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Khủng hoảng kinh tế
và ”Cuộc cách mạng”
của mỗi doanh nghiệp
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Nội Dung

➢ Rủi ro
➢ Kinh tế thời khủng hoảng
➢ Niềm tin
➢ Đấu tranh sinh tồn
➢ Tái cơ cấu - cuộc cách mạng của doanh nghiệp
➢ Những vai trò trong cải cách
➢ Công nghệ quản lý là chìa khóa của Tái cơ cấu
➢ ERP - thuốc chữa bách bệnh
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Rủi ro

● Rủi ro = điều xấu không mong muốn có thể xảy ra
● Có thể dự đoán và phòng tránh

Chưa đến: ”Úi Giời”...
Đang đến: ”Lậy trời”...

Đến rồi: ”Biết thế”...
Kết thúc: ”Tại số”...

● Quản trị rủi ro: nhận biết và
kiểm soát giảm thiểu rủi ro
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Khủng hoảng kinh tế (Marx)

● Là sự suy giảm các hoạt động kinh tế kéo dài và 
trầm trọng hơn cả suy thoái trong chu kỳ kinh tế.

● Tái sản xuất bị suy sụp tạm thời
● Lưu thông tư bản bị tắc nghẽn
● Hậu quả:

– Xáo trộn, hỗn loạn trong xã hội

– Sắp đặt lại trật tự kinh tế

– Thanh lọc các cơ thể sống của nền kinh tế

– Tái khởi động một quá trình tích tụ tư bản mới
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Tình hình DN VN 2012

● Mỗi tháng có 4000-4500 DN giải thể
● Có thể đến 50.000 DN giải thể trong cả năm
● Cho đến nay trên 81.900 giải thể, 16.000 ngừng và 

85.000 ngừng nhưng không đăng ký



 

© VIAMI Training - training@viamisoftware.com

Chết trên đống tài sản

● Giàu: chết...
● Nghèo: khổ...

khủng hoảng
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● Niềm tin =                                  =

– Tâm = sự yêu mến + mức độ hợp tác + tính nhất quán + 
tính minh bạch. 

– Tài = khả năng đáp ứng + chất lượng phục vụ.

– Rủi = nguy cơ tiềm ẩn + nguy cơ hiện hữu.

(cấp số cộng/nhân: 5 + 6 = 11 ↔ 5 x 6 = 30; 
cấp số cộng/nhân: 0.5 + 6 = 6.5 ↔ 0.5 x 6 = 3) 

● Niềm tin trong kinh doanh = tin tưởng → giành khách hàng 
→ ảnh hưởng → kiểm soát thị trường → thị phần 
→ lợi nhuận 

Chỉ số niềm tin 
Thân thiết x Năng lực

Rủi ro

Tâm x Tài

Rủi
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Đấu tranh sinh tồn: tự tìm hướng đi

Diệt vongNằm im chờ thời

Chuyển đổi ngành nghề

Tái cấu trúcTái tổ chức

Bán doanh nghiệp
(thoát hiểm)
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Cải cách: hướng đi tích cực

● Tái cấu trúc (restructuring), tái cơ cấu 
(reengineering)

– Thay đổi lại 1 phần hay toàn bộ cơ cấu tổ chức

– Cơ cấu lại mô hình quản lý và kinh doanh

– Cơ cấu lại các nguồn tài nguyên

– Tự làm mới mình

● Tái tổ chức (reorganizing)
– Thay đổi một phần hay toàn bộ phương thức tổ chức

– Không thay đổi cơ cấu tổng thể
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Biến khủng hoảng thành cơ hội

● Cơ hội không dành cho các cơ thể ốm yếu

● Cơ hội hiếm hoi để đột phá vượt khỏi chính mình

– Có đủ điều kiện: áp lực + thời gian + nhận thức

– Cải cách → tối ưu hóa nguồn lực

– Củng cố lực lượng → tạo thế mạnh cạnh tranh

– Chuẩn bị bệ phóng → khẳng định vị trí

– Chớp thời cơ khi nó đến → bứt phá vượt bậc

● Ít cơ hội hơn cho các DN lớn, đã có truyền thống

– Tái cấu trúc và tối ưu hóa nguồn lực để duy trì vị trí, thôn tính 
thị trường hoặc độc quyền

– Chớp thời cơ khi nó đến → tranh giành quyền lực
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Tái cấu trúc: cuộc cách mạng của 
doanh nghiệp

● Môi trường khó khăn sẽ tạo động lực cải cách
– Khủng hoảng, suy thoái → áp lực lớn

– Tự thay đổi mình hay là chết? → Cố thủ là diệt vong

– Phải dứt điểm mới đổi đời

● Cuộc cách mạng quy trình, công nghệ và con người
– Quy trình cần chặt chẽ hơn → tối ưu hóa

– 1 đời công nghệ chỉ nên tồn tại 5 năm → tái đầu tư

– Con người cần thay đổi để đáp ứng đòi hỏi mới

– ==> Cách mạng tổng thể toàn bộ doanh nghiệp
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Hiệu ứng trước mắt của cách mạng

● Thay đổi, đảo lộn
● Trên bối rối, dưới bất bình → áp lực từ mọi phía
● Nhiều đau đớn
● Chi phí cao
● Có khả năng cách mạng thất bại
● Chân lý chỉ được chứng minh khi kết thúc bằng 

thắng lợi
● Không có ”cách mạng nhung lụa”, nếu có thì chỉ là sự 

thỏa thuận chuyển giao quyền lực khi đã sẵn sàng
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Khi nào cần cải cách?

