
DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN Câu Chuyện kinh doanh

44 45t i n n h a n h c h u n g k h o a n . v n    5 . 4 . 2 0 2 1t i n n h a n h c h u n g k h o a n . v n     5 . 4 . 2 0 2 1

Mọi dự án kỹ thuật số, từ 
việc triển khai ERP (phần 
mềm hoạch định nguồn lực 

doanh nghiệp) hoặc các phần mềm 
kinh doanh khác cho đến một bộ công 
cụ cộng tác đều yêu cầu ban quản lý 
dự án ước tính, điều phối và kiểm soát 
các nguồn lực về thời gian, ngân sách 
và nhân lực cần thiết để thực hiện 
thành công và đạt được các mục tiêu 
kinh doanh của hệ thống kỹ thuật số 
mới đúng thời hạn và đúng ngân sách. 
Nhóm quản lý dự án thường có đại 
diện từ các đơn vị công nghệ thông tin 
và/hoặc kỹ thuật số nội bộ của công 
ty, từ các đơn vị kinh doanh liên quan 
và từ (các) nhà cung cấp, được tập hợp 
lại và một nhân sự quản lý hoặc đơn vị 
quản lý dự án sẽ được chỉ định. 

Tuy nhiên, những dự án kỹ thuật 
số này không hề đơn giản và thường 
ít được thừa nhận rằng chúng không 
đạt được toàn vẹn mục tiêu đề ra. 
Những lý do thất bại phổ biến nhất 
bao gồm: thiếu sự hậu thuẫn của cấp 
lãnh đạo; các mục tiêu không rõ ràng 
và/hoặc bị thay đổi trong quá trình dự 
án; tác động không lường trước đối 
với các hoạt động vận hành và/hoặc 
dự án chưa được quản lý hiệu quả. 

Dịch vụ đảm bảo và quản lý chất 
lượng dự án độc lập có thể giúp tiết 
kiệm chi phí, thời gian và nâng cao chất 
lượng của dự án kỹ thuật số. Mấu chốt 
là sự tham gia của một cố vấn có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo chất 
lượng dự án, người này sẽ làm việc chặt 
chẽ với nhóm triển khai dự án để đưa ra 
lời khuyên cũng như đưa ra kiểm định 
và thẩm định độc lập (IV&V) cho các 
cột mốc quan trọng của dự án.

Chúng tôi đã đảm nhận vai trò này 
ở nhiều dự án tại Việt Nam và các 

nước trong khu vực suốt 20 năm qua, 
trong đó có kiểm định và thẩm định 
độc lập cho dự án Hệ thống thông tin 
quản lý ngân sách và kho bạc (TAB-
MIS) của Kho bạc Nhà nước Việt 
Nam, một trong những dự án công 
nghệ thông tin lớn nhất tại Việt Nam.

Cố vấn đảm bảo chất lượng (dự 
án) kỹ thuật số đứng về phía khách 
hàng, nhưng đồng thời cũng hỗ trợ 
các bên cung cấp để giúp họ đáp ứng 
hoặc vượt trên kỳ vọng của khách 
hàng. Cố vấn đảm bảo chất lượng nên 
được tham gia từ đầu cho đến cuối dự 
án và không chỉ thực hiện thẩm định, 
đảm bảo chất lượng sau khi dự án đã 
kết thúc, vì đó có thể là quá trễ để 
khắc phục những hậu quả và tổn thất. 

Về cơ bản, các bên cung cấp sẽ 
không được thanh toán cho đến khi 
cố vấn đảm bảo chất lượng của dự 
án kỹ thuật số đồng ý với khách hàng 
để xác nhận các giao phẩm hoặc các 
cột mốc quan trọng. Việc từ chối 
xác nhận sẽ luôn đi kèm với một 
danh sách chi tiết các vấn đề cần giải 
quyết, hoàn thành để việc ký kết xác 
nhận có thể diễn ra sớm nhất. Cố vấn 
đảm bảo chất lượng kỹ thuật số giữ 
cho dự án diễn ra trơn tru và phát 
triển, đồng thời đảm bảo các mục tiêu 
được đáp ứng với chất lượng cao.

