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Giới thiệu
Bộ công cụ Nghị lực kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ sẽ cung cấp 
một khuôn khổ để những doanh nghiệp nhỏ không có thời gian 
hoặc nguồn lực có thể lập kế hoạch mở rộng nhằm khôi phục sau 
thời kỳ gián đoạn kinh doanh. Dựa trên những cách làm tốt nhất, 
Bộ công cụ này ra đời nhằm hướng dẫn bạn về các hoạt động và 
phương pháp cơ bản để nâng cao nghị lực kinh doanh. Thông qua 
các tài nguyên này, công ty bạn sẽ biết hướng giải quyết những vấn 
đề liên quan đến tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời linh hoạt 
hơn trong việc ứng phó với nguy cơ gián đoạn kinh doanh.

Mục tiêu của Bộ công cụ này là dẫn dắt mọi doanh nghiệp vững 
vàng vượt qua khó khăn, ngay cả khi họ chưa có kinh nghiệm hay 
hiểu biết về thảm họa. Với các công cụ cơ bản, Bộ công cụ này tập 
trung vào khả năng nắm bắt thông tin và dễ dàng xác định hành 
động cụ thể của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp đứng vững 
trước thảm họa và nguy cơ gián đoạn.

Bộ công cụ này sẽ hỗ trợ bạn
• Xác định những hoạt động kinh doanh quan trọng cần duy trì     

trong thời gian gián đoạn

• Dự trù những rủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp

• Lập kế hoạch nghị lực kinh doanh dễ triển khai, phù hợp với doanh 
nghiệp bạn, vận dụng ngay trong trường hợp xảy ra thảm họa



4

Mục đích
Ở mọi cộng đồng tại Hoa Kỳ, khoảng 99% doanh nghiệp có quy mô 
nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ sử dụng đến hơn 50% lực lượng lao 
động trong khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp nhỏ trên toàn cầu 
đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng mà mình hoạt động kinh 
doanh. Cả nhân viên lẫn khách hàng mà họ phục vụ đều sinh sống 
trong cộng đồng ấy. Tuy nhiên, mọi cộng đồng đều dễ bị ảnh hưởng 
bởi thiên tai, cũng như doanh nghiệp khó tránh khỏi thiệt hại trước 
tình trạng gián đoạn hoạt động do con người gây nên. Đa phần các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đều chưa chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với 
sự cố gián đoạn hoạt động. Hậu quả là cộng đồng sẽ rơi vào cảnh 
túng quẫn khi nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng 40% doanh nghiệp không thể tái hoạt động 
sau thiên tai, thậm chí 25% doanh nghiệp thất bại chỉ trong vòng 1 
năm gắng gượng phục hồi. Với Bộ công cụ Nghị lực kinh doanh cho 
doanh nghiệp nhỏ và Khuôn khổ kèm theo, bạn có thể nâng cao khả 
năng phục hồi và thậm chí là thịnh vượng trở lại sau các thảm họa 
như lũ lụt, động đất, bệnh dịch, mất điện, v.v. 

Sau thảm họa, nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có được một 
bài học xương máu: “Giá mà tôi đã chuẩn bị trước.” Thất bại xảy ra là 
do họ không lên kế hoạch kịp thời. 

Nhưng vẫn chưa quá muộn để bạn và doanh nghiệp của mình bắt 
tay vào hành động. Hãy đọc Bộ công cụ Nghị lực kinh doanh cho 
doanh nghiệp nhỏ này, chọn 1 bước rồi hành động thôi! Doanh 
nghiệp của bạn sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đó là trách nhiệm 
của bạn đối với doanh nghiệp, nhân viên, cộng đồng và chính bản 
thân mình. 

Bắt đầu
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Nguồn: Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang FEMA (Federal Emergency 
Management Agency), Bộ Lao động Hoa Kỳ và Phòng Thương mại Hoa Kỳ

TÁ C  Đ Ộ N G  C Ủ A  T H I Ê N  TA I  Đ Ố I 
V Ớ I  D O A N H  N G H I Ệ P  N H Ỏ

T H I Ệ T  H Ạ I  T R U N G  B Ì N H  H À N G  N G ÀY  C Ủ A  M ỘT  D O A N H 
N G H I Ệ P  N H Ỏ  P H Ả I  Đ Ó N G  C ỬA  D O  T H Ả M  H Ọ A

D O A N H  N G H I Ệ P  N H Ỏ

T Ứ C  T H Ì 1  N Ă M  S A U 3  N Ă M  S A U

40% doanh nghiệp nhỏ 
sẽ không thể tái hoạt 

động

25% doanh 
nghiệp nhỏ sẽ 

đóng cửa

75% doanh nghiệp 
nhỏ không có kế 

hoạch ứng phó với 
thảm họa sẽ thất bại

Tại sao doanh nghiệp nhỏ 
lại quan trọng?

Tại Hoa Kỳ

$3.000

99%

$23.000

50%

Doanh nghiệp nhỏ

tổng số công ty

Chiếm

Doanh nghiệp vừa

tổng số nhân viên 
trong khu vực 

tư nhân

Sử dụng
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Tóm tắt
Để phát triển một doanh nghiệp đầy nghị lực, bạn phải xác định 
được những thứ doanh nghiệp mình không thể mất, cũng như dự 
trù cách ngăn chặn thiệt hại nếu xảy ra thảm họa. Mặc dù nhiệm 
vụ này nghe thật khó khăn, nhưng thực ra việc xác định chiến lược 
nâng cao nghị lực kinh doanh lại không phức tạp như bạn nghĩ.

Mỗi tổ chức mỗi khác và không phải chỉ có một phương pháp duy 
nhất để nâng cao nghị lực kinh doanh. Với mục tiêu phục vụ các 
doanh nghiệp nhỏ, Bộ công cụ này mang đến một khuôn khổ dễ tiếp 
cận, dễ triển khai và hướng tới hành động để tạo ra một phương 
thức nâng cao nghị lực kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu riêng 
của doanh nghiệp bạn.
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Khuôn khổ về nghị lực 
kinh doanh

Khi tìm hiểu khuôn khổ này, bạn sẽ được hướng dẫn cách hoàn tất các 
mẫu, danh sách liên hệ và ghi lại dữ liệu quan trọng về nghị lực kinh 
doanh. Sau khi hoàn thành Bộ công cụ này, bạn sẽ có nền tảng để xây 
dựng Kế hoạch nâng cao nghị lực kinh doanh, đồng thời hiểu rõ hơn 
những hoạt động thường xuyên nào sẽ tiếp tục nâng cao nghị lực của 
doanh nghiệp. 

Phương pháp lập kế hoạch theo 
hướng dẫn

Khuôn khổ này bao gồm các yếu tố sau:
I. Đánh giá nghị lực kinh doanh

II. Ý thức về nguy cơ

III. Nắm chắc hoạt động

IV. Thấu hiểu nhân viên

V. Biết rõ khách hàng và các nhà cung cấp quan trọng 

VI. Nắm được trình độ công nghệ thông tin

VII. Duy trì & thử nghiệm nghị lực kinh doanh
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Đánh giá nghị lực 
kinh doanh
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Tự đánh giá nghị lực 
kinh doanh
Hoàn thành những câu hỏi bên dưới để 
đánh giá nghị lực kinh doanh của bạn
B Ạ N  Đ Ã  T Ừ N G ?

