tuân thủ nếu công việc
không được thực hiện tại nơi
làm việc

4

Đánh giá những công việc
có thể giảm năng suất đáng
kể nếu làm việc bên ngoài
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Hiểu rõ các chi phí phát sinh
và các khoản tiết kiệm được
khi nhân viên trở lại làm việc
(ví dụ: chi phí an ninh, vệ
sinh, bảo hộ lao động)

2

Xác định và duy trì các luồng
doanh thu mới hoặc mở rộng
các dịch vụ sẵn có (ví dụ:
các sản phẩm / dịch vụ mới)

3

Lập kế hoạch cho sự thay
đổi nhu cầu kinh doanh đặc
thù trong giai đoạn phục hồi

Nhu cầu của nhân viên

1

Đánh giá thái độ của người
lao động về vấn đề sức khỏe
và an toàn vệ sinh trong tình
hình hiện tại

2

Nắm bắt hoàn cảnh cá nhân
của người lao động (ví dụ:
phải chăm con nhỏ, tình hình
tài chính) và ảnh hưởng đến
hiệu suất làm việc

3

Đánh giá sự phụ thuộc của
việc làm việc từ xa và xem
xét hiệu quả của các công cụ
hỗ trợ

6

Lập nhóm chuyên trách để xây dựng và thực hiện kế hoạch
chuyển tiếp nhằm hoạt động trở lại
Lập nhóm chuyên trách
Lập nhóm
Thiết lập các tiêu chuẩn và
mục đích

• Đánh giá hiệu quả của việc
ứng phó với COVID-19 trong
6 nhóm trọng tâm (Quản lý
khủng hoảng, Lực lượng lao
động, Vận hành & Chuỗi
cung ứng, Thuế & Thương
mại, Tài chính & Dòng tiền,
Chiến lược & Thương hiệu)
• Đánh giá hiệu quả của việc
ứng phó với COVID-19 thông
qua năm khía cạnh liên quan
đến lực lượng lao động (Bảo
vệ con người, Công việc an
toàn & năng suất, Quản lý
chi phí, Sẵn sàng phục hồi,
Truyền thông)

Lập văn phòng chuyển tiếp
Phối hợp việc quay trở lại
hoạt động để thúc đẩy phúc
lợi, tuân thủ và hiệu quả
• Xây dựng kế hoạch trở lại
hoạt động
• Theo sát và tuân thủ các chỉ
thị của Chính phủ và các quy
định về an toàn, sức khỏe và
môi trường
• Thực hiện và quản lý chiến
lược và kế hoạch trở lại hoạt
động
• Giám sát và đo lường tiến độ

• Thiết kế và tổ chức các hội
thảo về chiến lược trở lại
làm việc với các bên liên
quan
• Duy trì các kênh trao đổi hai
chiều để nắm bắt ý kiến của
lực lượng lao động
• Thiết lập chiến lược trở lại
hoạt động
• Thành lập văn phòng chuyển
tiếp
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Kế hoạch chuyển tiếp để hoạt động trở lại
Vận hành

Cơ sở vật chất

Tăng cường hoạt động để
đáp ứng các yêu cầu

Thiết kế nơi làm việc cho phép
giữ khoảng cách an toàn

• Xây dựng lịch trình làm việc
tại chỗ theo tuần và theo ngày
dựa vào dự báo công việc,
luật hiện hành và lịch thay đổi
• Thiết lập giờ làm việc từng địa
điểm (ví dụ: đối với nhà máy
sản xuất, cửa hàng, trung tâm
liên lạc)

• Đưa ra quy định để tránh tập
trung đông đúc trong không gian
làm việc, ví dụ: lực lượng lao
động nồng cốt, ca / nhóm làm
việc so le, luân phiên

• Xác định các vai trò công việc:
cần quay trở lại văn phòng
ngay, hay tạm nghỉ hoặc tiếp
tục làm việc từ xa
• Thiết lập lịch trình quay trở lại
làm việc ở cấp độ nhân viên
theo từng khu vực, bao gồm
lựa chọn nhân viên nếu số
người quay lại vượt mức đăng
ký
• Xem xét an ninh mạng như
một điều thiết yếu cho làm
việc từ xa và việc ưu tiên các
hoạt động kinh doanh có thể
dễ dàng tạo ra rủi ro an ninh
mạng
• Thành lập đội quản lý sự cố,
công cụ và quy trình hỗ trợ

