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Source:  

 

• The new CFO Financial Leadership Manual 
• Risk management  of Adelaide University 
• MSc. MBA, Ph.D Nguyễn Thanh Tùng (2018)_Quản trị rủi ro_ FSB 
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I. Phương pháp luận: 
 

1. Rủi ro là gì? 

Rủi ro là thước đo việc không thể đạt được trong điều kiện ràng buộc (như chi phí, thời gian, 
chất lượng, mục tiêu...)  

Rủi ro gồm 2 thành phần:  

• Xác xuất không đạt được mục tiêu  
• Tác động của thất bại đó  

International Organization for Standardization 

The International Organization for Standardization publication ISO 31000 (2009) / ISO Guide 
73:2002 definition of risk is the 'effect of uncertainty on objectives'. In this definition, 
uncertainties include events (which may or may not happen) and uncertainties caused by 
ambiguity or a lack of information. It also includes both negative and positive impacts on 
objectives. Many definitions of risk exist in common usage, however this definition was 
developed by an international committee representing over 30 countries and is based on the 
input of several thousand subject matter experts. 

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế  

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 31000 (2009) / Hướng dẫn ISO 73: 2002 định nghĩa về 
rủi ro là "ảnh hưởng của sự không chắc chắn đối với các mục tiêu". Trong định nghĩa này, sự 
không chắc chắn bao gồm các sự kiện (có thể xảy ra hoặc không xảy ra) và sự không chắc 
chắn gây ra bởi sự mơ hồ hoặc thiếu thông tin. Nó cũng bao gồm cả tác động tiêu cực và tích 
cực đến các mục tiêu.  

Economic risk 

Economic risks can be manifested in lower incomes or higher expenditures than expected. 
The causes can be many, for instance, the hike in the price for raw materials, the lapsing of 
deadlines for construction of a new operating facility, disruptions in a production process, 
emergence of a serious competitor on the market, the loss of key personnel, the change of a 
political regime, or natural disasters. 

Rủi ro kinh tế 

Rủi ro kinh tế có thể được biểu hiện ở thu nhập thấp hơn hoặc chi tiêu cao hơn dự kiến. Các 
nguyên nhân có thể là do giá nguyên liệu thô tăng, thời hạn xây dựng một cơ sở vận hành 
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mới, làm gián đoạn quá trình sản xuất, xuất hiện một đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng trên thị 
trường, mất nhân sự chủ chốt , sự thay đổi của một chế độ chính trị, hoặc thiên tai. 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Risk 

Vì sao kiểm soát Rủi ro  

Tại sao chúng ta lại mất thời gian lo nghĩ về rủi ro?  

Tại sao không bắt đầu công việc ngay đi?  

Rủi ro trong kinh doanh liên quan tới sự thấu hiểu những vấn đề tiềm tàng ở phía trước có thể 
xuất hịện trong hoạt động của tổ chức mà chúng sẽ cản trở sự thành công của tổ chức ra sao.  

Giá trị của quản lý rủi ro  

Giảm thiểu ảnh hưởng của các sự cố không biết trước trong hoạt động kinh doanh  

• Nâng cao xác suất thực hiện thành công tổ chức  
• Tạo ra ý thức kiểm soát 
• Có được các giải pháp hiệu quả và kịp thời  

Rủi ro 

• Vấn đề có thể xãy ra  
• Khả năng xãy ra  
• Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nếu nó xãy ra  
• Xác xuất một điều gì đó sẽ xãy ra đối với hoạt động kinh doanh và những ảnh hưởng 

của rủi ro?  

Các ảnh hưởng khả dĩ của rủi ro  

• Chi phí đội lên. 
• Chất lượng kém. 
• Hoàn thành trễ. 
• Các thành viên tổ chức phải làm việc quá sức Sản phẩm bàn giao không đúng yêu cầu  

2. Quy trình kiểm soát rủi ro  
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(RISK MANAGEMENT PROCESS)  



Mar 2020 
Copyright © ACC.Pro Vietnam Design 

Quản lý rủi ro không còn sự tuỳ chọn: mà đó là một sự cân nhắc cần thiết mỗi khi 
chúng ta đưa ra quyết định - có nên phát triển mối quan hệ, bắt đầu một dự án 
hoặc tổ chức một sự kiện. Nó là cần thiết để có thể cho kết quả chất lượng tốt hơn, 
như chúng ta mong muốn. Chúng ta phải sắp xếp một cách khoa học các hoạt 
động và ra quyết định với các mục tiêu cũng như kết quả giúp chúng ta đạt được 
các mục tiêu chiến lược hoặc thực hiện thành công các kế hoạch hoạt động của 
mình. Đây chính là quản lý rủi ro. Để quản lý rủi ro, chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn 
quy trình theo cách được mô tả như bên dưới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mar 2020 
Copyright © ACC.Pro Vietnam Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANING 

 

 

 



Mar 2020 
Copyright © ACC.Pro Vietnam Design 

3. Lập kế hoạch  

• 5W2H Definition 
• 5W2H is a methodology for elaborating action plans. Through it, projects 

specified from the XNUMX response are queried related to the letters "W" and 
"H": What?; Who?; When?; Where?; Why?; How?; How much?. 

5W2H is basically a methodology for defining and executing activities. It is used when 
there is a need to preparation of an action plan. Be it a great project or a simpler 
action such as acquiring a new computer for the office. With this tool, the company 
prevents generic activities and goals from being defined. 

For example, instead of defining in a meeting "buy computer", it will be defined quite 
simply: 

• What? Buy a computer 
• Who? Paulo, administrative assistant 
• When? Next week 
• Where? Online, on the site of one of the 3 suppliers previously evaluated and 

qualified 
• Why? Due to the entry of a new employee in the marketing area 
• How? Paul will validate the settings with the technology area, the budget with the 

financial and, using the designated corporate card, will make the purchase for 
delivery before the turn of the month. 

• How much will it cost? The budget defined by the financial is $ 1.800. 

The manager who uses 5W2H knows he needs to divide each objective into action 
plans. And they need to follow a good practice manual to get them done. Often a 
plan of action fails because it has no deadline or responsibility. The 5 "W" if the 2 "H" 
s were created precisely to avoid these failures. 