Tập hợp một "đội ngũ" gồm các thành viên trong doanh 
nghiệp. Họ nắm rõ các hoạt động chính và có thể đưa ra 
những ý kiến quan trọng khi lập kế hoạch ngăn chặn và ứng 
phó với thảm họa?

Sắp xếp tất cả các tài liệu và thông tin quan trọng để bảo 
đảm an toàn, cũng như dễ dàng tham khảo khi cần thiết?

Cho phép truy cập mọi dữ liệu hoặc file quan trọng khi ra 
quyết định nếu bạn không thể đến công ty (chẳng hạn như 
sau khi xảy ra động đất hoặc hỏa hoạn)?

Ghi lại và ưu tiên những hoạt động kinh doanh quan trọng 
để bạn biết được thứ tự cần phục hồi?

Xác định những mối nguy hiểm tiềm ẩn (tự nhiên và nhân 
tạo) có thể làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp?

Xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp hoặc duy trì hoạt động 
kinh doanh để bạn có thể tiếp tục cung cấp sản phẩm/dịch vụ 
sau khi xảy ra thảm họa (ví dụ: không thể ra vào tòa nhà, cần 
máy phát điện, v.v.)?

Liên tục cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp cho nhân viên, 
nhà cung cấp, khách hàng và những người liên hệ quan 
trọng khác?
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Doanh nghiệp bạn sẵn 
sàng đến đâu?

Tập hợp một "đội ngũ" gồm các thành viên trong doanh 
nghiệp. Họ nắm rõ các hoạt động chính và có thể đưa ra 
những ý kiến quan trọng khi lập kế hoạch ngăn chặn và 
ứng phó với thảm họa?

Phân công ai đó chỉ đạo hoạt động lập kế hoạch ứng phó 
với thảm họa cho doanh nghiệp?

Sắp xếp tất cả các tài liệu và thông tin quan trọng để bảo 
đảm an toàn, cũng như dễ dàng tham khảo khi cần thiết?

Cho phép truy cập mọi dữ liệu hoặc file quan trọng khi ra 
quyết định nếu bạn không thể đến công ty (chẳng hạn như 
sau khi xảy ra động đất hoặc hỏa hoạn)?

Ghi lại và ưu tiên những hoạt động kinh doanh quan trọng 
để bạn biết được thứ tự cần phục hồi?

Xác định những mối nguy hiểm tiềm ẩn (tự nhiên và nhân 
tạo) có thể làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp?

Xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp hoặc duy trì hoạt động 
kinh doanh để bạn có thể tiếp tục cung cấp sản phẩm/dịch 
vụ sau khi xảy ra thảm họa (ví dụ: không thể ra vào tòa nhà, 
cần máy phát điện, v.v.)?

Liên tục cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp cho nhân viên, 
nhà cung cấp, khách hàng và những người liên hệ quan 
trọng khác?
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Tính điểm
Đếm những ý đã đánh dấu rồi cộng điểm của bạn. Lưu ý: 1 ý 
đánh dấu tương đương 1 điểm, để trống tương đương 0 điểm.

Điểm từ 0-5: Rất tiếc!  
Tổ chức bạn đang có nguy cơ bị gián đoạn hoạt động. Nhưng thật 
may là bạn có thể bắt đầu dùng Bộ công cụ Nghị lực kinh doanh cho 
doanh nghiệp nhỏ để trở nên vững mạnh.

Điểm từ 6-12: Rất tốt!
Tổ chức bạn đã thực hiện những bước đầu tiên để chuẩn bị rồi. Dù 
có ít nguy cơ hơn, nhưng bạn vẫn có thể nâng cao nghị lực kinh 
doanh thông qua các tài nguyên mà Bộ công cụ Nghị lực kinh doanh 
cho doanh nghiệp nhỏ cung cấp.

Điểm từ 13-15: Thật tuyệt vời!
Tổ chức bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn đa phần các tổ chức khác rồi. 
Hãy sử dụng Bộ công cụ Nghị lực kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ 
để khắc phục mọi thiếu sót và tiếp tục nâng cao nghị lực. 
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Ý thức về nguy cơ
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Khi ý thức về các nguy cơ, bạn sẽ đánh giá được mức độ ảnh hưởng 
mà doanh nghiệp phải chịu do tình trạng gián đoạn. Là một doanh 
nghiệp nhỏ, bạn chỉ có thời gian và nguồn lực giới hạn. Vì vậy, hãy 
ưu tiên việc sử dụng cả hai yếu tố này. Bước đầu tiên là xác định 
những loại thảm họa dễ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. 

Hướng dẫn sử dụng công cụ
Để bắt tay vào công cuộc nâng cao nghị lực kinh doanh, các doanh 
nghiệp cần xác định những nguy cơ thảm họa chung, cả tự nhiên lẫn 
nhân tạo.

Ở trang tiếp theo, hãy xác định những mối nguy hiểm có thể khiến 
doanh nghiệp bạn gặp rủi ro; điền những mối nguy hiểm chưa được 
nhắc đến vào chỗ trống. 

Loại thảm họa
Dù ở đâu thì doanh nghiệp cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các mối nguy 
hiểm và thảm họa tiềm tàng. Những thảm họa này được chia thành 
2 loại: tự nhiên hoặc nhân tạo. Nếu không chuẩn bị trước, những 
biến cố này có thể làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp, gây 
ra tổn thất nặng nề và có nguy cơ phải đóng cửa.

N H Ữ N G  T H Ả M  H Ọ A  M À  D O A N H 
N G H I Ệ P  T H Ư Ờ N G  G Ặ P  N H ẤT

Thời tiết khắc nghiệt là thiên tai số 1 ảnh hưởng đến doanh 
nghiệp hiện nay. Mẹ thiên nhiên có thể đối xử khắc nghiệt 
với nhân viên, cơ sở vật chất và các phương tiện dịch vụ 
chung mà doanh nghiệp bạn sử dụng.

Thảm họa nhân tạo có thể bao gồm mất dữ liệu, làm tràn 
nguyên vật liệu nguy hiểm, hỏa hoạn, ô nhiễm nguồn nước 
ngầm, bệnh dịch, tai nạn giao thông, hư hỏng công trình và 
cháy nổ.

T H I Ê N  TA I

T H Ả M  H Ọ A 
N H Â N  TẠ O
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Mối nguy hiểm đối với 
doanh nghiệp
Hãy liệt kê toàn bộ những mối nguy hiểm mà doanh nghiệp bạn có 
thể gặp phải. Một số trường hợp có thể dẫn đến các vấn đề nối tiếp 
nhau (chẳng hạn như mưa bão làm mất điện). Hãy chọn tất cả những 
mối nguy hiểm có thể gặp phải, bất kể đó là nguyên nhân hay hậu 
quả của một mối nguy hiểm khác. Viết bất kỳ mối nguy hiểm nào 
khác vào chỗ trống.

