
Chứng minh khả năng chống lại sự cố 
và phục hồi hệ thống

THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP
Trong một cuộc khảo sát gần đây*, các chuyên gia về tính liên tục và khả
năng phục hồi của hoạt động kinh doanh đã được hỏi những gì họ tin
chúng là mối đe dọa chính đối với tính liên tục trong hoạt động kinh
doanh tương ứng của họ trong 12 tháng tới.

• Tấn công mạng & dữ liệu vi phạm
• CNTT và gián đoạn viễn thông
• Thời tiết bất lợi/ Thảm họa tự nhiên
• Tổn thất cơ sở hạ tầng quan trọng
• Sự cố uy tín
• Thay đổi luật định
• Thiếu hụt tài năng / kỹ năng quan trọng
• Gián đoạn chuỗi cung ứng

ISO 22301 LÀ GÌ?
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế ISO 22301 đưa ra các yêu cầu đối với các tổ chức trong việc phân bổ 
trách nhiệm và nguồn lực để hiểu các rủi ro, lập kế hoạch, thiết lập các biện pháp kiểm soát và cấu trúc hoạt 
động của họ nhằm tăng cường khả năng phục hồi và phục hồi nhanh chóng hơn khi xảy ra sự cố. Trong việc 
thiết lập Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCMS) tuân thủ ISO 22301, tổ chức nhìn xa hơn chính mình, 
để xem xét các bên liên quan và tiếp cận với chuỗi giá trị của mình để cải thiện khả năng phục hồi của toàn bộ 
hệ sinh thái kinh doanh và xã hội mà tổ chức hoạt động. Như các hệ thống quản lý khác, có các yêu cầu đào 
tạo nhân viên để đảm bảo năng lực, kiểm tra hoạt động của các hệ thống và thủ tục được áp dụng theo định 
kỳ cùng với đánh giá nội bộ và xem xét của ban lãnh đạo tập trung vào việc cải tiến liên tục. ISO 22301 cũng 
tuân theo Cấu trúc bậc cao (HLS) tương tự, giúp dễ dàng tích hợp hơn vào các hệ thống quản lý dựa trên ISO 
hiện có mà công ty có thể đã áp dụng.

ISO 22301 DÀNH CHO AI?
Tính liên tục của hoạt động kinh doanh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoặc thậm chí có thể bị hủy hoại 
bất kỳ lúc nào bởi bất kỳ yếu tố nào. Vi phạm dữ liệu, lỗi dữ liệu, bất ổn chính trị, thời tiết khắc nghiệt, địa 
chấn, xung đột nhân viên và gian lận chỉ là một vài trong số các mối đe dọa. Vì vậy, ISO 22301 có liên quan 
đến bất kỳ loại hình tổ chức nào, lớn hay nhỏ, công cộng hoặc riêng.

CHỨNG NHẬN 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
KINH DOANH LIÊN TỤC

TẠI SAO CHỨNG NHẬN ISO 22301?
• Đảm bảo với các bên liên quan trong suốt giá trị của bạn chuỗi
• Nâng cao danh tiếng của bạn và tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh 

tranh
• Xác định các cơ hội cải tiến để thúc đẩy lợi ích năm sau năm
• Đưa tư duy kinh doanh liên tục vào văn hóa của cơ quan

* Báo cáo quét chân trời 2019 - Hoạt động kinh doanh liên tục học viện
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QUẢN LÝ NĂNG LỰC
KINH DOANH CHỨNG
NHẬN HỆ THỐNG

Để biết thêm thông tin:
Email: contact.vn@bureauveritas.com 
Website: www.bureauveritas.vn

CHỨNG NHẬN 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
KINH DOANH LIÊN TỤC

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI
Các bước chính trong quy trình chứng nhận của chúng tôi là:

SURVEILLANCE  
AUDITS

CERTIFICATE  
ISSUED

STAGE 2

STAGE 1
PRE-AUDIT  
(OPTIONAL)

• Định nghĩa phạm vi chứng nhận

• Tiền đánh giá (tùy chọn) : phân tích lỗ hổng và chẩn đoán vị trí hiện tại
của bạn so với tiêu chuẩn
• Đánh giá chứng nhận được thực hiện trong 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 - Đánh giá mức độ sẵn sàng được thực hiện để thẩm tra
rằng tổ chức đã sẵn sàng để được chứng nhận
- Giai đoạn 2 - Đánh giá việc thực hiện, bao gồm cả tính hiệu quả, của hệ
thống quản lý của tổ chức
- Chứng chỉ có giá trị trong 3 năm được cấp khi có kết quả đánh giá giai
đoạn 2 đạt yêu cầu

- Giám sát đánh giá để thẩm tra rằng hệ thống quản lý tiếp tục đáp ứng
các yêu cầu của tiêu chuẩn và giám sát việc cải tiến liên tục

- Chứng nhận lại sau 3 năm để xác nhận sự phù hợp và hiệu lực liên tục
của toàn bộ hệ thống quản lý

GIÁM SÁT
ĐĂNH GIÁ

BAN HÀNH
CHỨNG 
NHẬN

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 1
TIỀN ĐÁNH GIÁ

(TUỲ CHỌN)

ĐỊNH NGHĨA
PHẠM VI

CHỨNG NHẬN

CẢI TIẾN
LIÊN TỤC

• Khách hàng trọng điểm
• Khả năng lãnh đạo
• Quy trình tiếp cận

• Hệ thống tiếp cận để quản lý
• Cải tiến liên tục

• Đưa ra quyết định
dựa trên thực tế

TẠI SAO CHỌN DỊCH VỤ CỦA BUREAU VERITAS?
MẠNG
Với +148.000 chứng chỉ ISO đang hoạt động và +7.400 đánh giá viên lành nghề, Bureau Veritas có 
mặt tại 140 quốc gia với các chuyên gia địa phương tại 80 quốc gia.

CHUYÊN MÔN
Các đánh giá  viên của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp cụ thể, các quy 
định địa phương, thị trường và ngôn ngữ cho phép họ cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu 
của bạn.

SỰ CÔNG NHẬN
Chứng nhận Bureau Veritas được công nhận bởi hơn 70 cơ quan công nhận quốc gia và quốc tế 
trên toàn thế giới.

DẤU CÔNG NHẬN TOÀN CẦU
Dấu chứng nhận của Bureau Veritas là một biểu tượng được công nhận trên toàn cầu về 
cam kết liên tục của tổ chức bạn đối với sự xuất sắc, bền vững và đáng tin cậy.
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