Origin of Action Plan 5W2H 

The concept that originated 5W2H is as old as probably civilization itself. He was 
long attributed to Hermágoras de Tiene, a former Greek philosopher. But recently, 
some American University of Sloan attributed the theory to Aristotle. The truth is that 
the concept, which has always remained in project management and features almost 
always. 
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Even though the concept has not been employed in aspects of business 
management so far, we have involuntarily asked at least some of 5 "W" if 2 "H" s 
before running small projects. 

The concept became a management tool in Japan, created by professionals of the 
automobile industry, in the periods of greater evolution of the quality management. 
The purpose of its use would be to simplify and formalize the planning of any activity. 

How to Make an 5W2H Action Plan? 
O method of 5W2H ensures that a simple to do list be deepened and defined in a 
precise and complete way so that no doubt gets in the way of the execution of what 
was combined. Making a 5W2H action plan is a very simple and very intuitive activity, 
with no prior knowledge strategic management and quality previous knowledge. 

Basically, running 5W2H is to answer questions. Yes that's right. You will pick up 
your activity list and, for each item, will answer some key questions, which give rise to 
the acronym 5W2H: 

What should be done? (WHAT) 

Every action plan must have a specification. Some examples: "prospecting 
sponsorships for the event", "reforming the new affiliate", "assembling the new e-
commerce". 

Why should this action be performed? (WHY) 

Every action must have a reason. A company cannot define a plan without something 
greater behind. For example: "Why do we want to prospect sponsors for the event? 
For it must be financially viable. " This "W" helps the manager to reflect on the activity 
as a whole within a prioritization hierarchy. 

Who should perform the action? (WHO) 

An action plan without accountability has few (or zero) chances of completion. There 
is also no team or group of people responsible for the activity. In the end, it is 
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necessary to have an absolute person, one person, even if there are others involved 
in the execution. 

Where should the action be performed? (WHERE) 

It can have one or many locations. It will depend on the task. Defining this point in the 
plan will help you consider the shift and its costs on time and in budget. 

When should action be taken? (WHEN) 

Expected start date and end date, considering project risks. Compliance with the 
schedule should be a goal of the action plan. 

How should the action be carried out? (HOW) 

In this item, a more detailed specification of the action plan is entered. It can be a 
breakdown of activities, dates and responsible for each. Let's continue to use the 
example of sponsorship prospecting: "1. Define sponsorship and benefit ranges; 2. 
Map the 100 largest customers of the company in the last year; 3. Call 10 customers 
per day; 4. Start the flow of trading with the hottest prospects. " 

How much will the cost of the action be? (HOW MUCH) 

Every action plan must have a budget. It can be general, but the best bet is to be 
broken in steps. 

Do not forget to keep records about your 5W2H plans. An 5W2H plan sheet can help 
you in this process. 

Benefits of 5W2H 
Because it is a simple tool, bringing a lot of objectivity to the execution of the action, 
it is extremely used in management areas, such as: Project management,  Elaboration 
of Business Plans,  Strategic planning. 

So, here's a quick practical example of using 5W2H in Strategic Planning. Follow us! 
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5W2H in the context of Strategic Planning 

Strategic Planning can be described as formulating a formal plan with the short- and 
long-term goals of an organization. Therefore, it is through this plan that the 
companies plan their actions and how they will be executed. 

 

In this context, it is very advantageous, due to its simplicity, to use the 5W2H tool to 
plan these actions and their execution. However, when and how to use it? This is 
exactly what we are going to discuss next. Check out! 

 

In this example we use our strategic planning worksheet and our spreadsheet 5W2H. 

When and how to use the 5W2H tool? 

When to use 5W2H? 

As we can conclude by explaining the concept and using the tool, 5W2H is used 
when the company wants to perform tasks more efficiently and agility, thus increasing 
productivity as a whole. To make this issue clear, note some examples of activities in 
which the 5W2H tool can be used: 

• Increase a company's profitability 
• Increase a company's customer base 
• Conduct partner media planning 
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• Carry out cost reduction planning for a company 
• Define the strategy of selling a company 
• Plan the maintenance of equipment in an industry 

How to use 5W2H? 

In order to use 5W2H it is interesting to have the help of a spreadsheet in Excel (or 
some program of your choice). 5W2H can also be done in text files, or even in printed 
documents. However, always remember to save the registry in excel afterwards. 

To do this, keep in mind the goal you want to achieve, the causes of that goal, and 
how to perform each step in the right way to achieve it. Go deeper into each item to 
make the use of the tool very advantageous. 

But how to make this worksheet? The following is a practical example to make its use 
clearer. Come on? 

Example Action Plan 
Your business just went through strategic planning. One of the key goals set was 
"Increase revenue from online channels." In the strategic plan itself, activities for the 
current year have been defined. 

One of the contributors noted that the company's website was completely outdated 
and would require a new one. The old one did not allow interested visitors to initiate 
contact with the purpose of the purchase. 

 



Mar 2020 
Copyright © ACC.Pro Vietnam Design 

The figure above shows the action plan "Improve company website". The 5W2H of 
this action have been detailed below. Therefore, we have: 

• WHAT: redo company website 
• WHY: is outdated and the company wants to increase online revenue 
• WHO: Cláudia, from the Technology Area 
• WHEN: 21 / 01 to 18 / 03 
• WHERE: in the office 
• HOW: detailed actions in the image 
• HOW MUCH: cost of $ 3.000,00 
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Danh mục rủi ro 

RBS Level 0 RBS Level 1 RBS Level 2 

Risk business 

HR 

  
Bất ổn nhân viên  
Thiếu khả năng lãnh đạo  
Hoàn cảnh không thể kiểm soát  
Mất năng suất 
Chi phí lao động tăng (Bất cứ ai cũng có thể làm 

thêm giờ?) 
Tinh thần nhân viên giảm sút 
Các vụ kiện liên quan đến việc làm 
Trách nhiệm lợi ích nhân viên 
Rủi ro bảo mật dữ liệu và mạng 
Trộm cắp & Tham ô 
Đào tạo & Năng lực 
Nghỉ việc 

Supply Chain 

Gián đoạn 
  
Sự chậm trễ 
Hệ thống 
Dự báo 
Sở hữu trí tuệ 
Mua hàng 
Khoản phải thu 
Hàng tồn kho 
Sức chứa 

IT 

Sự cố hạ tầng công nghệ thông tin 
Hệ thống bị xoá dữ liệu và bị bên ngoài truy cập 
Rủi ro hư hỏng Server do động đất/ thiên tai/ 

hoả hoạn 
  
Hệ thống bị xoá dữ liệu và bị bên ngoài truy cập 

Financial 
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RBS Level 0 RBS Level 1 RBS Level 2 
– Rủi ro tín dụng (ví dụ, chậm trễ trả nợ đến hạn 

nên bị ngân hàng cắt cho vay hoặc cho vay với 
điều kiện ngặt nghèo hơn). 