T Ự  N H I Ê N

Hỏa hoạn

Động đất

Lốc xoáy

Lũ lụt

Mưa bão

Lở đất

Bão nhiệt đới

N H Â N  TẠ O

Tấn công qua mạng

Trộm cắp/tội phạm

Lỗi nhập dữ liệu

Khủng bố

Hành vi phá hoại

Mất điện

Bệnh dịch

Tai nạn

Bạo loạn dân sự

Nguyên vật liệu nguy hiểm

Bạo lực tại nơi làm việc
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Rủi ro nội bộ & bên ngoài
Dựa trên toàn bộ những mối nguy hiểm bạn vừa liệt kê, hãy tiếp tục 
tìm những mối nguy hiểm có thể làm gián đoạn một phần hoặc toàn 
bộ hoạt động của doanh nghiệp bạn. Xác định những mối nguy hiểm 
nội bộ và bên ngoài cơ sở của bạn. Đặt những câu hỏi sau: Chuyện 
gì đang xảy ra? Tôi nên lưu ý đến việc nào có thể làm gián đoạn hoạt 
động của mình, gây ra tổn thất, ảnh hưởng đến uy tín hoặc làm tổn 
thương người khác? Dưới đây là các ví dụ thường gặp:

R Ủ I  R O  N Ộ I  B Ộ  T I Ề M  TÀ N G

Các phương tiện dịch vụ chung 
ở tầng hầm

Không sao lưu dữ liệu máy tính

Đồ nặng hoặc dễ vỡ nằm trên 
kệ hoặc tủ sách trên cao

Tủ hồ sơ không bắt chặt với 
nhau trên sàn nhà hoặc không 
đóng đinh vào tường

Kệ xộc xệch nằm gần lối thoát 
hiểm

N H Â N  TẠ O

Nằm gần khu vực có nhiều nguy 
cơ chịu ảnh hưởng của thảm họa 
(ví dụ: gần nhà máy hóa chất)

Nằm gần nguồn nước, chẳng hạn 
như sông, đường ống nước, v.v.

Các vật dụng bằng gạch ở bên 
trong hoặc mặt tiền tòa nhà

Nằm gần đường ray, sân bay 
và/hoặc đường cao tốc
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Doanh nghiệp bạn có những 
nguồn lực quan trọng nào?
Đây là những nguồn lực quan trọng đối với hoạt động của bạn, cũng 
như có thể gây gián đoạn và tổn thất nặng nề nếu bị mất đi. Để giúp 
bạn dễ dàng xác định, chúng tôi đã chia những nguồn lực quan 
trọng này thành 6 nhóm:

I. Con người

II. Cơ sở vật chất

III. Hoạt động (Quy trình và nghiệp vụ kinh doanh quan trọng)

IV. Danh mục sản phẩm và/hoặc thiết bị chuyên dụng

V. Nguồn lực CNTT 

VI. Các bên thứ ba và nhà cung cấp quan trọng

Đặc trưng của những nguồn lực này sẽ khác nhau tùy theo doanh 
nghiệp, nhưng 6 nhóm quan trọng này luôn tồn tại dưới hình thức 
nào đó ở mọi doanh nghiệp. 

Khi nắm được những nguồn lực quan trọng của mình, bạn sẽ dễ 
dàng xác định được những điểm yếu dễ khiến doanh nghiệp bạn 
bị gián đoạn. Ví dụ: nếu phần lớn doanh thu của bạn chủ yếu là từ 
danh mục sản phẩm, bạn nên ưu tiên bảo vệ sản phẩm khỏi hư hại 
và tổn thất trong trường hợp xảy ra thảm họa như động đất, hỏa 
hoạn hoặc lũ lụt.
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Đánh giá mức độ rủi ro của 
doanh nghiệp trước những 
mối nguy hiểm khác nhau
Giờ đây khi bạn đã biết được những thảm họa tự nhiên và nhân tạo 
mà mình có nguy cơ gặp phải, hãy đánh giá những điểm yếu dễ khiến 
doanh nghiệp bạn bị gián đoạn nhất. Đánh giá mức tác động của 
từng mối nguy hiểm đối với mỗi nguồn lực quan trọng của bạn và tính 
tổng số điểm. Dựa trên kết quả của bạn, hãy xác định thứ tự ưu tiên 
sử dụng nguồn lực, từ thấp nhất đến cao nhất, để biết cần giải quyết 
những khía cạnh nào nhằm giảm nguy cơ tác động và gián đoạn.

Mức tác động
Trước khi bạn bắt đầu đánh giá rủi ro, hãy xem những điểm khác 
biệt giữa các mức tác động. 

M Ứ C  Ả N H  H Ư Ở N G  Đ Ư Ợ C  L I Ệ T  K Ê  T H E O 
T H Ứ  T Ự  TĂ N G  D Ầ N :

Tác động ở mức tối thiểu. Không gây gián đoạn kinh doanh hoặc thiệt hại 
về tài sản chỉ ở mức tối thiểu. Ví dụ: Mất điện trong thời gian ngắn.

T H Ấ P

T R U N G  B Ì N H

C A O

N Ặ N G  N Ề

Gián đoạn trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến hoạt động nhưng không 
đến nỗi phải đóng cửa. Không có hoặc chỉ có thiệt hại nhỏ. Ví dụ: Hỏa hoạn nhỏ 
trong khu vực chứa đồ (nhà bếp, nhà kho, v.v.). Cơ sở vật chất đã được sơ tán và 
chỉ thiệt hại đôi chút hoặc không có thiệt hại. Nhanh chóng hoạt động trở lại.

Thảm họa ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh, gây gián đoạn tại nơi 
làm việc và buộc phải đóng cửa cơ sở. Hậu quả có thể bao gồm phá hủy hoàn 
toàn, gây nhiều thương tích hoặc tử vong. Nếu ảnh hưởng đến cả khu vực thì 
sẽ có rất ít hoặc không có nguồn lực bên ngoài để sử dụng trong thời gian dài. 
Nếu xảy ra trường hợp này, thường sẽ không có nguồn lực bên ngoài trong 
ít nhất 3 ngày. Ví dụ: Động đất nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động của 
doanh nghiệp bạn và cả cộng đồng mà bạn hoạt động kinh doanh.  

Gián đoạn hoạt động tạm thời hoặc thiệt hại lớn đến cơ sở vật chất. Ảnh 
hưởng đến toàn bộ hoạt động. Ví dụ: Xảy ra ngập lụt nghiêm trọng ở bên 
trong. Không thể sử dụng cơ sở vật chất trong vài ngày. 
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Hướng dẫn
Thông qua bảng ở bên phải, bạn sẽ xác định được và ưu tiên xử lý 
những rủi ro của doanh nghiệp mình.

1. Đọc kỹ những loại thảm họa chung liệt kê ở cột bên trái và điền 
những nguy cơ của riêng bạn vào chỗ trống

2. Bắt đầu với thảm họa đầu tiên trong danh sách: “Động đất”

3. Đánh giá từng nhóm nguồn lực quan trọng để xác định mức tác 
động của mối nguy hiểm đối với doanh nghiệp bạn

4. Hoàn thành các hàng khác rồi tính tổng số điểm của cả cột và 
hàng

5. Ở bước cuối cùng, hãy ưu tiên những khía cạnh cần giải quyết 
trước dựa trên mức độ ảnh hưởng cao nhất, sau đó gán số ưu 
tiên từ 1-6 cho từng cột

6. Hoạt động (quy trình và nghiệp vụ kinh doanh quan trọng)

7. Danh mục sản phẩm và/hoặc thiết bị chuyên dụng

8. Nguồn lực CNTT 

9. Các bên thứ ba và nhà cung cấp quan trọng
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Đánh giá rủi ro doanh nghiệp

Đ Ộ N G  Đ ẤT

K H Ả  N Ă N G 
X ẢY  R A

TÁ C  Đ Ộ N G  ( T H Ấ P, 
T R U N G  B Ì N H ,  C A O )
Con 
người

Địa 
điểm

Đồ 
đạc

B I Ệ N  P H Á PM Ố I  Đ E  D Ọ A

H Ỏ A  H O Ạ N

L Ũ  L Ụ T

T H I Ế U 
P H Ư Ơ N G 
T I Ệ N  D Ị C H 
V Ụ  C H U N G

L Ỗ I  C N T T

M ẤT  N H À 
C U N G  C Ấ P

M ẤT  N H Â N 
V I Ê N  Q U A N 
T R Ọ N G

B Ệ N H  D Ị C H
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Nắm chắc hoạt động
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Doanh nghiệp có nghị lực vươn lên được hay đóng cửa phụ thuộc 
vào khả năng ứng phó nhanh với mọi hình thức gián đoạn.

