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Đánh giá ChứC năng 
hoạt Động thiết yếu
Có nhiều hoạt động có thể tăng khả năng cho doanh nghiệp sống sót sau thảm họa - có thể là lũ lụt, hỏa hoạn, 
động đất, hoạt động trên mạng hoặc khủng bố. Bước đầu tiên là biết rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng. Hoàn tất thẻ 
điểm này để xem lãnh vực thiết yếu nào cần thiết để thực hiện doanh thương. Kiểm tra mức quan trọng của từng 
chủ đề rồi sử dụng thông tin để lập chương trình sẵn sàng và phục hồi sau thảm họa.

Địa điểm và/hoặc cơ sở doanh thương 
của quý vị quan trọng ở mức nào?                                    

RẤT QUAN TRỌNG  – Địa điểm và/hoặc cơ sở 
doanh thương của chúng ta là địa điểm hoạt động 
duy nhất hoặc có đặc điểm rất cụ thể nên rất khó 
hoặc đắt tiền để tìm thấy ở những nơi khác.

QUAN TRỌNG  – Có sẵn địa điểm thay thế phù 
hợp cho hoạt động dù địa điểm này có thể đắt hơn.

KHÔNG QUAN TRỌNG  – Có thể hoạt động 
doanh thương ở nhiều địa điểm hoặc cơ sở khác 
nhau và có sẵn nhiều lựa chọn thay thế giá cả phải 
chăng.

Lưu dụng nhân viên hiện tại quan trọng 
ở mức nào?

RẤT QUAN TRỌNG  – Nhân viên hiện tại có kiến 
thức, kỹ năng hoặc mối quan hệ chuyên biệt, khó 
hoặc không thể thay thế.

QUAN TRỌNG  – Nhân viên hiện tại có kiến thức, 
kỹ năng và mối quan hệ quan trọng nhưng vẫn có 
nhân viên có thể thay thế để tiếp tục hoạt động.

KHÔNG QUAN TRỌNG  – Chúng ta có thể dễ 
dàng tìm được nhân viên khác có cùng kiến thức 
và kỹ năng.  

Công Nghệ Thông Tin (CNTT) quan trọng 
ở mức nào với doanh nghiệp của quý vị?                                            

RẤT QUAN TRỌNG  – – Cơ sở hạ tầng CNTT là 
cần thiết để nhận thông tin và/hoặc hoạt động thiết 
bị.

QUAN TRỌNG – CNTT là cần thiết cho hoạt động 
của doanh nghiệp chúng ta nhưng có thể làm thủ 
công thay thế cho đến khi khôi phục được khả 
năng sử dụng CNTT.

KHÔNG QUAN TRỌNG  – Doanh nghiệp của 
chúng ta không sử dụng CNTT.

Việc có sẵn hàng trong kho hoặc sản 
phẩm quan trọng ở mức nào?        

RẤT QUAN TRỌNG  – – Hàng trong kho hoặc 
sản phẩm là cần thiết để sản xuất và/hoặc để bán 
cho khách hàng. 

QUAN TRỌNG  – Có sẵn hàng trong kho hoặc 
sản phẩm thay thế cho đến khi phục hồi được 
lượng hàng trong kho hoặc sản phẩm thông 
thường, mặc dù nó có thể đắt hơn.

KHÔNG QUAN TRỌNG – Doanh nghiệp của 
chúng tôi không sử dụng hàng trong kho hoặc sản 
phẩm.  

Tạo ra một doanh nghiệp/nơi làm việc an 
toàn quan trọng ở mức nào?

RẤT QUAN TRỌNG  – Doanh nghiệp của chúng 
ta hoạt động và có nhân viên và/hoặc khách hàng 
tại chỗ.

QUAN TRỌNG  – Chúng ta muốn hoạt động 
doanh nghiệp tại chỗ, nhưng có sẵn địa điểm thay 
thế và có thể sử dụng cho đến khi địa điểm doanh 
thương chánh được an toàn.

KHÔNG QUAN TRỌNG – Doanh nghiệp của 
chúng ta không cần có địa điểm cụ thể để hoạt 
động.

Người cung ứng bên ngoài và người 
cung cấp dịch vụ quan trọng ở mức nào 
với quý vị?

RẤT QUAN TRỌNG  – Người cung ứng và người 
cung cấp dịch vụ hiện tại là nguồn cung cấp duy 
nhất những yếu tố cần thiết cho hoạt động kinh 
doanh của chúng ta. 