Sức khỏe và An toàn
Thực hiện các chính sách và biện
pháp để đảm bảo môi trường làm
việc an toàn

• Thiết kế và thực hiện các biện
pháp vệ sinh và lên lịch dọn dẹp
nghiêm ngặt, thường xuyên
• Thiết kế và thực hiện các hướng
• Tu sửa cơ sở hạ tầng văn phòng
dẫn sử dụng thiết bị bảo vệ và
(ví dụ: trang bị thêm bàn làm
khoảng cách an toàn giữa các
việc với tấm chắn mica để hạn
nhân viên
chế tiếp xúc gần giữa các nhân
• Xác định và thực hiện các cơ chế
viên)
phù hợp để kiểm soát số lượng
• Thiết kế lại không gian làm việc
cá nhân để tạo khoảng cách
giữa các nhân viên

• Thiết kế lại / đóng các không
gian làm việc chung để tạo giãn
cách
• Đầu tư vào các công cụ / cơ sở
hạ tầng để hỗ trợ làm việc từ xa
một cách an toàn (ví dụ: phần
mềm làm việc trực tuyến, băng
thông mạng, máy tính xách tay,
truy cập Wifi / VPN, quản lý truy
cập và nhận dạng, dữ liệu đảm
bảo, phát hiện và ứng phó với
mối nguy)

người đi làm, ví dụ: chia ca làm
việc, phân bổ thời gian nghỉ
• Thiết lập các biện pháp đánh giá
sức khỏe (ví dụ: kiểm tra nhiệt độ,
vận động trong lúc làm việc) phù
hợp với các chính sách và quyền
riêng tư
• Tiếp cận với đội ngũ hỗ trợ y tế
• Xác định phương thức/ quy trình
sàng lọc khách; xem xét các biện
pháp quản lý lực lượng lao động
dự phòng để đảm bảo biết rõ về
các nhân viên làm việc tại văn
phòng và nơi họ đã từng đến

Quản lý thay đổi
Quản lý việc áp dụng các thay
đổi và tình trạng của nhân
viên
• Xây dựng chiến lược quản lý
thay đổi để thúc đẩy nhận
thức, hiểu biết, cam kết và
cùng thực hiện
• Phát triển kế hoạch trao đổi,
liên lạc và tiếp cận với nhân
viên làm việc tại văn phòng và
làm việc từ xa
• Thiết kế và thực hiện đào tạo
về quy trình, chính sách mới
và các quy trình vận hành
• Hiểu rõ sức mạnh văn hóa
công ty và tận dụng chúng
như một nguồn năng lượng.
Chuẩn bị để dẫn dắt doanh
nghiệp với sự đồng cảm và
giải quyết các vấn đề phát
sinh
• Hiểu nhu cầu và nguyện vọng
của nhân viên về phương
thức làm việc
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Xem xét các chiến lược trung và dài hạn

Những điều cần lưu ý

Cơ sở kinh doanh
và thuế

Quản lý lực lượng lao
động và nhà cung cấp

• Xác định các yêu cầu tương lai về mặt
bằng kinh doanh dựa trên việc sử dụng và
thực hành quản lý tài sản thương mại
• Xem xét hợp nhất các cơ sở kinh doanh
và cho phép linh hoạt hơn về nơi làm việc
• Xem xét lại về vai trò của trụ sở chính;
xem xét liệu các chức năng có cần được
tập trung hóa hay không (ví dụ: xem xét
giảm thiểu rủi ro dịch bệnh bằng cách thiết
lập trụ sở kép)
• Đánh giá thay đổi chính sách và quy định
thuế theo địa lý để tác động đến những
thay đổi về vị trí cơ sở và chiến lược chuỗi
cung ứng
• Đánh giá khả năng báo cáo địa điểm làm
việc của nhân viên và tác động đến thuế
địa phương/ toàn cầu