Để biết khoảng thời gian tối đa mà doanh nghiệp có thể gắng gượng 
sau thảm họa, bạn cần xác định được các quy trình và nghiệp vụ kinh 
doanh quan trọng, cũng như khoảng thời gian bạn có thể hoạt động 
mà không thực hiện các quy trình/nghiệp vụ này.

Nghiệp vụ kinh doanh quan trọng là gì?
Nói đơn giản thì nghiệp vụ kinh doanh quan trọng là nhóm quy trình 
và hoạt động kinh doanh cao cấp cần thiết cho việc điều hành doanh 
nghiệp. 

Dưới đây là ví dụ về những nghiệp vụ phổ biến:

• TÀ I  C H Í N H 
Tài khoản phải trả, Bảng lương, Thuế và Kế toán

• S Ả N  X U ẤT 
Quy trình sản xuất sản phẩm hoặc phân phối dịch vụ

• N H Â N  S Ự 
Nghiệp vụ liên quan đến nhân viên, chẳng hạn như tuyển dụng, 
phúc lợi và quản lý hiệu quả

• T Ì M  N G U Ồ N  C U N G  Ứ N G 
Quy trình mua nguyên vật liệu, thành phần, vật dụng và dịch vụ 
khép kín. Nghiệp vụ này bao gồm cả quản lý nhà cung cấp và quan 
hệ hợp tác. 
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• Sản phẩm hoặc dịch vụ chính mà bạn cung cấp là gì? 

• Bạn sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ này bằng cách nào? 

• Những yếu tố nào có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng kinh 
doanh của bạn nhất? 

• Nếu doanh nghiệp bạn bị ảnh hưởng thì bạn cần gọi cho ai? Bạn 
liên hệ với họ bằng cách nào? 

• Bạn còn thực hiện các quy trình và nghiệp vụ kinh doanh nào khác 
để điều hành toàn doanh nghiệp không? 

• Những quy trình và nghiệp vụ kinh doanh nào trong số này có trách 
nhiệm pháp lý, hợp đồng, quy định hoặc tài chính? 

• Có thể thực hiện nghiệp vụ ở ngoài cơ sở hoặc từ xa được không? 
Nếu có thì cần thiết bị gì? 

• Bạn có thể gắng gượng trì hoãn hoạt động trong bao lâu với mỗi 
quy trình hoặc nghiệp vụ kinh doanh? 

• Nếu không thể thực hiện nghiệp vụ hoặc quy trình thì hậu quả là gì? 

• Doanh nghiệp bạn có thể tồn tại nếu thiếu một nghiệp vụ cụ 
thể không?

Hướng dẫn
Sử dụng mẫu ở bên phải để xác định những nghiệp vụ kinh 
doanh có ý nghĩa quan trọng với sự sống còn của doanh nghiệp. 

Xem xét những câu hỏi sau:
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Nhân viên phụ trách:

Mức độ ưu tiên:

Ảnh hưởng do trì hoãn hoạt động:

Ai thực hiện nghiệp vụ này?

Nhân viên:

Nhà cung cấp:

Người liên hệ chính:

Những yếu tố cần thiết để thực hiện nghiệp vụ là gì?

Thiết bị:

Ứng dụng CNTT:

Người liên hệ chính:

Cơ sở vật chất:

Mô tả ngắn gọn về nghiệp vụ:

Mô tả mọi kế hoạch hoặc giải pháp ứng phó với tình huống bất ngờ:

Lưu ý:

Nắm chắc hoạt động
Xác định những nghiệp vụ kinh doanh có ý nghĩa quan trọng với sự 
sống còn của doanh nghiệp. Sao chép mẫu này cho mỗi nghiệp vụ 
kinh doanh.

Nghiệp vụ kinh doanh

Cực kỳ cao Cao Trung bình Thấp

Không có Hoạt động Hợp đồng Quy định Pháp lý
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Thấu hiểu nhân viên
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Nhân viên là nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp. Trong 
trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến doanh nghiệp, bạn có thể thực 
hiện một số hoạt động giao tiếp cơ bản không?

• Bạn có biết cách liên hệ với nhân viên không?

• Bạn có biết số điện thoại nhà riêng, số điện thoại di động, địa 
chỉ nhà riêng, địa chỉ email và thông tin liên hệ khẩn cấp của họ 
không?

• Nếu không ở trong công ty, bạn có thể tìm được thông tin liên hệ 
của nhân viên không?

Lưu ý
Nếu có thông tin liên hệ mới nhất của nhân viên, bạn có thể liên lạc 
với họ để xác định nơi ở và tình trạng an toàn của họ; thông báo cho 
họ về tình hình hoạt động; địa điểm, thời gian và liệu họ có cần báo 
cáo hay không; cũng như điều cần làm sau khi xảy ra thảm họa.

Khả năng giao tiếp 2 chiều với nhân viên có ý nghĩa quan trọng cả 
trước, trong và sau khi xảy ra thảm họa. Tạo mô hình cây gọi điện 
thoại cho nhân viên, cũng như biết cách gửi email và nhắn tin cho 
nhân viên của bạn. Chỉ định một số điện thoại để nhân viên có thể 
gửi tin nhắn.
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Hướng dẫn
Sử dụng mẫu Thẻ liên hệ nhân viên ở cuối phần này để ghi lại thông 
tin về mọi nhân viên, bao gồm cả chủ doanh nghiệp, để có thể liên 
hệ với từng người trong trường hợp khẩn cấp. Sao chép mẫu này 
cho mỗi nhân viên.

Lời khuyên của chuyên gia: Cập nhật 
thông tin liên hệ
Để luôn sẵn sàng giao tiếp, hãy yêu cầu nhân viên xem xét và cập 
nhật thông tin liên hệ của họ ít nhất 6 tháng 1 lần. 
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Số lượng thành viên trong đội ngũ này sẽ phụ thuộc vào quy mô 
doanh nghiệp của bạn. Nếu là doanh nghiệp nhỏ nhất thì chỉ cần 
chủ sở hữu là đủ. Những tổ chức lớn hơn cần xác định một người 
đứng đầu ở mỗi bộ phận hoặc khu vực làm việc.

Cho dù doanh nghiệp bạn ở quy mô nào thì sự hỗ trợ của đội ngũ 
lãnh đạo cao nhất luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo sự 
thành công của kế hoạch nâng cao nghị lực kinh doanh.