  
– Rủi ro thanh khoản (ví dụ, do quản lý dòng tiền 

kém nên xảy ra thiếu hụt tiền mặt để thanh toán nợ 
đến hạn hoặc tài trợ cho các hoạt động quan 
trọng và khẩn cấp…). 

– Rủi ro nợ xấu (ví dụ, bị khách hàng chây ì, lừa 
đảo, chiếm dụng vốn…). 

– Rủi ro mua hàng (ví dụ, công ty ứng trước tiền 
nhưng nhà cung cấp không giao hàng, hoặc giao 
hàng sai chất lượng, số lượng…). 

– Rủi ro thất thoát (ví dụ, bị nhân viên gian lận, 
tham ô, ăn cắp…). 

– Rủi ro đầu tư và quản lý đầu tư (ví dụ, đầu tư 
kém hiệu quả, gây thua lỗ; quản lý đầu tư kém, 
gây thất thoát…). 

  
– Rủi ro giao dịch (ví dụ, có nhầm lẫn, sai sót 

trong giao dịch tài chính, gây thiệt hại). 
– Rủi ro lãi suất (ví dụ, vay tiền với lãi suất thả nổi, 

khi lãi suất tăng cao bất thường, công ty thiệt hại 
nhiều). 

– Rủi ro tỷ giá (ví dụ, biến động tỷ giá đô la 
Mỹ/tiền đồng vừa qua gây thiệt hại cho nhiều 
doanh nghiệp vay ngoại tệ hoặc mua hàng theo 
giá đô la Mỹ). 

– Rủi ro hệ thống quản lý tài chính. 
– Rủi ro kiểm toán (ví dụ, bị xuất toán, công bố 

thông tin bất lợi…). 
– Rủi ro giá cổ phiếu (ví dụ, bị đẩy giá, đè giá bất 

thường, gây nguy cơ bị thâu tóm). 
– Rủi ro hoạch định tài chính (ví dụ, hoạch định 

dòng tiền sai, gây thiệt hại). 
– Rủi ro báo cáo quản trị (ví dụ, báo cáo số liệu 

sai dẫn đến ra quyết định sai). 
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RBS Level 0 RBS Level 1 RBS Level 2 
– Rủi ro chiến lược (ví dụ lựa chọn chiến lược đầu 

tư sai, gây hậu quả lớn). 
Rủi ro phá sản 
Rủi ro chi phí 
Rủi ro lạm phát 
rủi ro đầu tư 
Rủi ro nguồn tài trợ 

Legal 

  
  
Nộp sai thuế 
Nộp thiếu thuế 
Không nộp thuế hoặc hồ sơ chứng từ theo qui 

định 
Nộp tờ khai thuế bị trễ hạn 
Đóng thuế trễ hạn 
Bán giá hàng hoá thấp hơn giá vốn 
Khuyến mãi nhưng chưa đang ký với sở công 

thương 
  
– Rủi ro pháp lý (ví dụ, nâng khống giá trị tài sản 

để vay vốn, che giấu lợi nhuận khi khai thuế, che 
giấu thông tin, báo cáo tài chính không trung 
thực…). 

– Rủi ro hợp đồng (ví dụ, hợp đồng thiếu chặt 
chẽ gây bất lợi về mặt nghiệm thu, thanh toán hay 
thu tiền…). 

Không có thoả thuận với cổ đông 
Điều lệ không nói rõ quyền hạn và trách nhiệm 

với cổ đông 
Không nói rõ quyền hạn của cổ đông 
Cổ đông thao túng quyền hạn 
BGD thực hiện các quyết định không thông qua 

cổ đông 
Chuyển nhượng cổ phần 
Rủi ro thương hiệu 
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RBS Level 0 RBS Level 1 RBS Level 2 

Customers 

  
Khách hàng không có khả năng trả nợ 
Không xác định đúng đối tượng khách hàng khi 

chào hàng 
Rủi ro thị trường: Không chắc chắn do thay đổi 

giá thị trường 
Rủi ro khách hàng thay đổi nhu cầu 

Society 

  
Rủi ro chính trị: Không chắc chắn về hành động 

của chính phủ 
Rủi ro dịch bệnh 
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Danh mục rủi ro: 

Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

  Financial         
            

1   Financial01 

– Rủi ro tín dụng (ví 
dụ, chậm trễ trả nợ 
đến hạn nên bị 
ngân hàng cắt cho 
vay hoặc cho vay 
với điều kiện ngặt 
nghèo hơn). 

1. Không dự 
báo chính xác 
doanh thu 
2. Không xây 
dựng mô hình 
tài chính để 
mô phỏng các 
kịch bản để 
nhìn thấy các 
hậu quả của 
từng rủi ro 
3. Không dự 
báo dòng tiền 
chính xác  
4. Quản lý 
không hiểu rõ 
về tài chính và 
tầm quan 
trọng của dự 
báo dòng tiền 
5. Không đánh 
giá hiệu qủa 
các khoản vay 
6. Không xây 
dựng các mối 
quan hệ tốt với 
các ngân 
hàng.  
7. Không theo 

1.Mất khả 
năng thanh 
toán 
2. Ngân 
hàng 
không cho 
vay hoặc 
cho vay với 
điều kiện 
ngặt nghèo 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

dõi dòng tiền 
theo từng dự 
án để đánh giá 
hiệu quả 
nguồn tài trợ 

2           
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

3   Financial03 

– Rủi ro thanh 
khoản (ví dụ, do 
quản lý dòng tiền 
kém nên xảy ra 
thiếu hụt tiền mặt 
để thanh toán nợ 
đến hạn hoặc tài trợ 
cho các hoạt động 
quan trọng và khẩn 
cấp…). 