• Xem xét quy trình quản lý lực lượng
lao động dự phòng
• Đánh giá khả năng của các nhà cung cấp
để tiếp tục công việc trong tình trạng gián
đoạn
• Xem xét tính linh hoạt / khả năng của nhân
viên khi thực hiện công việc trong giai đoạn
khủng hoảng; đánh giá sự thích ứng giữa
công việc cố định và linh hoạt; và nhu cầu
về mô hình nhân sự thay thế
• Xem xét các nhà cung cấp ở nước ngoài /
thuê ngoài và tác động của các lệnh đóng
cửa ở nước sở tại lên hoạt động liên tục
của doanh nghiệp; đánh giá các cơ hội để
phân phối lại công việc trên cơ sở tạm
thời hoặc lâu dài
• Cân nhắc thiết lập các thông báo phù hợp,
chính sách minh bạch cho người tiêu dùng
và người lao động nếu chia sẻ dữ liệu của
họ với bên thứ ba

Làm việc online
hoặc từ xa
• Phát triển đào tạo về lãnh đạo và
quản lý nhân viên theo mô hình làm
việc từ xa (ví dụ: thúc đẩy, huấn
luyện, quản lý hiệu suất) và phát
triển khả năng cá nhân/người quản
lý trước những thách thức của cách
làm việc mới
• Cho phép thực hiện các quy trình
nhân sự không trực tiếp (như phỏng
vấn, tiếp nhận nhân viên mới, đào
tạo, thôi việc)
• Làm mới phương thức gặp mặt
trực tiếp và tương tác bán hàng
• Cân nhắc việc thực hiện kếp hợp
luân phiên giữa làm việc từ xa và
quay trở lại nơi làm việc.
• Đảm bảo tính liên tục với công nghệ
và chiến lược phục hồi hoạt động

Chuỗi cung ứng
• Xem xét việc chuyển cơ sở sản xuất ở
nước ngoài về nước
• Cân đối kế hoạch làm việc của nhân viên
với chính sách chung và khuyến khích
việc làm tại địa phương
• Điều chỉnh Kế hoạch cung ứng để thích
ứng với các rủi ro về nguồn nguyên liệu
chính có sẵn
• Đánh giá và cập nhật chiến lược hàng
tồn kho để đảm bảo sẵn sàng cho các
cuộc khủng hoảng trong tương lai và
sẵn sàng tăng hoặc giảm quy mô doanh
nghiệp
• Tăng cường chiến lược đa dạng nhà
cung cấp để ưu tiên các nhà cung cấp
nhỏ, trong nước, giúp hỗ trợ tái thiết
cộng đồng
• Nâng cao quy mô với khả năng đánh giá
nhanh bên thứ ba và các đối tác chuỗi
cung ứng

Thường xuyên đánh giá khả năng phục hồi của doanh nghiệp, tập trung vào việc xây dựng, duy trì, rà soát trên các phương diện:
Khả năng lãnh đạo | An ninh mạng | Quản lý khủng hoảng | Kế hoạch kinh doanh liên tục | Phúc lợi nhân viên
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Cân nhắc về lực lượng lao động nước ngoài
và vấn đề đi công tác/làm việc ngoài nước
Lưu ý việc trở lại hoạt động (RtW) có thể đi kèm với việc các nhân viên trong công ty sẽ di chuyển giữa các
quốc gia. Nắm rõ nơi họ từng lưu trú và nơi họ di chuyển đến là công tác chuẩn bị quan trọng.

● Thành lập nhóm chuyên trách

RtW để liên lạc với đội ngũ
nhân sự, nhóm dự án để xác
định những nhân viên đang
hoặc dự kiến sẽ làm việc ở
nước ngoài.
● Tạo một biểu đồ nhiệt thể

hiện các quốc gia có nhân
viên đang lưu trú
● Đảm bảo những người đi

công tác cũng được theo
dõi như các nhân viên làm
việc bình thường

● Xác định những nhân viên đang

làm việc tại nhà, có thể ở nước
ngoài.
● Xem xét tác động về thuế và bảo

hiểm xã hội đối với nhân viên
được cử làm việc xa và nhân
viên không làm việc ở vị trí thông
thường của họ trong thời gian
hạn chế đi lại. Đồng thời cũng
xem xét việc này có ảnh hưởng
tới các vấn đề tuân thủ hoặc
khấu trừ thuế nào.

● Xác định tất cả nhân viên

hiện đang có giấy phép lao
động / thị thực ở bất kỳ quốc
gia nào - những người này
có cần được gia hạn lưu trú
hay không?