Chủ động:
thường xuyên (khi cảm 
thấy cần)
● Tăng năng lực cạnh tranh, 

vươn lên

● Ngăn chặn trước các nguy 
cơ, rủi ro

● Cần đột phá, tạo sức bật

● Cần tự làm mới mình

Bị động:
● Do bị suy yếu: cơ hội cuối 

cùng để trụ lại, sống sót

● Buộc phải thay đổi do:

– thay đổi cấu trúc sở 
hữu, cổ phần hóa

– bị áp lực, nguy cơ, 
đang gặp rủi ro...

Đa số sự suy yếu của DN do quản lý lỏng lẻo
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Vai trò tư vấn trong cải cách

● Kinh nghiệm từng trải
● Cơ sở nghiên cứu
● Cơ sở phân tích
● Cơ sở giải pháp
● Cơ sở phản biện
● Trách nhiệm đối với giải pháp
● Giúp nâng cao nhận thức
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Vai trò của lãnh đạo

● Quyết định giải pháp
● Quyết tâm theo đuổi
● Sống chết vì sự nghiệp
● Chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp
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Vai trò của CNTT

● Mọi ngành kinh tế đều phụ thuộc vào TT&CNTT
– CNTT có tốc độ phát triển mạnh nhất

– CNTT lôi kéo các ngành kinh tế khác đi theo

● Trong cải cách CIO lên ngôi?
– Cải cách CNTT nhanh nhất, rẻ nhất

– Quy trình hóa cần cho mọi 
cuộc cải cách

– CNTT cung cấp công cụ 
quản lý hữu hiệu nhất
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Quản lý ”gia đình”

Giải quyết những bài toán đơn lẻ, thế nào cũng được

Excel

Phần mềm kế toán
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Quản lý rời rạc

Xử lý những bài toán đơn lẻ, thông tin 1 chiều
Mọi thứ dường như vẫn tốt... cho đến khi...

tin ai bây giờ?

P H Â N  T Í C H  V À X Â Y  D Ự N G  
T Ừ N G  Ứ N G  D Ụ N G  R I Ê N G  R Ẽ

B Á N  H À N G

Q U Ả N  L Ý  
S Ả N  X U Ấ T

K H O / Đ Ặ T  
H À N G

K Ế T O Á N  
B Á N  H À N G  

Q U Ả N  L Ý  
S Ả N  X U Ấ T

K H O / Đ Ặ T  H À N G

K Ế T O Á N  
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Quản trị doanh nghiệp tổng thể

Lõi ERP
+ tích hợp
hệ thống

Triển khai modules dựa vào 
sự tích hợp dữ liệu và

phân tích thiết kế hệ thống tổng thể

Quản lý sản xuất

Hoạch định chiến lược
lập kế hoạch hoạt động

Quản lý vật tư

Quản lý chất lượng

Quản trị quan hệ
khách hàng

Quản trị tài sản

Quản trị bảo hành 

Quản tri nguồn
nhân lực

Tài chính kế toánQuản trị cung ứng

Quản trị bán hàng 

Quản lý nội bộ

Giải quyết những bài toán quản lý tập trung, xử lý thông tin đa chiều
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Công nghệ quản lý là chìa khóa 
của mọi cải cách

● Mọi cải cách đều đi tới mục đích tăng hiệu quả
– Hoạch định → chiến lược

– Quy trình → tiêu chuẩn hóa

– Tối ưu hóa → chống ”lãng phí tài nguyên”

Công nghệ quản lý = tiêu chuẩn + quy trình + con 
người + công nghệ + hệ thống + hoạch định = ERP

==> Kiểm soát song song nhiều thông số: tăng chỉ số niềm tin

● Cải cách mà không có công nghệ quản lý ==> 
chứng nào tật đấy.
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ERP - hệ thống dành để phục vụ 
cho sự khác biệt và sự sáng tạo
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ERP - lựa chọn khôn ngoan để
phát triển bền vững

● Công nghệ cộng hưởng tầm nhìn chiến lược
● Quản trị và phát huy sự sáng tạo
● Quản trị rủi ro → Tạo thế chủ động
● Kinh doanh bằng ”Giá trị của niềm tin”
● Khách hàng giúp khẳng định thương hiệu
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ERP thuốc kì diệu chữa bách bệnh?

● ERP không đảm bảo thành công

● ERP thất bại nhiều hơn thành công

● Tại sao vẫn cần ERP? Có gì để thay thế?

● Làm thế nào để thất bại không thuộc về mình?

– Nhận thức đúng của lãnh đạo đối với ERP

– Những yếu tố dẫn đến thất bại hay thành công của ERP

– Những vai trò then chốt trong dự án ERP

– Đầu tư cho ERP thế nào là hiệu quả

– Lộ trình triển khai dự án ERP

– Khai thác triệt để những tài nguyên của doanh nghiệp
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Thảo luận

● Hãy cho ví dụ DN phát triển mà quản lý kém

● Hãy cho ví dụ tái cơ cấu không bắt nguồn từ quản lý

● Hãy cho ví dụ ”đại gia” phất lên trong khủng hoảng

● Vì sao Công nghệ quản lý quyết định thành công của tái cơ 
cấu 

● Câu hỏi khảo sát trắc nghiệm

● Hỏi đáp

Trân trọng cám ơn
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