1. Không dự 
báo chính xác 
doanh thu 
2. Không xây 
dựng mô hình 
tài chinh để 
mô phỏng các 
kịch bản để 
nhìn thấy các 
hậu quả của 
từng rủi ro 
3. Không dự 
báo dòng tiền 
chính xác  
4. Quản lý 
không hiểu rõ 
về tài chính và 
tầm quan 
trọng của dự 
báo dòng tiền 
5. Không đánh 
giá hiệu qủa 
các khoản vay 
6. Không xây 
dựng các mối 
quan hệ tốt với 
các ngân 
hàng.  
7. Không theo 
dõi dòng tiền 
theo từng dự 
án để đánh giá 

1.Mất khả 
năng thanh 
khoản 
2. Ngân 
hàng 
không cho 
vay hoặc 
cho vay với 
điều kiện 
ngặt nghèo 
3. Khủng 
hoảng tài 
chính 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

hiệu quả 
nguồn tài trợ 

4   Financial04 

– Rủi ro nợ xấu (ví 
dụ, bị khách hàng 
chây ì, lừa đảo, 
chiếm dụng vốn…). 

1. Không đánh 
giá tài chính 
của khách 
hàng 
2. Không theo 
dõi công nợ 
định kỳ 
3. Không xây 
dựng quy trình 
kiểm soát 
công nợ/ xử lý 
nợ quá hạn 
4. Không có 
chính sách 
công nợ  
5. Không thiết 
lập hạn mức 
tín dụng 

Khách hàng 
không 
thanh toán 
tiền 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

6. Điều khoản 
thanh toán 
không rõ ràng 
7. Không bảo 
lãnh thanh 
toán L/C... 
8. Không có 
hình thức chiết 
khấu thanh 
toán 

5   Financial05 

– Rủi ro mua hàng 
(ví dụ, công ty ứng 
trước tiền nhưng 
nhà cung cấp 
không giao hàng, 
hoặc giao hàng sai 
chất lượng, số 
lượng…). 

1. Không đánh 
giá định kỳ 
nhà cung cấp 
2. Không mở 
rộng danh 
mục nhà cung 
cấp 
3. Hợp đồng 
mua hàng 
không rõ ràng 
điều khoản 
thanh toán, 
chất lượng, số 
lượng hàng 
mua 
4. Không có 
người chuyên 
trách độc lập 

1. Khách 
hàng giao 
sai hàng, 
sai số 
Lương, chất 
lượng 
2. Thất 
thoát tài 
sản 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

cho việc mua 
hàng  
5. Không xây 
dựng quy trình 
mua hàng 
6. Không kiểm 
tra tính tuân 
thủ định kỳ 

6   Financial06 

– Rủi ro thất thoát 
(ví dụ, bị nhân viên 
gian lận, tham ô, ăn 
cắp…). 

1. Không cập 
nhật danh mục 
rủi ro tới gian 
lận trong 1 
thời gian dài 
2. Vi phạm 
nguyên tắc bất 
kiêm nhiệm 
3. Không xây 
dựng các quy 
trình liên quan 
tới kiểm soát 
tiền mặt, thanh  
4.Không đánh 
giá nhân sự khi 
tuyển dụng 
5. Các giao 
dịch đang 
được ghi chép 

nhân viên 
Gian lận 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

bằng thủ công 
6. Xây dựng 
ngân sách dựa 
trên số liệu lịch 
sử mà không 
hề quan tâm 
tới hiệu quả 
thực sự của nó 
7. Chưa có 
Chính sách hỗ 
trợ tài chính 
cho nhân viên 
khi họ gặp khó 
khăn 
8. không xây 
dựng các 
nguyên tắc 
đạo đức, 
những việc 
nào cấm hoặc 
cho phép? 

7   Financial07 

– Rủi ro đầu tư và 
quản lý đầu tư (ví 
dụ, đầu tư kém hiệu 
quả, gây thua lỗ; 
quản lý đầu tư kém, 
gây thất thoát…). 

1. Không đánh 
giá hiệu quả 
đầu tư trước 
khi đầu tư 
2. Có đánh giá 
nhưng không 
đủ chuyên 
môn 
3. Không theo 
dõi, và điều 
chỉnh nếu môi 
trường đầu tư 

Đầu tư sai, 
thất thoát 
tài sản 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

có thay đổi 
4. Không xây 
dựng quy trình 
đầu tư, ai là 
người thẩm 
định, phê 
duyệt 
5. Không có 
kiểm soát tính 
tuân thủ 

8           

9   Financial09 

– Rủi ro giao dịch (ví 
dụ, có nhầm lẫn, sai 
sót trong giao dịch 
tài chính, gây thiệt 
hại). 

1. Không có 
quy trình luân 
chuyển chứng 
từ 
2. Không áp 
dụng nguyên 
tắc bất kiêm 
nhiệm 
3. Không kiểm 
tra tính tuân 
thủ 
4. Không xác 
nhận công nợ 
để phát hiện 
các nghiệp vụ 
sai sót 

Giao dịch 
sai, gây 
thiệt hại tài 
sản cho 
doanh 
nghiệp 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

10   Financial010 

– Rủi ro lãi suất (ví 
dụ, vay tiền với lãi 
suất thả nổi, khi lãi 
suất tăng cao bất 
thường, công ty 
thiệt hại nhiều). 

1. Không có 
người chuyên 
trách về tài 
chính, chuyên 
môn không 
đáp ứng công 
việc 
2. Không theo 
dõi sự biến 
động về lãi 
suất để dự báo 
và đưa ra giải 
pháp phù hợp 
3. Không có 
mức khung về 
việc ra quyết 
định 
4. Không xây 
dựng báo cáo 
để đánh giá 
kịp thời các rủi 
ro. 

Lãi suất 
tăng cao và 
công ty mất 
khả năng 
thanh toán 
các khoản 
vay và lãi 
vay 

11   Financial011 

– Rủi ro tỷ giá (ví dụ, 
biến động tỷ giá đô 
la Mỹ/tiền đồng vừa 
qua gây thiệt hại 
cho nhiều doanh 
nghiệp vay ngoại tệ 
hoặc mua hàng 
theo giá đô la Mỹ). 

1. Không theo 
dõi chi tiết các 
khoản công 
nợ, vay có gốc 
ngoại tệ 
2. Không định 
lượng được rủi 
ro khi tỷ giá 
thay đổi 
3. Không có 
nhân sự 

Phải trả 
tăng, hoặc 
phải thu 
giảm do tỷ 
giá biến 
động 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

chuyên trách 
để giải quyết 
các vấn đề về 
tỷ giá 

12   Financial012 

– Rủi ro kiểm toán 
(ví dụ, bị xuất toán, 
công bố thông tin 
bất lợi…). 