● Xác định thời gian gia hạn

khai thuế tại các quốc gia
liên quan và / hoặc việc
gia hạn đóng thuế hoặc
ngày lễ mà doanh nghiệp
có thể được hưởng

● Đánh giá các nguy cơ về quy

định cư trú thường xuyên đối
với các nhân sự
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Doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu
Doanh nghiệp có thể khởi động trở lại hoạt động (Return to Work - RtW) bằng các việc sau:

1

Thành lập nhóm chuyên
trách RtW

2

Thiết lập các quy tắc hướng
dẫn để dần trở lại hoạt động
bình thường

3

Đánh giá hiệu quả của
việc ứng phó với
COVID-19

4

Tiến hành hội thảo để
ra mắt kế hoạch RtW
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Xác định nhóm lãnh đạo có trách nhiệm dẫn dắt ứng phó với các vấn đề RtW. Đội ngũ này đã và đang
quản lý khủng hoảng.

Lãnh đạo nhóm đề ra các mục tiêu chính của quá trình chuyển tiếp bao gồm cả trải nghiệm cho các
bên liên quan

Xác định các lĩnh vực cần cải thiện cho 6 nhóm trọng tâm ứng phó (Quản lý khủng hoảng, Lực lượng
lao động, Vận hành & Chuỗi cung ứng, Thuế & Thương mại, Tài chính & Dòng tiền, Chiến lược &
Thương hiệu)

Thiết kế và tổ chức hội thảo chiến lược, phối hợp với nhóm RtW để giải quyết các điểm cần lưu ý trong
4 nhóm vấn đề của RtW (Sức khỏe & An toàn, Loại hình công việc, Tài chính, Nhu cầu / nguyện vọng
của nhân viên)
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Phụ lục:
Chi tiết về các quyết định khi trở lại
hoạt động

|

Về vấn đề “Sức khỏe và An toàn”
Loại hình công việc
(Trình tự)

Sức khỏe và An toàn
1

Đảm bảo tuân thủ các chỉ thị của
Chính phủ về sức khỏe, an toàn và
môi trường (HSE)
•
•

•

Giám sát và đảm bảo tuân thủ các
chỉ thị của Chính phủ về HSE
Cân nhắc phương án làm việc với
các nhà cung cấp nước ngoài/thuê
ngoài và nhà cung cấp dịch vụ toàn
cầu, do việc nhiều nơi đóng cửa sẽ
ảnh hưởng đến tính liên tục trong
duy trì hoạt động của doanh
nghiệp.
Hiểu và cân bằng nhu cầu bảo vệ
dữ liệu cá nhân khi thực hiện các
hoạt động thẩm định chuyên sâu
nhằm thu thập, sử dụng và chia sẻ
dữ liệu để xác định, giảm thiểu rủi
ro và/hoặc bảo vệ môi trường làm
việc an toàn trước những rủi ro trực
tiếp.

2

Xây dựng môi trường
làm việc an toàn

•
•
•

•
•
•
•

•

Cập nhật các chính sách và quy định về
an toàn sức khỏe
Cân nhắc áp dụng quy trình vệ sinh nơi
làm việc thường xuyên, nghiêm ngặt
hơn.
Xem xét tổ chức lại nơi làm việc (ví dụ:
trang bị thêm tấm chắn để hạn chế tiếp
xúc gần giữa nhân viên)
Thường xuyên phổ biến hướng dẫn về
giãn cách
Thiết lập cơ chế kiểm soát luồng di
chuyển của người lao động
Liên lạc với các tổ chức công đoàn để
điều chỉnh các quy định làm việc đảm
bảo việc giãn cách
Xem xét điều chỉnh giờ làm việc để hạn
chế tập trung ở các khung giờ cao điểm.
Cân nhắc yếu tố sức khỏe tinh thần của
nhân viên, nhận thức rõ ảnh hưởng và
nỗi sợ mà dịch bệnh gây ra
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$

Tài chính
(Chi phí & Doanh thu)
3

Tuân thủ các quy định y tế để thiết
lập quy trình Trở lại hoạt động phù
hợp
• Kiểm tra việc sử dụng các phương
tiện bảo vệ cá nhân so với các
hướng dẫn về HSE.
• Xem xét các phương thức kiểm tra
sức khỏe (ví dụ: đo thân nhiệt, khai
báo sức khỏe qua bảng câu hỏi) và
cân bằng với những chính sách và
quyền bảo mật khác.
• Xem xét việc bổ sung nhân viên y
tế tại nơi làm việc hoặc đào tạo
nhân viên sơ cứu để hỗ trợ các vấn
đề y tế.
• Xây dựng quy trình kiểm tra và
sàng lọc khách đến làm việc; quản
lý nhân lực chặt chẽ; nắm rõ việc ra
vào nơi làm việc, theo dõi những
nơi họ đã đến trước đó.

