QUẢN LÝ RỦI RO
HLV: LT. Nguyễn Thành Nghĩa
MỤC TIÊU
 Hiểu được khái niệm Quản lý rủi ro.
 Có thể xử dụng 5 bước quản lý rủi ro để áp dụng cho các hoạt động của
đơn vị mình phụ trách.
 Biết cách thiết lập các biểu mẫu Quản lý rủi ro phục vụ cho các hoạt động
Hướng đạo.
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Quản lý rủi ro là gì?
Giới Thiệu
Sơ đồ 5 bƣớc đánh giá các mối nguy hiểm và quản lý rủi ro
Biểu mẫu quàn lý rủi ro
Kết luận

1.QUẢN LÝ RỦI RO là gì ?
Mọi công việc trong phong trào hướng đạo đều có yếu tố rủi ro, vì vậy chúng ta
cần có kế hoạch sẵn sàng để quản lý điều này.
Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp chúng ta làm điều đó trước, sau và trong lúc diễn ra
một hoạt động hoặc một sự kiện . Nhằm giảm thiểu tối đa mọi rủi ro có thể xảy ra .
2. GIỚI THIỆU :
• Để có thể quản lý được rủi ro, chúng ta cần biết phát hiện đánh giá về các
mối nguy hiểm tiềm ẩn. Chúng ta đều thực hiện việc đánh giá rủi ro hoặc
kiểm tra an toàn hằng ngày chẳng hạn như: Kiểm tra lại bánh xe của chúng
ta có đủ hơi hay không? Hay xăng còn ít hay nhiều, thắng phanh có đủ an
toàn hay không? Hoặc khi băng qua đường chúng ta chọn lựa nơi an toàn rồi
ra quyết định ở đâu và khi nào băng qua đường .
• Vậy việc tìm ra xác định đánh giá các mối nguy hiểm cho một loại hoạt
động nào đó, rồi đưa ra kế hoạch quyết định thực hiện nhằm giảm thiểu tối
đa mọi rủi ro có thể gây ra; Đó chính là Quản lý rủi ro.

• Chúng ta biết rằng các em đoàn sinh của chúng ta học bằng thực hành. Các
hoạt động khuyến khích sự phát triển của những người trẻ tuổi và mang đến
cho các em một cảm giác thành tựu to lớn trong việc hoàn thành chúng.

Chúng ta muốn và luôn cung cấp các hoạt động:
•

HẤP DẪN nhưng không NGUY HIỂM ;

•

THUẬN LỢI nhưng không RỦI RO .

• Đánh giá rủi ro bắt đầu trong giai đoạn đầu của kế hoạch hoạt động và tiếp
tục trong suốt quá trình hoạt động diễn ra cho đến khi tất cả những người
tham gia về nhà an toàn và kết thúc mọi hoạt động.

3. SƠ ĐỒ 5 BƢỚC QUẢN LÝ RỦI RO

1. Tìm
kiếm các
mối nguy
hiểm

2.Ai có thể
bị hại và
làm như
thế nào

5, Xem xét
và sửa đổi
kế hoạch
nếu cần

3.Rủi ro
được kiểm
soát như
thế nào
4.Ghi lại và
triển khai

* BƯỚC 1
• Dùng kinh nghiệm, công tác tiền
trạm, sự hình dung để phát hiện ra
những mối nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn
trong các hoạt động.
• Ghi ra trên biểu mẫu quản lý rủi
ro

*BƯỚC 2

Đối tượng nào sẽ có nguy cơ bị tổn hại ,trực tiếp,
gián tiếp.
Mức độ tổn thương, loại tổn thương.

*BƯỚC 3
Rủi ro sẽ được kiểm soát như thế nào?
Tìm ra phương án ,giải pháp khắc phục,

Lập kế hoạch thực hiện.