Dịch vụ đảm bảo chất lượng dự 

án kỹ thuật số của Grant Thornton 
Việt Nam tập trung vào việc đưa ra 
lời khuyên và đảm bảo chất lượng 
trước và sau mỗi giai đoạn của dự án, 
từ khâu ý tưởng, cho đến chi tiết kỹ 
thuật, thiết kế, hợp đồng, khởi động, 
từng chu kỳ giao phẩm Agile, từng 
mốc thanh toán cho đến kết thúc và 
bàn giao dự án. Phương pháp tiếp cận 
thực tế của chúng tôi mang lại sự đảm 
bảo về chất lượng cho từng dự án cụ 
thể (không rập khuôn, nguyên mẫu).

Dịch vụ đảm bảo chất lượng dự án 
kỹ thuật số độc lập sẽ không làm tăng 
chi phí dự án, vì dù sao việc đảm bảo 
chất lượng này phải được thực hiện 
bởi khách hàng và/hoặc bên cung cấp 
dịch vụ, sản phẩm trong mọi trường 
hợp. Thay vào đó, cố vấn độc lập sẽ 
hỗ trợ giảm bớt khối lượng công việc 
của nhóm triển khai, đồng thời bổ 
sung kiến thức chuyên môn và kinh 
nghiệm quý báu của mình vào tiến 
trình của dự ánn

Để biết thêm thông tin về  
Dịch vụ tư vấn kỹ thuật số của 

grant thornton việt nam,  
vui lòng truy cập trang web  

www.grantthornton.com.vn/
services/Digital-advisory/

Mấu chốt Để Dự án 

kỹ thuật số 
thành công

- Xem xét các khiếm khuyết
- Xem xét và quản lý danh sách công việc

- Tìm kiếm ý tưởng mới
- Quản lý và xét duyệt kết quả đầu ra 

(nhiệm vụ cần thực hiện, khiếm khuyết, 
ý tưởng)

- Xem xét kế hoạch phân bổ nguồn lực
(nhân sự, thời gian, ngân sách)

Đội ngũ tư vấn kỹ thuật số của 
Grant Thornton sẽ không tham gia 
và can thiệp vào các hoạt động của 

những sprints.

Đội ngũ tư vấn kỹ thuật số của 
Grant Thornton sẽ sẵn sàng để 

tham vấn trong suốt quá trình các 
sprints được thực hiện.

- Xác nhận �nh hoàn thiện của kết quả 
đầu ra

- Xét duyệt kiểm thử kết quả đạt được từ
sprint

- Kiểm tra các khiếm khuyết đã được
xác định

- Cố vấn về các vấn đề gặp phải trong 
sprint

Lập kế hoạch cho Sprint Kiểm duyệt Sprint

Sprint

(*) Sprint (theo phươngpháp SCRUM): một khung-thời-gian để tạo ra các phần tăng trưởng của sản phẩm có thể chuyển giao được.

Phạm vi công việc của dịch vụ Đảm bảo chất lượng dự án 

Nhà CungCấp

Khách Hàng

Đội ngũ
Tư vấn kỹ thuật số

Grant Thornton

Thiết kế Khởi động
dự án

Sprint

Sprint

Thí điểm Triển khai Đánh giáSprint Chấp nhận của
người dùng

Sprint

LẬP KẾ HOẠCH và XÉT DUYỆT cho mỗi giai đoạn

Phương pháp tiếp cận của dịch vụ Đảm bảo chất lượng dự án

Phương PháP tiếP cận của dịch vụ Đảm bảo chất lượng dự án

Cố vấn đảm bảo chất lượng nên được 
tham gia từ đầu cho đến cuối dự án và 
không chỉ thực hiện thẩm định, đảm bảo 

chất lượng sau khi dự án đã kết thúc, vì đó có thể là 
quá trễ để khắc phục những hậu quả và tổn thất.

claude sPiese
Cố vấn cấp cao về dịch vụ tư vấn  
kỹ thuật số tại Grant Thornton  

Việt Nam 
Email: Claude.Spiese@vn.gt.com

dịch vụ đảm bảo và quản lý chất lượng 
dự án độc lập có thể giúp tiết kiệm chi 
phí, thời gian và nâng cao chất lượng của 
dự án kỹ thuật số.