QUAN TRỌNG  – Có sẵn người cung ứng và 
cung cấp dịch vụ thay thế cho doanh nghiệp, mặc 
dù chi phí có thể cao hơn. 

KHÔNG QUAN TRỌNG – Có sẵn số lượng đáng 
kể nguồn thay thế.



giảm thiệt hại
và tăng mứC phụC hồi

ĐỊA ĐIỂM

Phân tích nguy cơ cho địa điểm (lũ lụt, gió lớn, động đất, hỏa hoạn)

Tăng cường cơ sở để chống chọi với nguy cơ

Đánh giá nhu cầu bảo hiểm dựa trên nguy cơ ở địa điểm và phải có bảo hiểm thích hợp 

Tìm (các) địa điểm tạm thời thay thế

NHÂN VIÊN

Lập ra chánh sách nghỉ phép khẩn cấp cho nhân viên trong trường hợp xảy ra thiên tai

Cung cấp tài liệu và huấn luyện cho nhân viên để lập ra và duy trì bộ dụng cụ khẩn cấp tại 
nhà trong hai tuần
Khuyến khích và huấn luyện cho nhân viên về việc chuẩn bị nhà cửa sẵn sàng cho thiên tai

Đánh giá đầy đủ những vị trí nào của nhân viên rất quan trọng cho doanh nghiệp trong thời 
gian thảm họa
Phải biết tiếp liệu khẩn cấp nào cần mua và duy trì để hỗ trợ nhân viên/khách hàng, những 
người có thể có mặt ở địa điểm khi xảy ra thảm họa
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sao lưu dữ liệu quan trọng (ngoài địa điểm nếu có), như thông tin về nhân sự và/hoặc hồ sơ 
tài chánh

Lập chương trình dự phòng để làm việc khi hệ thống máy tính bị hỏng

Biết trước người cung cấp nào có thiết bị máy điện toán mới nhanh chóng

HÀNG TRONG KHO

Trữ nhiều hàng trong kho (trong khu vực có nguy cơ lũ lụt) và chằng giữ (trong khu vực có 
nguy cơ động đất)
Lập chương trình dự phòng để làm việc khi hệ thống CNTT bị hỏng

Biết trước người cung cấp nào có thiết bị CNTT mới nhanh chóng

AN TOÀN NƠI LÀM VIỆC

Tìm xem tòa nhà có chỗ nào yếu và cải tiến sức chịu của tòa nhà

Bảo vệ khỏi hiểm họa không phải từ tòa nhà, như ánh sáng, thiết bị HVAC, giá sách

Huấn luyện về sơ cứu cho nhân viên và chuẩn bị sẵn (nhiều) bộ dụng cụ sơ cứu tại chỗ

NGƯỜI CUNG ỨNG/CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tìm người cung ứng hoặc cung cấp dịch vụ thay thế

Thêm đòi hỏi về phòng ngừa thiệt hại hoặc lập chương trình dự phòng trong hợp đồng

Lập chương trình dự phòng khi cần hoạt động mà không có người cung cấp hoặc dịch vụ

Lập chương trình cho hoàn cảnh khẩn cấp và giảm thiệt hại do thảm họa và tăng 
mức phục hồi. Với mỗi lãnh vực quý vị đánh dấu là Rất Quan Trọng hoặc Quan 
Trọng ở trang trước, hãy điền biểu đồ bên dưới đây.
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VĂN PHÒNG QUẢN LÝ KHẨN CẤP 
Oregon Quản Lý Khẩn Cấp  
3225 State Street Salem, OR 97301
503-378-2911
www.oregon.gov/oem

Xin cảm ơn “Ready Utah” đã cho 
điều chỉnh Scorecard (Thẻ Điểm) 

này để dùng cho doanh nghiệp 
Oregon.

Oregon có nguy cơ bị nhiều hiểm họa khác nhau mà kết quả có thể xảy ra thảm họa. Dù không thể loại bỏ tất cả hiểm 
họa nhưng có thể chuẩn bị cho việc này. Vào mạng lưới www.oregon.gov/oem để tìm hiểu thêm.
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Bộ dụng cụ 
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Kiểm

Cháy rừng

Hàng trong kho

Sơ cứu
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thông

Động đất

LẬP CHƯƠNG 
TRÌNH
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trình

Thông tin liên 
lạc

Kỹ thuật

BIẾT RÕ NGUY CƠ

LẬP CHƯƠNG TRÌNH

HUẤN LUYỆN
 NHÂN VIÊN

THỰC HÀNH

LẤY THÔNG TIN 
CẬP NHẬT

Ngồi xuống-Lấy 
vật che-rồi chờ