*BƯỚC 4
• Ghi nhận các phương án phòng tránh.
Thông báo truyền đạt đến tất cả các đối tượng
liên quan rõ ràng trực tiếp, mối nguy hiểm rủi
ro nào, khi nào. Kể cả việc phải dùng biển báo.
• Chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ hạn chế rủi ro:
Túi cứu thương, xe, phao, dây…
• Thường xuyên lập lại các thông tin về
các mối nguy hiểm, rủi ro, kể cả việc lập lại
biển báo.
• Phải biết làm gì cho mỗi trường hợp.
• Phòng ngừa là một yêu cầu liên tục.

*BƯỚC 5
• Xem xét, thay đổi kế hoạch khi cần thiết. Luôn có kế hoạch B dự phòng khi
thay đổi kế hoạch.
• Luôn sẵn sàng hỗ trợ hiệu quả. Có chuẩn bị những thứ cần thiết để hỗ trợ
ngay lập tức cho những rủi ro được phát hiện khi đang diễn ra hoạt động.
• Ghi nhận lại các thông tin và lập hồ sơ Quản lý rủi ro

4. BIỂU MẪU QUẢN LÝ RỦI RO
• Lập Ban Quản lý rủi ro cho từng hoạt động sự kiện

• Thiết lập hồ sơ Quản lý rủi ro
• Lập danh sách các hoạt động, sự kiện trong sinh hoạt hướng đạo
• Lập danh sách liệt kê các mối nguy hiểm tiềm ẩn cho từng loại hoạt động
• Liệt kê dụng cụ cần thiết cho việc phòng chống rủi ro
• Biểu mẫu là giúp cho việc quản lý rủi ro cơ bản

• BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Dưới đây là mẫu một biểu mẫu, từ đó chúng ta sẽ có một biểu mẫu tương tự cho
từng hoạt động; với những nội dung trên, hoặc đơn vị chúng ta tự thiết kế tương tự
như mẫu này.

Tên của
hoạt động –
sự kiện
và Địa điểm

Ngày Tháng Năm Tên của Ngƣời thực
Đánh giá rủi ro
hiện
Đánh giá rủi ro
Ngày Tháng Năm
Đánh giá tiếp theo

Bạn đã xác định
đƣợc mối nguy
hiểm nào? Rủi ro
nào ? Từ đâu?
Mối nguy là thứ
có thể gây hại
hoặc thiệt hại.
Rủi ro là tác hại

Rủi ro đã đƣợc Điều gì cần thay đổi và
Đối tƣợng nào có kiểm soát nhƣ cần thiết
nguy cơ?
thế nào? Và
những kiểm soát
bổ sung nào là
cần thiết.
Ví dụ như: Đoàn
Liên tục kiểm tra trong
sinh: Nhi, Ấu,
suốt hoạt động diễn
Thiếu,
Kha,
ra.Trong trường hợp cần
Tráng.
thay đổi những gì bạn
Huynh Trưởng,
đang làm thậm chí dừng

có thể gây ra từ Phụ Huynh,
Nam - Nữ.
mối hiểm nguy.
Ví dụ: Hỏa hoạn
Đoàn sinh, Huynh
MỐI NGUY HIỂM: Lửa
trưởng
,Phụ
RỦI RO : Ngạt thở , phỏng,
Huynh,Khách mời
cháy lan
…

hoạt động nếu thấy cần
thiết.
Chuẩn bị chất đôt
đúng yêu cầu
Hướng gió
Đặt củi hợp lý
Khoảng cách từ
lửa đến đoàn sinh
an toàn
Dụng cụ chửa
cháy đặt gần đó:
Bình cứu hỏa,
Hộp cứu thương
Phân công nhân sự
có kinh nghiệm,
chuyên môn

5. KẾT LUẬN
•

Trang bị ý thức, cập nhật kiến thức cho tất cả huynh trưởng, phụ huynh,
đoàn sinh và các bên có liên quan.

• AN TOÀN PHÒNG TRÁNH SỰ NGUY HẠI là yêu cầu tiên quyết của
mọi hoạt động trong Phong trào hướng đạo .