1. Không xác 
định các rủi ro 
liên quan tới 
kiểm toán đê 
xây dựng kế 
hoạch ứng 
phó 
2. Các thông 
tin không 
được đánh giá 
trước khi công 
bố 
3. Không xây 
dựng khung 
đánh giá 
thông tin trước 
khi thông tin 
được đưa ra 
ngoài 

Thông tin 
gây bất lợi 
cho doanh 
nghiệp 

13   Financial013 

– Rủi ro giá cổ 
phiếu (ví dụ, bị đẩy 
giá, đè giá bất 
thường, gây nguy 
cơ bị thâu tóm). 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban Mã rủi ro Rủi ro có thể gặp 

phải Nguyên nhân Hậu quả 

14   Financial014 

– Rủi ro hoạch định 
tài chính (ví dụ, 
hoạch định dòng 
tiền sai, gây thiệt 
hại). 

    

15   Financial015 

– Rủi ro báo cáo 
quản trị (ví dụ, báo 
cáo số liệu sai dẫn 
đến ra quyết định 
sai). 

1. Không xây 
dựng hệ thống 
báo cáo quản 
trị 
2. Thông tin 
quản trị bị 
phân tán, 
không tập 
trung để ra 
quyết định 
3. Thông tin 
báo cáo không 
chính xác 
4. Nhân sự xây 
dựng báo cáo 
không được 
đào tạo hoặc 
thiếu năng lực 

Thông tin 
Báo cáo 
quản trị tạo 
ra quyết 
định sai 
lầm 

16   Financial016 

– Rủi ro chiến lược 
(ví dụ lựa chọn 
chiến lược đầu tư 
sai, gây hậu quả 
lớn). 
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Source: 

• https://www.bloomberg.com/professional/expertise/treasury/?bbgsum=DG-
GP-PROF-TRM-RISK-
M20447&mpam=26636&gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-
1_OqcwXwvBO0jEf59rAFiVg4rDzCo5j8FDfwQY0TJmKnteChuJ05gaSIaAvE6E
ALw_wcB 

• http://www.tradeready.ca/2014/trade-takeaways/7-ways-manage-credit-risks-
safeguard-global-trade-growth/ 

• https://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2013/05/09/10-steps-to-help-
mitigate-embezzlement-risk/ 

• https://www.treasurers.org/ACTmedia/managing-interest-rate-risk.pdf 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban 

Mã rủi 
ro 

Rủi ro có 
thể gặp phải Nguyên nhân Hậu quả 

  

HR 

        

1 HR01 Bất ổn nhân 
viên  

1. Tuyển người 
không phù hợp 
2. Người mới 
không nắm bắt 
được công việc 
nhanh do không 
có bảng mô tả và 
đào tạo 
3. Không đánh giá 
nghiêm túc nhân 
sự mới sau khi thử 
việc 

1. Nhân sự làm việc 
không hiệu quả, 
2. Ảnh hưởng tới kết 
quả hoạt động kinh 
doanh của doanh 
nghiệp 

2 HR02 
Thiếu khả 
năng lãnh 
đạo  

1. Tổ chức không 
xây dựng các tiêu 
chuẩn để đánh giá 
năng lực lãnh đạo 
2. Tổ chức không 
có mục tiêu rõ 
ràng để giúp nhà 
lãnh đạo thực hiện 
đúng mục tiêu đó 
3. Chưa có sự rõ 
ràng giữa nhà 
quản lý và nhà lãnh 
đạo 
4. Tổ chức không 
đào tạo để có thể 
nâng cao khả năng 
lãnh đạo  

Có thể gặp khó khăn 
trong phát triển dài 
hạn 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban 

Mã rủi 
ro 

Rủi ro có 
thể gặp phải Nguyên nhân Hậu quả 

3 HR03 
Hoàn cảnh 
không thể 
kiểm soát  

1. Không hiểu rõ 
pháp luật Viet Nam 
2. Hiểu nhưng 
không xây dựng 
quy trình nhân sự 
để tuân thủ các 
quy định pháp luật 
3. Không có vị trí 
kiểm soát sự tuân 
thủ 

Vi phạm pháp luật 
hoặc mất kiểm soát 

4 HR04 Mất năng 
suất 

1. Không có hệ 
thống đo lường 
năng suất để đánh 
giá và cải tiến 
2. Không xây dựng 
quy trình hoạt 
động 

Năng suất thấp 

5 HR05 

Chi phí lao 
động tăng 
(Bất cứ ai 
cũng có thể 
làm thêm 
giờ?) 

1. Không định 
nghĩa rõ việc nào 
được OT, việc nào 
không? Và thế nào 
là OT 
2. Tờ trình OT 
khôngi thể hiện rõ 
mục tiêu của OT, 
và nó không đo 
lường được kết 
quả sau OT 

Phát sinh chi phí OT 
nhưng không mang 
lại kết quả 

6 HR06 
Tinh thần 
nhân viên 
giảm sút 

1. Không có chế 
độ phúc lợi cho 
nhân viên 
2. Không dựng kế 

Tinh thần giảm sút, 
Hiệu quả CV giảm 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban 

Mã rủi 
ro 

Rủi ro có 
thể gặp phải Nguyên nhân Hậu quả 

hoạch ứng phó với 
khủng hoảng 

7 HR07 
Các vụ kiện 
liên quan 
đến việc làm 

1. Không hiểu luật  
2. Không tuân thủ 
pháp luật 

1. Tổ chức chịu phạt 
2. Bị tước giấy phép 
kinh doanh 

8 HR08 
Trách nhiệm 
lợi ích nhân 
viên 

    

9 HR09 
Rủi ro bảo 
mật dữ liệu 
và mạng 

1. Không phân loại 
thông tin được bảo 
mật 
2. Không có quy 
định bảo mật 
thông tin 

1. Thông tin bị mất 
cắp, 
2. Thông tin bị xoá 

10 HR010 Trộm cắp & 
Tham ô 

1. Không có quy 
trình hoạt động 
2. Không xây dựng 
các cơ chế kiểm 
soát các rủi ro liên 
quan tới tham ô, 
trộm cắp 

1. Tạo điều kiện cho 
nhân viên có cơ hội 
tham ô 
2. Mất , thất thoát tài 
sản 

11 HR011 Đào tạo & 
Năng lực 

1. Không có kế 
hoạch đào tạo, và 
đánh giá sau đào 
tạo 
2. Không có lộ 
trình tăng tiến 
3. Không xây dựng 
khung đánh giá 
năng lực quản lý, 
lãnh đạo 