Nhu cầu của nhân viên
Rà soát các quy trình về sức khỏe, an
toàn và môi trường, và ứng phó khẩn
cấp để phù hợp với quy định HSE

4

•

•

Chuẩn bị quy trình ứng phó nhanh
với những ca nhiễm bệnh/điểm bùng
dịch mới, bao gồm các kênh truyền
thông, phương án đóng cửa cơ sở
làm việc/văn phòng, v.v.
Thiết lập phương án xác định và
theo dõi những nhân viên, người
thân của nhân viên nghi nhiễm
bệnh; cân nhắc tận dụng các công
nghệ theo dõi di động.
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Về vấn đề “Loại hình công việc”
Loại hình công việc
(Trình tự)

Sức khỏe và An toàn
1

2

Xác định các vị trí yêu cầu tương
tác trực tiếp với máy móc, công
nghệ

Xác định các vị trí yêu cầu phải
tiếp xúc trực tiếp với người khác
(tại chỗ hoặc bên ngoài)

•

•

Xem xét, đánh giá những hoạt động
này sẽ thay đổi như thế nào với
phương thức làm việc mới; có cần
thiết phải tiếp xúc trực tiếp với khách
hàng quá nhiều? (Ví dụ: Trưởng
phòng Kinh doanh, Quan hệ khách
hàng)
Đối với những vị trí có thể làm việc từ
xa, xem xét phân bổ thời làm việc tại
văn phòng và tại nhà hợp lý, ví dụ: có
thể luân phiên làm việc tại văn
phòng theo tuần hoặc theo ca.

•

•

Đánh giá những công việc sẽ không
hiệu quả nếu thiếu công nghệ hoặc
máy móc được đặt cố định tại nơi làm
việc.
Đối với những công việc bắt buộc
phải thực hiện tại nơi làm việc như
nhà máy sản xuất, cần xem xét sắp
xếp ca làm việc cố định, hoặc điều
chỉnh giờ làm việc để hạn chế số
người tiếp xúc.
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Tài chính
(Chi phí & Doanh thu)

3

Hiểu rõ những công việc dễ xảy ra
rủi ro và các vấn đề cần tuân thủ
nếu công việc không được thực
hiện tại chỗ

•

•
•

Xác định rủi ro, đánh giá việc giám sát
rủi ro và tuân thủ có được cải thiện khi
công việc thực hiện tại chỗ không (ví
dụ: hoạt động giao dịch)
Đánh giá rủi ro bảo mật dữ liệu/an ninh
mạng khi làm việc từ xa/qua mạng
VPN
Đánh giá các công việc, vị trí không bị
ảnh hưởng khi làm việc từ xa, từ đó
lên kế hoạch sắp xếp công việc trong
tương lai với sự hỗ trợ đầy đủ về công
nghệ và các nguồn lực

Nhu cầu của nhân viên
4
Xác định các công việc, vị trí bị
giảm năng suất khi làm việc từ xa

• Đánh giá hiệu quả của từng vị trí
khi làm việc từ xa trong giai đoạn
khủng hoảng. Điều này có thể chịu
tác động bởi nhiều yếu tố khác
nhau như chức năng/vai trò, hoàn
cảnh cá nhân, công nghệ. Từ đó
nắm được công việc nào đảm bảo
hiệu quả, công việc nào bị giảm
hiệu quả khi làm việc từ xa.
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Về vấn đề “Tài chính”
Sức khỏe và An toàn

1

Nắm rõ chi phí phát sinh hoặc khoản tiết kiệm
được khi đưa nhân viên trở lại làm việc (ví dụ:
phí an ninh, phí vệ sinh)
• Xem xét các chi phí phát sinh liên quan đến việc
đưa nhân viên trở lại làm việc sau đại dịch. Ví dụ:
o Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn, khử trùng
o Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
o Tăng cường đào tạo về sức khỏe và an toàn
tại nơi làm việc
o Tổ chức lại vị trí làm việc (văn phòng, nhà
máy, nơi làm việc)
o Chi phí thực hiện các biện pháp y tế
o Chi phí ăn uống và phụ cấp
• Xác định các khoản tiết kiệm nếu tiếp tục làm việc
từ xa. Ví dụ:
o Chi phí đào tạo trực tiếp
o Cơ sở vật chất, chi phí ăn uống, an ninh nơi
làm việc, chi phí vệ sinh
o Dịch vụ văn phòng
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Loại hình công việc
(Trình tự)
2