Xây dựng đội ngũ phụ trách nghị 
lực kinh doanh
1. Dẫn dắt quá trình phát triển kế hoạch nâng cao nghị lực 

kinh doanh

2. Đóng vai trò là nhóm lãnh đạo trong lúc xảy ra thảm họa



28

Hướng dẫn
Đội ngũ phụ trách nâng cao nghị lực kinh doanh sẽ chỉ định những 
vai trò cụ thể cho chính họ trong trường hợp xảy ra thảm họa. 
Những vai trò này bao gồm:

Lời khuyên của chuyên gia: Lên kế 
hoạch xây dựng đội ngũ
Tùy theo quy mô doanh nghiệp, đội ngũ lập kế hoạch của bạn có thể 
bao gồm bạn và một vài đối tác quan trọng, chẳng hạn như người 
hỗ trợ máy tính/kỹ thuật hoặc sổ sách. Bạn có thể thêm cả chủ nhà 
nếu đang thuê mặt bằng.

Các tổ chức lớn hơn cần chỉ định một nhân viên chủ chốt ở mỗi bộ 
phận, chẳng hạn như bán hàng, hoạt động và dịch vụ khách hàng.

• Phối hợp thực hiện sơ tán tòa nhà

• Giải thích và phổ biến thông tin cho nhân viên

• Dừng các phương tiện dịch vụ chung và bảo vệ tòa nhà hoặc vị trí 
kinh doanh

• Theo dõi các chi phí liên quan đến thảm họa

• Triển khai kế hoạch giao tiếp khẩn cấp

• Tìm lại bộ dụng cụ khẩn cấp
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Kế hoạch giao tiếp khi 
xảy ra khủng hoảng
Phát triển danh sách liên hệ
Bạn cần có khả năng liên lạc hiệu quả cả trước, trong và sau khi xảy 
ra thảm họa. Kế hoạch nâng cao nghị lực kinh doanh của bạn phải 
bao gồm cả các biện pháp giao tiếp nội bộ lẫn bên ngoài.

• Nhân viên và gia đình của họ

• Khách hàng

• Các bên thứ ba, nhà cung cấp và đối tác

• Truyền thông

• Công ty bảo hiểm

Bạn sẽ phải liên lạc với những nhóm 
quan trọng, chẳng hạn như:

Đảm bảo danh sách liên hệ của bạn có cả số điện thoại chính và số 
máy phụ của mỗi loại liên hệ. Giữ bản sao danh sách liên hệ tại cơ 
sở, trong túi khẩn cấp và ở nhà. 

Lời khuyên của chuyên gia: Lưu trữ 
dự phòng
Lưu một bản sao dự phòng bằng dịch vụ lưu trữ file trên đám mây 
và thường xuyên cập nhật danh sách liên hệ. 
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Đề xuất lập kế hoạch giao tiếp

Một kế hoạch giao tiếp hiệu quả bao gồm:

• Tên, vai trò và thông tin liên hệ của các thành viên trong Đội ngũ 
nâng cao nghị lực kinh doanh.

• Thông tin liên hệ hiện tại (và thường xuyên cập nhật) của tất cả 
nhân viên, cũng như đầu mối liên hệ để nhân viên có thể liên lạc.

• Danh sách tổng hợp người liên hệ hiện thời trong các nhóm quan 
trọng khác, bao gồm nhà cung cấp, khách hàng quan trọng và bên 
cung cấp tiện ích (trong đó có điện nước).

• Nơi họp trực tuyến – bạn cần sử dụng cầu hội nghị hoặc phương 
thức khác để Đội ngũ nâng cao nghị lực kinh doanh có thể họp 
trong trường hợp thảm họa xảy ra ngoài giờ làm việc hoặc khi các 
thành viên không có mặt ở văn phòng.

Lời khuyên của chuyên gia: Thẻ liên 
hệ khẩn cấp
In và ép mỏng thẻ liên hệ khẩn cấp rồi cất trong ví của bạn. Hãy 
thêm thông tin liên hệ về:

• Số điện thoại chính và số máy phụ của những nhân viên và nhà 
cung cấp quan trọng

• Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương

• Nhà cung cấp tiện ích (điện, khí tự nhiên, nước)
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Đầu mối liên hệ:

Tên nhân viên:

Chức danh:

Địa chỉ nhà riêng:

Tỉnh/Thành phố, tiểu bang, mã ZIP:

Điện thoại văn phòng:

Điện thoại di động:

Email văn phòng:

Email cá nhân:

Người liên hệ khẩn cấp tại địa phương

Họ tên:

Mối quan hệ:

Điện thoại di động:

E-mail:

Người liên hệ khẩn cấp ngoài tiểu bang

Họ tên/Mối quan hệ:

Điện thoại di động:

E-mail:

Thẻ liên hệ khẩn cấp với 
nhân viên

Thành viên dự phòng đội 
ngũ nâng cao nghị lực 
kinh doanh

Thành viên đội ngũ 
nâng cao nghị lực 
kinh doanh

Nhân viên tổng hợp

Vui lòng điền vào mẫu sau

Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại nhà riêng:

Sử dụng mẫu sau để ghi lại thông tin hiện thời về mọi nhân viên, bao 
gồm cả chủ doanh nghiệp, để có thể liên hệ với từng người trong 
trường hợp khẩn cấp. Sao chép mẫu này cho mỗi nhân viên.
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Biết rõ khách hàng và các 
nhà cung cấp quan trọng
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Mục tiêu của việc lập kế hoạch nâng cao nghị lực kinh doanh là 
chuẩn bị sẵn sàng vượt qua mọi tình trạng gián đoạn nhằm đảm bảo 
cung cấp dịch vụ liền mạch cho khách hàng. Khách hàng cần biết 
rằng bạn có thể duy trì "hoạt động kinh doanh như thường lệ", ngay 
cả khi những công ty khác đang gặp thách thức do thảm họa. Họ 
muốn biết rằng bạn vẫn hoạt động hoặc bao lâu nữa thì bạn quay 
trở lại và việc gián đoạn sẽ ảnh hưởng ra sao đến hoạt động của họ. 
Điều quan trọng là bạn cần liên tục cập nhật thông tin liên hệ của 
các khách hàng, người liên hệ và nhà cung cấp chủ chốt.

Bạn có tiếp tục hoạt động kinh doanh được hay không là phụ thuộc 
vào khả năng tiếp tế kịp thời những gì bạn cần của nhà cung cấp. 
Hãy xem xét một số mẹo sau:

• Đảm bảo các nhà cung cấp không tập trung hết ở cùng vị trí địa lý 
với bạn.

• Luôn có nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển thay thế/dự phòng.

• Yêu cầu bản sao kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh của nhà 
cung cấp.

• Sẵn sàng liên hệ với khách hàng, nhà cung cập bằng cách lập danh 
sách và quy trình thông báo.
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Các bước tiếp theo
Tiếp theo, hãy ghi lại thông tin về các nhà cung cấp hiện tại, nhà cung 
cấp thay thế, cũng như khách hàng và người liên hệ quan trọng. 

Những người liên hệ quan trọng sẽ quyết định thành công cho hoạt 
động kinh doanh của bạn, chẳng hạn như:

• Kế toán viên

• Ngân hàng

• Dịch vụ lập hóa đơn

• Tòa nhà – Quản lý/chủ sở hữu & Bộ phận an ninh

• Đại lý/nhà môi giới bảo hiểm

• Công ty bảo hiểm

• Nhà cung cấp dịch vụ Internet

• Nhà cung cấp dịch vụ bảng lương

• Bộ phận công trình công cộng

• Nhà cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa thô

• Công ty điện thoại

• Phương tiện dịch vụ chung
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Loại liên hệ:

Tên công ty/cá nhân:

Số tài khoản:

Nguyên vật liệu/dịch vụ cung cấp:

Tỉnh/Thành phố, tiểu bang, mã ZIP:

Điện thoại văn phòng:

Trang web:

Đ Ạ I  D I Ệ N  C Ô N G  T Y  ( C H Í N H )

Người liên hệ chính:

Chức danh:

Điện thoại văn phòng:

Email:

Đ Ạ I  D I Ệ N  C Ô N G  T Y  ( T H AY  T H Ế )

Người liên hệ thay thế:

Chức danh:

Điện thoại di động:

Email:

Thẻ liên hệ với khách hàng 
và nhà cung cấp
Sử dụng mẫu sau để ghi lại thông tin về các nhà cung cấp hiện tại, 
nhà cung cấp thay thế, cũng như khách hàng và người liên hệ quan 
trọng. Sao chép mẫu này cho mỗi người liên hệ.