Đào tạo nhưng khong 
hiệu quả, không năng 
cao năng lực của nhân 
sự 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng 
ban 

Mã rủi 
ro 

Rủi ro có 
thể gặp phải Nguyên nhân Hậu quả 

12 HR012 Nghỉ việc 

1. Không có chiến 
lược nhân sự 
2. Không có 
backup và đào tạo 
nhân sự để có thể 
hiểu và kiêm 
nhiệm khi xảy ra 
rủi ro 

Nhân viên nghỉ việc 
nhưng không có 
người thay thế 
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Danh mục rủi ro 

 

 

Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng ban Mã rủi ro Rủi ro có thể 
gặp phải 

Nguyên 
nhân Hậu quả 

1 

Supply Chain 

Supply Chain01 Gián đoạn 

1.  Thiên tai 
2. Tranh chấp 
lao động 
3. Phá sản nhà 
cung cấp 
4. Chiến tranh 
và khủng bố 
5. Phụ thuộc 
vào một nguồn 
cung cấp duy 
nhất cũng như 
năng lực và 
khả năng đáp 
ứng của các 
nhà cung cấp 
thay thế 

1. Hàng 
hoá bị gián 
đoạn trong 
quá trình 
sản xuất. 
Không có 
hàng để 
cung cấp 
cho khách 
hàng 

2 Supply Chain02       

3 Supply Chain03 Sự chậm trễ 

1. Sử dụng 
công suất cao 
tại nhà cung 
ứng 
2. Tính không 
linh hoạt của 
nhà cung ứng 
3.  Chất lượng 
hoặc sản lượng 
kém tại nguồn 
cung cấp 
4.  Quá nhiều 
khâu phải xử lý 
do di chuyển 
qua biên giới 
hoặc phải 
chuyển  đổi 

1. Hàng 
hoá bị gián 
đoạn trong 
quá trình 
sản xuất. 
Không có 
hàng để 
cung cấp 
cho khách 
hàng 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng ban Mã rủi ro Rủi ro có thể 
gặp phải 

Nguyên 
nhân Hậu quả 

trong phương 
thức vận 
chuyển 

4 Supply Chain04 Hệ thống 

1. Sự cố cơ sở 
hạ tầng công 
nghệ thông tin 
2. Tích hợp hệ 
thống hoặc kết 
nối mạng hệ 
thống rộng rãi  
3. Thương mại 
điện tử 

1. Hàng 
hoá bị gián 
đoạn trong 
quá trình 
sản xuất. 
Không có 
hàng để 
cung cấp 
cho khách 
hàng 
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Bước 1: 
Nhận dạng rủi ro 

STT Phòng ban Mã rủi ro Rủi ro có thể 
gặp phải 

Nguyên 
nhân Hậu quả 

5 Supply Chain05 Dự báo 

1. Dự báo 
không chính 
xác do thời 
gian dự báo 
dài, tính thời 
vụ, sự đa dạng 
của sản phẩm, 
vòng đời ngắn, 
lượng khách 
hàng nhỏ 
2. Hiệu ứng 
Bullwhip của 
người nổi tiếng 
hay bị bóp 
méo thông tin 
do bán hàng 
khuyến mãi, ưu 
đãi, thiếu tầm 
nhìn chuỗi 
cung ứng và 
phóng đại nhu 
cầu trong thời 
gian thiếu sản 
phẩm 

1. Hàng 
thừa hoặc 
thiếu khi 
cung cấp 
ra thị 
trường 
2. Tồn kho 
quá nhiều 
hoặc 
không đủ 
nguyên liệu 
sản xuất 
3. Ảnh 
hưởng tới 
vốn lưu 
động trong 
doanh 
nghiệp 

6 Supply Chain06 Sở hữu trí tuệ 

1 Tích hợp 
theo chiều dọc 
của chuỗi cung 
ứng  
2 Gia công và 
thị trường toàn 
cầu 

1. Sản 
phẩm bị 
sao chép 
công nghệ 
2. Đối thủ 
cạnh tranh 
bắt tung ra 
sản phẩm 
tương tự 
với giá rẻ 
hơn 
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7 Supply Chain07 Mua hàng 

1. Rủi ro tỷ giá 
2. Tỷ lệ thành 
phần chính 
hoặc nguyên 
liệu thô được 
mua 
từ một nguồn 
duy nhất 
3.  Sử dụng 
công suất toàn 
ngành 
4.  Hợp đồng 
dài hạn và 
ngắn hạn 

1. Tỷ giá 
tăng làm 
cho giá 
thành thay 
đổi 
2. Nguồn 
cung câp 
nguyên liệu 
thu gặp 
khó khăn 
và công ty 
không thể 
sản xuất 
hàng hoá 
3. Nhu cầu 
nguyên liệu 
quá lớn gây 
ảnh hưởng 
tới nhu cầu 
nguyên liệu 
của nhà 
cung cấp 

8 Supply Chain08 Khoản phải thu 

1. Số lượng 
khách hàng 
2. Sức mạnh tài 
chính của 
khách hàng 

1. Khách 
hàng mua 
nhưng 
không có 
khả năng 
thanh toán 
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9 Supply Chain09 Hàng tồn kho 

1.Tỷ lệ lỗi thời 
của sản phẩm 
2.Chi phí nắm 
giữ hàng tồn 
kho 
3.Giá trị sản 
phẩm 
4.Sự không 
chắc chắn về 
cung và cầu 

1. Tồn kho 
tăng nhưng 
không 
thanh lý 
được do 
hàng đã lỗi 
thời 
2. Tăng chi 
phí lưu kho 
3. Giá trị 
sản phẩm 
trong kho 
đã giảm do 
không đủ 
chất lượng 
và lỗi thời 
4. Đặt hàng 
và sản xuất 
dựa trên 
cảm tính 
dẫn tới tồn 
kho hoặc 
thiếu. 