$

Tài chính
(Chi phí & Doanh thu)

Xác định và duy trì các luồng doanh thu mới
hoặc mở rộng các dịch vụ hiện có (ví dụ: sản
phẩm / dịch vụ mới)
• Tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội tạo doanh thu
trong bối cảnh hậu đại dịch, như mở rộng nhà
máy để phát triển các sản phẩm và dịch vụ
thiết yếu, tạo ra các dịch vụ mới, v.v.
• Xem xét thay đổi chiến lược kinh doanh phù
hợp trong bối cảnh thực tế mới, từ thay đổi
trong nhu cầu làm việc của nhân viên, thói
quen của khách hàng cho đến lựa chọn thuê
ngoài sau COVID-19 (ví dụ: các mô hình kinh
doanh / dịch vụ sẽ trở nên cơ bản, đơn giản
hơn so với trước đại dịch)

3

Nhu cầu của nhân viên

Lập kế hoạch cho sự thay đổi nhu cầu kinh
doanh đặc thù trong giai đoạn phục hồi

• Lên kịch bản trong trường hợp nhu cầu tăng
hoặc giảm đối với thị trường khi xã hội dần trở lại
bình thường.
• Hiểu thêm về các vấn đề tài chính và hoạt động
của doanh nghiệp sau biến động (ví dụ: sau đại
dịch, nhà hàng chỉ có thể hoạt động với 50%
công suất)
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Về vấn đề “Nhu cầu của Nhân Viên”
An toàn sức khỏe
1

Loại hình công việc
(Trình tự)

Đánh giá thái độ của nhân viên đối với sức khỏe
của họ và vấn đề vệ sinh đối trong bối cảnh hiện
tại
• Xem xét những nhân viên cần phải ở nhà trong thời
gian dài hoặc không xác định (những vấn đề liên
quan của việc này)
• Nhận thức những tác động tới sự an toàn của nhân
viên. Thấu hiểu và giải quyết sự lo lắng và bất an
của họ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ
sức khỏe tinh thần
• Biết rõ vị trí của các nhân viên và phương tiện họ
dùng để di chuyển, từ đó đánh giá mức độ phơi
nhiễm của họ trong quá trình di chuyển hàng ngày
• Đánh giá nhu cầu cần thiết giữa việc đi công tác và
họp trực tuyến
• Theo dõi và phát triển các kênh tiếp nhận phản hồi
của nhân viên
o Hiểu được ý kiến, cảm xúc của nhân viên trong
giai đoạn phục hồi sau đại dịch
o Có những hành động hợp lý để giải quyết mối
bận tâm của nhân viên, cũng như khích lệ
những thành công của họ trong giai đoạn khủng
hoảng
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$

Tài chính
(Chi phí & Doanh thu)

Thấu hiểu hoàn cảnh cá nhân (ví dụ: chăm
sóc con cái, vấn đề tài chính)

• Thấu hiểu hoàn cảnh của từng cá nhân, cũng
như nắm được tình hình xã hội sẽ ảnh hưởng
như thế nào đến quyết định trở lại làm việc của
họ (ví dụ: nếu trường học tiếp tục đóng cửa,
nhân viên khó có thể quay lại làm việc vì không
có người trông con)
• Cân nhắc vấn đề tài chính có ảnh hưởng đến
quyết định quay lại làm việc của nhân viên
• Nắm rõ nhu cầu, nguyện vọng của nhân viên về
từng phương thức làm việc, thấu hiểu nỗi lo lắng
từ góc nhìn của họ - ví dụ: họ có thể cảm thấy bị
cô lập khi làm việc từ xa, hay họ có thể lo ngại và
căng thẳng khi quay lại nơi làm việc

3

Nhu cầu của nhân viên

Đánh giá sự thuận tiện khi làm việc từ xa và
tính hiệu quả của các công cụ trực tuyến lẫn
phương thức làm việc từ xa