Khách hàng/người 
liên hệ quan trọng

Nhà cung cấp dự phòngNhà cung cấp hiện tại

Vui lòng điền vào mẫu sau

Điện thoại di động:

Điện thoại nhà riêng:
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Nắm được trình độ 
công nghệ thông tin
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Lập kế hoạch nâng cao nghị 
lực về CNTT
Nâng cao nghị lực về CNTT là khả năng chuẩn bị để doanh nghiệp 
sẵn sàng ứng phó với tình trạng thiếu hệ thống, phần mềm hoặc 
ứng dụng quan trọng trong thời gian dài, cũng như khả năng phục 
hồi nhanh chóng các dịch vụ trên quy mô rộng nhất có thể. 

Bạn cần xác định và xem xét các 
yếu tố sau:
1. Xác định các hệ thống CNTT (phần mềm, ứng dụng, v.v.) và ứng 

dụng quan trọng đối với doanh nghiệp

2. Ghi lại các bước cần thực hiện trong trường hợp thiếu CNTT dài hạn

3. Nhớ sao lưu dữ liệu (thường xuyên và đầy đủ)

4. Ghi lại mọi quy trình (chẳng hạn như giải pháp thủ công) có thể 
triển khai trong trường hợp thiếu thốn kéo dài

Lời khuyên của chuyên gia: Lên kế 
hoạch & thực hành
Hướng dẫn và thực hành các quy trình (chẳng hạn như giải pháp thủ 
công) để có thể tự tin thiết lập và thực hiện khi cần thiết trong lúc 
xảy ra thảm họa.
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• Đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ sao lưu dữ liệu giải thích và minh họa 
cách hoạt động của quy trình khôi phục.

• Đảm bảo dữ liệu đang sao lưu với tần suất và mức độ đầy đủ mà bạn 
mong muốn, đồng thời thử nghiệm hoạt động sao lưu ở nhiều vị trí 
khác nhau. 

• Phải có nhiều người hiểu được vị trí và cách truy cập dữ liệu sao lưu. 

Sao lưu dữ liệu
Sao lưu dữ liệu là việc rất cần thiết. Bạn cũng nên tìm hiểu những 
kiến thức cơ bản về việc truy xuất và khôi phục dữ liệu, quy trình đó 
đòi hỏi những gì, dữ liệu nào có thể khôi phục và mất bao lâu.

Khi lập kế hoạch sao lưu dữ liệu, hãy 
cân nhắc những yếu tố sau:

T Ì M  H I Ể U  Q U Y 
T R Ì N H  K H Ô I  P H Ụ C

T H I Ế T  L Ậ P  TẦ N 
S U ẤT  S A O  L Ư U

T H Ử  N G H I Ệ M  V Ớ I 
N H I Ề U  V Ị  T R Í

C H Ỉ  Đ Ị N H 
N H I Ề U  C Á 

N H Â N
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Loại công nghệ:

Thiết bị:

Tên và số phiên bản/mẫu:

Số sê-ri:

Tên người dùng đã đăng ký:

Giá mua/thuê:

Ngày mua/thuê:

Số lượng (Thiết bị) hoặc số giấy phép (phần mềm):

Số giấy phép:

Số hỗ trợ kỹ thuật:

Nhà cung cấp chính:

Nhà cung cấp thay thế:

Ghi lại dịch vụ CNTT 
Sử dụng mẫu sau để liệt kê các thiết bị máy tính, phần cứng, phần 
mềm, bản ghi quan trọng và quy trình sao lưu mà bạn sẽ cần để 
thực hiện nghiệp vụ kinh doanh quan trọng. Sao chép mẫu này cho 
mỗi thiết bị hoặc bản ghi.

Vui lòng điền vào mẫu sau
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Duy trì & thử nghiệm 
nghị lực kinh doanh
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Hướng dẫn nhân viên về kế hoạch của bạn, đồng thời không ngừng 
cập nhật kế hoạch này để tạo ra giá trị lâu dài. Kế hoạch nâng cao 
nghị lực kinh doanh phải là "tài liệu cập nhật", phản ánh thay đổi 
của doanh nghiệp bạn. Nếu danh sách liên hệ bạn tạo đã cũ khi xảy 
ra thảm họa, danh sách này sẽ không còn giá trị khi ứng phó với 
trường hợp khẩn cấp.

Bạn cần xác định & xem xét 
các yếu tố sau:

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  N H Â N  V I Ê N  V Ề  K Ế  H O Ạ C H

C Ậ P  N H ẬT  K Ế  H O Ạ C H  T H E O  N H U  C Ầ U 
&  H Ư Ớ N G  D Ẫ N  L Ạ I

C Ậ P  N H ẬT  D A N H  S Á C H  L I Ê N  H Ệ  K H I  C Ó  B ẤT 
K Ỳ  T H AY  Đ Ổ I  N À O

G Ử I  D A N H  S Á C H  L I Ê N  H Ệ  M Ớ I  C H O 
N H Â N  V I Ê N

D U Y  T R Ì  &  L Ặ P  L Ạ I
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Thử nghiệm kế hoạch nâng cao nghị lực kinh doanh của bạn để đảm 
bảo kế hoạch hoạt động như dự tính. Bạn phải thử nghiệm kế hoạch 
ít nhất 1 lần/năm. Khi thử nghiệm, hãy tiếp thu những bài học nhận 
được để cải thiện kế hoạch theo thời gian. Điều quan trọng là bạn 
phải thử nghiệm tất cả các nghiệp vụ quan trọng, đặc biệt là những 
nghiệp vụ dễ bị ảnh hưởng nhất khi xảy ra thảm họa.

Duy trì & thử nghiệm 
nghị lực kinh doanh
Thử nghiệm kế hoạch

D I Ễ N  TẬ P  T R O N G  P H Ò N G  H Ọ P

Thông qua buổi diễn tập đơn giản trong phòng họp, bạn có thể phân 
tích hiệu quả của kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong môi 
trường thoải mái và không căng thẳng. Đây là phương pháp tiết 
kiệm và tập trung vào con người, cũng như nhiệm vụ mà họ sẽ thực 
hiện trong quá trình phục hồi. Trong suốt buổi diễn tập trong phòng 
họp, bạn sẽ vừa hướng dẫn đội ngũ về nhiều tình huống khác nhau, 
vừa đặt câu hỏi "nếu...thì sao". Với loại thử nghiệm này, bạn sẽ tìm 
ra những lỗ hổng để tinh chỉnh và cải thiện kế hoạch. Ngoài ra, bạn 
cũng sẽ thêm tự tin vào kế hoạch và sẵn sàng hơn trong việc ứng 
phó với thảm họa.