10 Supply Chain010 Sức chứa 

1.Chi phí công 
suất 
2.Linh hoạt 
công suất 

1. tăng 
công suất 
máy tạo ra 
sản phẩm 
khối lượng 
lớn nhưng 
lại không 
có chỗ 
chứa thành 
phẩm 



Mar 2020 
Copyright © ACC.Pro Vietnam Design 

Source 

Article in MIT Sloan Management Review · September 2004 See discussions, stats, 
and author profiles for this publication at:  

https://www.researchgate.net/publication/237646139  
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1 

Society 

        

2 Society01 

Rủi ro 
chính trị: 
Không 
chắc chắn 
về hành 
động của 
chính phủ 

1. Ban lãnh đạo Không đánh giá 
cao tầm quan trọng của rủi ro 
chính trị, do đó không có người 
chuyên trách để thực hiện điều này 
2. Không theo dõi rủi ro chính trị vì 
tác động tài chính tiềm tàng của nó 
đối với tổ chức. Ngoài ra còn có 
nhiều cách khác để theo dõi rủi ro 
chính trị có thể giúp tổ chức. Ví dụ, 
nó có thể cho phép công ty dự 
đoán những thay đổi lãnh đạo, ảnh 
hưởng đến chính sách và tham gia 
vào thay đổi xã hội cũng như giám 
sát tác động của thay đổi quy định, 
xã hội và kinh tế. Những rủi ro này 
đặc biệt quan trọng đối với các 
công ty có cơ sở tài sản vốn lớn 
hoặc những người trong các ngành 
được kiểm soát chặt chẽ. Đối với 
các ngành công nghiệp khác, rủi ro 
chính trị có thể có tác động lớn 
hơn đến chuỗi cung ứng, danh 
tiếng và thị trường của họ. 
3. Không sử dụng một quy trình có 
hệ thống để đánh giá rủi ro chính 
trị theo mức độ rủi ro của họ.  
(1) lập bản đồ chính trị, (2) đánh 
giá rủi ro, (3) đánh giá các kiểm 
soát và kế hoạch, và (4) xác định 
khả năng chấp nhận của dư rủi ro.  
Quá trình nên được giám sát bởi 
người quản lý rủi ro và nên bao 
gồm tất cả các thông tin có sẵn. 
Trong nghiên cứu, 80% số người 
được hỏi chỉ ra rằng họ sử dụng 
các yếu tố định tính trong khi 33% 
sử dụng các yếu tố định lượng. 
Không phương pháp nào là ưu 
việt, nhưng xác định rủi ro phải 

1. Chịu 
thiệt hại về 
nhân sự 
2. Chịu 
thiệt hại về 
thương 
hiệu 
3. Chịu 
thiệt hại về 
tài sản,  
4. Chịu 
thiệt hại về 
cung ứng 
không có 
nguyên vật 
liệu để sản 
xuất 
5. Chịu 
thiệt hại về 
niềm tin 
của nhà 
đầu tư 
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kèm theo các yếu tố giảm thiểu. 
4. Không có hệ thống bảo vệ các 
khoản đầu tư - Nhiều người trả lời 
trong nghiên cứu chỉ ra rằng họ 
đánh giá rủi ro chính trị cho các 
khoản đầu tư mới. Quá trình đánh 
giá này nên tiếp tục sau khi dự án 
được thực hiện vì rủi ro chính trị có 
thể ảnh hưởng đến các quyết định 
điều hành và thoái vốn trong tương 
lai. Xây dựng một mạng lưới chính 
thức để truyền thông các rủi ro là 
rất quan trọng để thông tin có thể 
được phổ biến hiệu quả thông qua 
tổ chức cho nhiều mục đích. 

3 Society02 Rủi ro 
dịch bệnh 

1. Hệ thống quản lý khủng hoảng  
-  KhôngThiết lập cơ cấu quản lý 
khủng hoảng với khả năng đưa ra 
những quyết định nhanh chóng 
- Không  Rà soát các chính sách, 
quy trình và kế hoạch ứng phó 
hiện có 
- Không Xác định thời điểm mang 
tính quyết định hoặc mức độ 
nghiêm trọng để kích hoạt các 
kế hoạch tổ chức phù hợp 
- Không Xác định các chức năng 
kinh doanh quan trọng có thể bị 
ảnh hưởng và xây dựng các chiến 
lược phục hồi tương ứng 
- Không Xác định và đánh giá mức 
độ rủi ro của tổ chức và thực hiện 
các kế hoạch ứng phó phù hợp (ví 
dụ như các nguồn cung quan 
trọng, các hoạt động với/tại các 
nước có nguy cơ cao) 

1. Chịu 
thiệt hại về 

nhân sự 
2. Chịu 

thiệt hại về 
thương 

hiệu 
3. Chịu 

thiệt hại về 
tài sản,  
4. Chịu 

thiệt hại về 
cung ứng 
không có 

nguyên vật 
liệu để sản 

xuất 
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- Không 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 

5. Chịu 
thiệt hại về 

niềm tin 
của nhà 
đầu tư 

  