• Xem xét nhu cầu cần ưu tiên đầu tư vào các công cụ
/ cơ sở hạ tầng để tiếp tục cho phép làm việc trực
tuyến/ tương tác từ xa (ví dụ: phần mềm cộng tác,
băng thông mạng, máy tính xách tay, truy cập Wifi /
VPN, truy cập từ xa có bảo mật, quản lý truy cập và
nhận dạng, phát hiện và phản hồi mối đe dọa)
• Đánh giá xem làm việc trực tuyến có hiệu quả hay
không và duy trì sự gắn kết của nhân viên.
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Các vấn đề khác cần được xem xét
Quản lý con người & năng suất và điều hành doanh nghiệp trong khủng hoảng
Ứng phó với khủng hoảng

Đảm bảo công việc được hoàn thành

Bảo vệ con người

Công việc an toàn và hiệu quả

Dẫn dắt với các chính sách và truyền
thông nhanh và đồng cảm

Cách thức làm việc mới và hình thức kết
nối mới

•

•

•
•

•
•

Duy trì các kênh trao đổi hai chiều để
nắm bắt ý kiến của lực lượng lao động
Quản lý dữ liệu lực lượng lao động để
đảm bảo theo dõi nhân viên chính xác
Thực hiện các chính sách bảo vệ, hỗ trợ
nhân viên và đảm bảo tuân thủ các
hướng dẫn và quy định của Chính phủ
Thúc đẩy sự tôn trọng và hòa nhập, hỗ
trợ sức khỏe nhân viên
Cải thiện hoặc thiết lập các chương
trình phúc lợi và hỗ trợ cho nhân viên

Quản lý thanh khoản

•
•

•

•
•
•

Xác định hiệu quả của chương trình làm
việc từ xa
Phát triển và xây dựng khả năng làm
việc từ xa vững chắc (cho cả nhân viên
và lãnh đạo)
Đo lường năng suất và sự gắn kết của
lực lượng lao động
Điều chỉnh các ưu tiên trong chương
trình nhân sự (ví dụ: lập kế hoạch cho
các vai trò quan trọng, đánh giá hiệu
suất và đãi ngộ, quản lý nhân tài)
Thúc đẩy các cách thức làm việc mới
thông qua việc nâng cao năng lực số
hóa
Đo lường hiệu quả từ trải nghiệm khách
hàng (RoX)
Dẫn dắt và kết nối với lực lượng lao
động theo các cách khác nhau để
truyền cảm hứng trước những thay đổi
và bất định.

PwC | Hậu COVID-19 | Những vấn đề cần cân nhắc khi doanh nghiệp hoạt động trở lại

Chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi

Quản lý chi phí nhân lực
Đánh giá các biện pháp đo lường chi phí
lao động ngắn và dài hạn để lên kế hoạch
bền vững

Sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi
Chuẩn bị cho nhu cầu gia tăng qua
hoạch định chiến lược nhân sự

•
•
•

•
•
•

Đánh giá vai trò và chức năng (so sánh
giữa cung và cầu) và các khả năng tái
bố trí.
Xác định và tính toán các biện pháp
trước khi cắt giảm lao động (ví dụ: lợi
ích của nhân viên, bảo hiểm, rút ngắn
thời gian làm việc, nghỉ việc tạm thời,
chia công việc hoặc làm việc bán thời
gian).
Phân tích các hệ quả gắn với từng biện
pháp ngắn hạn này so với việc sử dụng
gói hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ.
Xác định các khả năng tái bố trí lao
động nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng và
đảm bảo các chức năng chủ chốt.
Kết nối và truyền cảm hứng cho lực
lượng lao động được giữ lại để tập trung
vào tầm nhìn cho tương lai vượt qua
khủng hoảng

•

•
•
•

Làm mới chiến lược nhân sự bao
gồm cả thiết kế cơ cấu tổ chức
Xác định các khía cạnh của cách
thức làm việc sau khủng hoảng
Tiếp tục đà làm việc qua các nền
tảng công nghệ bằng việc đầu tư
nâng cao kỹ năng và năng lực cụ thể
Duy trì / thiết lập khả năng tiếp cận
các nguồn nhân lực chính và quan
trọng.
Thiết lập những chuyển đổi mang
tính bước ngoặt
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