D I Ễ N  TẬ P  T H Ự C  T Ế

Sau khi thực hiện vài buổi diễn tập trong phòng họp, bạn nên cân 
nhắc tiến hành buổi diễn tập thực sự. Diễn tập là một cách để thử 
nghiệm những phần cụ thể trong kế hoạch. Ví dụ: bạn có thể tổ 
chức cuộc diễn tập hỏa hoạn để đánh giá xem bạn và nhân viên có 
thể thoát hiểm nhanh chóng đến mức nào, đồng thời đảm bảo mọi 
người biết vị trí tập trung khẩn cấp đã chỉ định trong trường hợp sơ 
tán tòa nhà. 

Những loại thử nghiệm bạn có 
thể cân nhắc
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Tính năng Ứng 
phó khẩn cấp 
của Facebook
& tài nguyên khác về nghị lực kinh doanh
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Ứng phó khẩn cấp là một công cụ của Facebook chuyên cung 
cấp thông tin về các khủng hoảng mới xảy ra. Mọi người có thể 
sử dụng tất cả các tính năng Ứng phó khẩn cấp của Facebook 
(bao gồm Kiểm tra an toàn, Trợ giúp của cộng đồng và Trang 
gây quỹ để hỗ trợ phục hồi sau khủng hoảng) ở cùng một nơi.

Công cụ Ứng phó khẩn 
cấp trên Facebook



 45
OPEN

Liên kết đến bài viết, ảnh & video
Nội dung liên quan đến khủng hoảng của các bài viết công khai 
sẽ hiển thị ở cùng một nơi để hỗ trợ mọi người tìm hiểu thêm về 
khủng hoảng.

Trợ giúp của cộng đồng
Mọi người có thể tìm kiếm sự trợ giúp hoặc đề nghị giúp đỡ 
những cộng đồng bị ảnh hưởng do khủng hoảng.

Kiểm tra an toàn
Đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng để báo cho gia đình và 
bạn bè biết bạn đã an toàn. Nhờ công cụ Kiểm tra an toàn, bạn có 
thể nhanh chóng xác định được những người ở khu vực địa lý bị 
ảnh hưởng có an toàn hay không, đồng thời xác định những người 
cần hỗ trợ.

Trang gây quỹ
Facebook mang đến cho mọi người một nền tảng để tạo trang gây 
quỹ và quyên góp nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do khủng 
hoảng, cũng như những tổ chức phi lợi nhuận thực hiện công tác 
cứu trợ.
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Chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn 
cấp cho doanh nghiệp
Đảm bảo rằng bộ dụng cụ khẩn cấp của doanh nghiệp bạn luôn 
đầy đủ và cập nhật mọi nhu cầu của bạn, cũng như nhân viên trong 
trường hợp phải sơ tán hoặc trú ẩn tại chỗ. Bạn phải đảm bảo tự lực 
cánh sinh cho đến khi được hỗ trợ. Hãy dùng danh sách kiểm tra để 
bắt đầu tạo bộ dụng cụ khẩn cấp cho doanh nghiệp. 

Lời khuyên của 
chuyên gia: Chuẩn 
bị bộ dụng cụ 
khẩn cấp
Hãy cân nhắc đến môi trường 
và những nhu cầu riêng của 
doanh nghiệp bạn khi tạo 
bộ dụng cụ. Những thiết bị 
phù hợp khi xảy ra thảm họa 
sẽ khác nhau, tùy theo môi 
trường mà doanh nghiệp bạn 
hoạt động.
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Danh sách kiểm tra của Bộ dụng cụ khẩn cấp cho doanh nghiệp 
nhỏ bao gồm các thành phần cơ bản của một bộ dụng cụ khẩn cấp, 
nhưng chưa phải là danh sách đầy đủ. Hãy nhớ cân nhắc những nhu 
cầu cụ thể của doanh nghiệp và nhân viên khi tạo bộ dụng cụ.

Danh sách kiểm tra

Bộ dụng cụ khẩn cấp cho 
doanh nghiệp nhỏ

Bản sao những tài liệu và bản ghi quan trọng (đừng quên Kế 
hoạch nâng cao nghị lực kinh doanh nhé!)

Đồ văn phòng phẩm cơ bản, chẳng hạn như bút, giấy, dập ghim 
(tất nhiên là cả ghim rồi!)

Thông tin chi tiết về phần mềm quan trọng (mã truy cập, mật 
khẩu, v.v.)

Bộ dụng cụ sơ cứu

Bộ sạc di động – Cân nhắc sử dụng bộ sạc bằng năng lượng mặt 
trời cho laptop và điện thoại di động

Bộ chìa khóa dự phòng

Đồ ăn và nước uống cho nhân viên trong tối thiểu 72 giờ

Đèn pin và pin dự phòng
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Cân nhắc quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng đối với mọi doanh 
nghiệp. Bảo hiểm có thể giảm bớt tác động về tài chính do tai nạn, 
hỏa hoạn & các sự cố khác gây gián đoạn hoạt động của doanh 
nghiệp. Bảo hiểm bảo vệ doanh nghiệp trước các biến cố nằm ngoài 
tầm kiểm soát của họ, đồng thời tăng cơ hội sống còn của doanh 
nghiệp. 

Tầm quan trọng của quyền lợi bảo hiểm

H A I  L O Ạ I  B Ả O  H I Ể M  N Ê N  C Â N  N H Ắ C  Đ Ể  C H U Ẩ N 
B Ị  Ứ N G  P H Ó  V Ớ I  T H Ả M  H Ọ A :

1. Bảo hiểm tài sản góp phần bảo đảm giá trị cho tài sản của doanh 
nghiệp, bao gồm tòa nhà, máy tính, thiết bị, đồ đạc, v.v.

2. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sẽ bồi thường cho bạn phần thu 
nhập bị mất đi do buộc phải đóng cửa.
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Đ Ể  D O A N H  N G H I Ệ P  H O ẠT  Đ Ộ N G  T H U Ậ N  L Ợ I , 
H ÃY  C Â N  N H Ắ C  C Á C  Đ I Ể M  S A U  V Ề  B Ả O  H I Ể M :

• Xem xét quyền lợi bảo hiểm và thiết kế một chương trình bảo 
hiểm phù hợp với doanh nghiệp và rủi ro của bạn.

• Tham khảo ý kiến của chuyên gia bảo hiểm để tìm hiểu các loại 
quyền lợi bảo hiểm khác nhau.

• Lưu ý rằng hợp đồng bảo hiểm của bạn không nhất thiết phải chi 
trả mọi khía cạnh của doanh nghiệp, mà chỉ những yếu tố quan 
trọng nhất, bắt buộc phải có để duy trì hoạt động.

• Khi xảy ra thảm họa, hãy gửi yêu cầu bồi thường sớm nhất có thể; 
chuẩn bị trước những nội dung công ty bảo hiểm có thể yêu cầu 
để bạn không bỏ lỡ bước quan trọng nào trong quy trình.