2. Công nghệ/ Dữ liệu/ Viễn thông 
- Không Đảm bảo Trưởng bộ phận 
CNTT là một thành viên quan trọng 
của nhóm Quản lý Khủng hoảng 
- Không ư̛u 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) 
- Không Lên kế hoạch và lập ngân 
sách cho các giao thức hỗ trợ phần 
cứng và phần mềm off-site 
- Không 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) 
- Không Xem xét các giải pháp 
thay thế công nghệ và nắm rõ 
những hạn chế của các giải pháp 
này để hỗ trợ kinh doanh liên tục, 
đặc biệt đối với kinh doanh theo 
giao thức trực tiếp trong các lĩnh 
vực như bán lẻ và tiêu dùng 
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3. Nhân viên 
 - Không Theo dõi lịch trình nhân 
viên đi công tác (ví dụ: thông qua 
đại lý du lịch hoặc các ứng dụng 
gọi điện liên thông Call Tree) 
- Không Chỉ định một người liên 
lạc hoặc người phụ trách giải đáp 
các câu hỏi của nhân viên ❑ Có 
biện pháp duy trì hoặc cải thiện 
tinh thần nhân viên 
- Không bắt buộc tự cách ly đối với 
nhân viên đã từng đến các quốc 
gia có nguy cơ cao, đã 
tiếp xúc với bất kỳ ai từ các quốc 
gia đó hoặc đang có các triệu 
chứng nhiễm bệnh ❑ Hạn chế các 
chuyến công tác đến những nước 
có nguy cơ lây nhiễm cao 
- Không Xây dựng các quy trình 
theo dõi liên lạc để xác định những 
người đã tiếp xúc với nhân viên đã 
bị hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh 
- Không  Kiểm tra phạm vi bảo 
hiểm của nhân viên cho các bệnh 
liên quan đến COVID-19 
- Không Giáo dục nhận thức cho 
nhân viên về COVID-19 
- Không chuẩn bị kế hoạch truyền 
thông nội bộ để sẵn sàng ứng phó 
với COVID-19 (ví dụ: đưa thông tin 
gì, khi nào và bằng cách nào) để 
hạn chế lo sợ và hoang mang của 
nhân viên 
- Không Xem xét hỗ trợ thuế cho 
các nhân viên cần phải sơ tán sang 
các nước khác 
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4. Phương thức làm việc linh hoạt 
- Không 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 khác nhau 
- Không Cho phép nhân viên làm 
việc tại nhà và hỗ trợ trang bị các 
thiết bị đầy đủ và cần thiết cho làm 
việc từ xa (ví dụ: laptop, quyền truy 
cập VPN) 
- Không Sử dụng họp hội nghị trực 
tuyến với khách hàng và nhà cung 
cấp 

  

5. Chuỗi cung ứng 
- Không Xác định các nhà cung cấp 
Cấp 1 và Cấp 2 quan trọng đối với 
doanh nghiệp (đặc biệt là doanh 
nghiệp có nguồn cung từ một nhà 
cung cấp) và kiểm tra xem họ có 
trụ sở tại Trung Quốc hoặc các 
quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao 
khác cũng như đánh giá mức độ 
sẵn sàng ứng phó dịch bệnh của 
những nhà cung cấp này 
- Không Xác định mức tồn kho hiện 
tại và đưa ra kế hoạch dự phòng 
trong trường hợp thiếu hàng tồn 
kho 
- KHông Xác định các nhà cung 
cấp dự phòng hoặc thay thế, nếu 
nhà cung cấp hiện tại không thể 
hỗ trợ doanh nghiệp 
- Không Kiểm tra các điều khoản 
hợp đồng xem có vi phạm Thỏa 
thuận cấp độ dịch vụ (SLA) hay có 
tác động khác đối với doanh 
nghiệp không 
- Không Rà soát các chính sách bảo 
hiểm để đảm bảo phạm vi bảo 
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hiểm cho các vi phạm hợp đồng 
liên quan đến việc giao nhận bị 
chậm trễ 

  

6. Tài chính / Tiền mặt / Bảo hiểm 
- Không Rà soát lại kế hoạch kinh 
doanh và cập nhật hệ thống/tiêu 
chí KPI để có cơ sở thực tế cho việc 
đánh giá những hành động cần 
thực hiện 
- Không Rà soát lại dòng tiền thực 
tế luân chuyển thường xuyên (hàng 
ngày) để giảm thiểu khả năng 
thiếu hụt dòng tiền do sụt giảm 
doanh thu cũng như do việc hạn 
chế trong việc di chuyển của nhân 
lực và hàng hóa 
- Không Cân nhắc và xem xét ảnh 
hưởng đến vốn lưu động trong 
chuỗi cung ứng. 
- Không 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. 
- Không tích cực chủ động kết nối 
với các bên cho vay và các bên liên 
quan khác, nhằm tránh bị bất ngờ 
và giúp chủ động sắp xếp lại các 
khoản nợ cũng như các nguồn tài 
chính thay thế khác. 
- Không Ưu tiên xem xét các chính 
sách bảo hiểm để đánh giá khả 
năng được bù đắp do gián đoạn 
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kinh doanh và làm rõ phạm vi bảo 
hiểm chi trả khi tình hình tiếp tục 
có diễn biến. 
- Không Cân nhắc xem doanh 
nghiệp có đủ điều kiện hưởng các 
sáng kiến cứu trợ tài chính được 
Chính phủ triển khai gần đây 
- Không Đánh giá hậu quả xảy ra 
khi trì hoãn việc mở rộng hoặc hợp 
nhất kinh doanh và hỗ trợ tài chính 
tiếp theo. 

  

7. Quản lý trang thiết bị 
- Không Thực hiện vệ sinh thường 
xuyên các khu vực chung (ví dụ: 
nút bấm thang máy, tay nắm cửa, 
v.v.) 
- Không Cung cấp vật tư y tế chống 
nhiễm khuẩn như xà phòng/ nước 
rửa tay khô và khẩu trang 
- Không Giám sát và theo dõi 
khách mời đến văn phòng (ví dụ: 
đo thân nhiệt, kiểm tra họ chưa 
đến Trung Quốc hoặc tiếp xúc với 
bất kỳ ai từ Trung Quốc hoặc các 
quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao, 
v.v.) 
- Không Có 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 
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4 

8. Các bên liên quan 
- Không 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 năng trong 
việc cung cấp dịch vụ. 
- Không Thông báo cho nhà đầu 
tư/ cổ đông, nhà cung cấp hoặc 
khách hàng về kế hoạch ứng phó 
khủng hoảng hoặc kế hoạch hoạt 
động để giảm thiểu nỗi lo lắng và 
củng cố niềm tin của các bên liên 
quan 
- Không Phối hợp với chính quyền 
địa phương hoặc cơ quan quản lý 
về các kế hoạch ứng phó và chuẩn 
bị phối hợp. 
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Source 

https://erm.ncsu.edu/library/article/improve-global-performance 

https://www.pwc.com/vn/vn/consulting/pwc-vietnam-covid-19-preparedness-
checklist-vn.pdf 
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This file was redesigned by ACC.Pro Vietnam based on the copyright of ACC.Pro 
Vietnam. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no 
representations or warranties of any kind, express or implied, about the 
completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to this 
template or the information, articles, templates, or related graphics contained on this 
template.  

File này được ACC.Pro VietNam thiết kế lại dựa trên bản quyền của Acc.Pro Vietnam. 
Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên 
bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính 
xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với mẫu này hoặc thông tin, bài 
viết, các mẫu hoặc đồ họa liên quan có trong file này.  

 

 

 

 

 

 

 