• Chụp ảnh theo định kỳ doanh nghiệp và thiết bị trước khi xảy ra 
thảm họa. Sau khi xảy ra thảm họa, hãy chụp ảnh hoặc quay video 
ghi lại những thiệt hại để đòi bồi thường.
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Tài nguyên khác về nghị 
lực kinh doanh

Tài nguyên hỗ trợ nâng cao nghị lực 
kinh doanh cho doanh nghiệp
1. Bộ lập kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh của FEMA 

https://www.ready.gov/business-continuity-planning-suite

2. Chương trình chuẩn bị sẵn sàng tự nguyện cho khu vực tư nhân 
– PS-Prep™ & Sự chuẩn bị sẵn sàng của doanh nghiệp nhỏ 
https://www.fema.gov/voluntary-private-sector-preparedness-program-ps-
preptm-small-business-preparedness

3. Đánh giá mức độ sẵn sàng của Hội Chữ thập đỏ Mỹ – Cẩm nang 
chuẩn bị sẵn sàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
https://www.readyrating.org/lobby/ResourceCenter/agentType/View/
ResourceID/45/SMB-Prepared-Playbook

4. Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cho doanh nghiệp – Ready.gov 
https://www.ready.gov/business

5. Hướng dẫn sơ bộ dành cho Doanh nghiệp & Chủ doanh nghiệp 
về lập kế hoạch và ứng phó với dịch COVID-19 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-
business-response.html
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Tương tác cộng đồng
Bạn cần kết nối với các doanh nghiệp lân cận và cơ quan chính 
quyền địa phương nhằm tạo ra mạng lưới nghị lực kinh doanh 
trước khi xảy ra thảm họa.

Lưu ý
1. Liên hệ với bộ phận Dịch vụ cấp cứu tại địa phương (tỉnh/thành 

phố hoặc hạt). Chính quyền các cấp, phương tiện dịch vụ chung 
và các tổ chức phi lợi nhuận như Chữ thập đỏ đều tích cực tham 
gia lập kế hoạch nâng cao nghị lực trên toàn cộng đồng trong 
trường hợp xảy ra thảm họa ở quy mô lớn.

2. Yêu cầu chính quyền địa phương đưa ra kế hoạch ứng phó với 
thảm họa cho cộng đồng của bạn.

3. Hỏi xem doanh nghiệp có những cơ hội nào để cung cấp thông 
tin cho quy trình lập kế hoạch. 



52

Thảm họa có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, khiến doanh nghiệp bạn 
phải tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian vô định. Bạn cần 
phải chuẩn bị cho hoạt động của doanh nghiệp và nhân viên trước 
khi xảy ra khủng hoảng để có thể giảm thiểu thời gian trì hoãn 
hoạt động và quay trở lại phục vụ khách hàng.

Danh sách kiểm tra nâng cao nghị lực kinh doanh cho doanh 
nghiệp nhỏ là bước đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch duy trì 
hoạt động kinh doanh. Dù chưa phải là danh sách đầy đủ, nhưng 
bạn có thể sử dụng công cụ đơn giản này để bắt tay vào việc xây 
dựng quy trình lập kế hoạch cơ bản.

Doanh nghiệp bạn đã đủ nghị lực chưa?

Danh sách kiểm tra nâng cao 
nghị lực kinh doanh
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Tập hợp một đội ngũ nhân viên đại diện cho những khía cạnh 
quan trọng của doanh nghiệp, cũng như chịu trách nhiệm chuẩn 
bị và ứng phó với tình trạng gián đoạn kinh doanh.

Sắp xếp tất cả các tài liệu và thông tin quan trọng để dễ dàng 
tham khảo khi cần nhất.

Xác định và ưu tiên những hoạt động kinh doanh quan trọng để 
bạn biết được thứ tự cần phục hồi.

Xác định những rủi ro tiềm ẩn (tự nhiên và nhân tạo) có thể làm 
gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.

Xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp hoặc duy trì hoạt động 
để bạn có thể tiếp tục cung cấp sản phẩm/dịch vụ sau khi xảy ra 
thảm họa (ví dụ: không thể ra vào tòa nhà, cần máy phát điện, 
v.v.)

Cho phép truy cập mọi dữ liệu hoặc file quan trọng khi ra quyết 
định nếu bạn không thể đến công ty (chẳng hạn như sau khi xảy 
ra hỏa hoạn).

Liên tục cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp cho nhân viên, nhà 
cung cấp, khách hàng và những người liên hệ quan trọng khác.

Duy trì những nguồn cung khẩn cấp cho doanh nghiệp để giải 
quyết nhu cầu trước mắt, chẳng hạn như khi nhân viên không 
thể về nhà.

Danh sách kiểm tra nâng cao nghị lực 
kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ
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Trước thảm họa
Trước khi xảy ra tình trạng gián đoạn kinh doanh, bạn 
cần hoàn thành những hoạt động sau:

Luôn cập nhật thông tin về thảm họa có nguy cơ xảy ra ở khu 
vực của bạn

Tập hợp một đội ngũ nhân viên đại diện cho những khía cạnh 
quan trọng của doanh nghiệp, cũng như chịu trách nhiệm 
chuẩn bị và ứng phó với tình trạng gián đoạn kinh doanh

Sắp xếp tất cả các tài liệu và thông tin quan trọng để dễ dàng 
tham khảo khi cần nhất

Xác định các tác động mà tình trạng thiếu nguồn lực quan 
trọng (con người, cơ sở vật chất, bên thứ ba quan trọng, v.v.) có 
thể gây ra, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của bạn

Xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp hoặc duy trì hoạt động 
để bạn có thể tiếp tục cung cấp sản phẩm/dịch vụ sau khi xảy 
ra thảm họa (ví dụ: không thể ra vào tòa nhà, cần máy phát 
điện, v.v.)

Cho phép truy cập mọi dữ liệu hoặc file quan trọng khi ra quyết 
định nếu bạn không thể đến công ty (chẳng hạn như sau khi 
xảy ra hỏa hoạn)

Liên tục cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp cho nhân viên, nhà 
cung cấp, khách hàng & những người liên hệ quan trọng khác

Duy trì những nguồn cung khẩn cấp cho doanh nghiệp để giải 
quyết nhu cầu trước mắt, chẳng hạn như khi nhân viên không 
thể về nhà

Danh sách kiểm tra hành 
động nhanh để nâng cao 
nghị lực kinh doanh
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Sau thảm họa
Sau khi xảy ra tình trạng gián đoạn kinh doanh, bạn cần hoàn 
thành ngay những hoạt động sau:

Đảm bảo nhân viên đã an toàn; xác định biện pháp cần thực 
hiện để nhân viên luôn được an toàn

Thông báo cho đội ngũ quản lý về sự cố

Họp với đội ngũ quản lý - trực tiếp tại một địa điểm hoặc trực 
tuyến qua điện thoại

Xác định những việc cần ưu tiên khi ứng phó với sự cố, cũng như 
liệu các bên thứ ba hoặc các tổ chức khác có cần tham gia ứng 
phó với tình trạng gián đoạn hay không

Phổ biến hướng dẫn và những việc cần ưu tiên cho nhân viên

Tiến hành đánh giá sơ bộ để xác định mức độ nghiêm trọng của 
tác động đối với nhân viên, hoạt động và nhà phân phối

Thông báo cho công ty bảo hiểm và các bên liên quan khác (ví 
dụ: luật sư, đối tác, v.v.)

Thu thập thông tin: ghi lại mọi thứ liên quan đến sự cố; chụp 
ảnh; lưu giữ mọi bằng chứng

Kiểm soát thông tin: Chuẩn bị bản báo cáo tóm tắt về sự cố; chỉ 
định một cá nhân phụ trách hoạt động truyền đạt thông tin

Cân nhắc tác động đối với doanh nghiệp và hoạt động của nhà 
phân phối; xác định kế hoạch hành động để giảm thiểu tình 
trạng gián đoạn nghiêm trọng

Danh sách kiểm tra hành 
động nhanh để nâng cao 
nghị lực kinh doanh
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