
CHƯƠNG 6 

NHÀ QUẢN TRỊ 

Số tiết: 05 tiết (5LT) 

A. Mục tiêu: Người học cần đạt được những mục tiêu sau 

1. Kiến thức 

- Thông hiểu các khái niệm, vai trò của nhà quản trị, khái niệm kỹ năng quản 

trị, phong cách quản trị; 

- Phân biệt được nhà quản trị và nhà lãnh đạo; 

- Nhận biết được nhà quản trị theo các tiêu thức phân loại; 

- Trình bày được yêu cầu và tiêu chuẩn đối với nhà quản trị, các nhân tố ảnh 

hưởng đến phong cách quản trị. 

2. Kỹ năng 

- Kể tên được các kỹ năng quản trị, các phong cách quản trị chủ yếu; 

- Phân tích được mối quan hệ giữa các kỹ năng với các cấp quản trị; 

- Giải thích được một số nghệ thuật quản trị chủ yếu. 

3. Thái độ: hình thành ý thức nghiêm túc học tập, chăm chỉ nghiên cứu tài 

liệu, giáo trình trước khi lên lớp. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: 

[1] Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2017), Giáo trình Quản trị kinh 

doanh (Tập I), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

[2] Học viện Tài chính (2013), Giáo trình Quản trị kinh doanh, Nhà xuất 

bản Tài chính, Hà Nội; 

[3] TS. Đàm Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2013), Giáo trình 

Quản trị học, NXB Tài chính, Hà Nội. 

2. Người học: Đọc trước nội dung kiến thức về khái niệm nhà quản trị, kỹ 

năng quản trị, phong cách quản trị; phân loại nhà quản trị theo các tiêu thức; các 

kỹ năng quản trị; các phong cách quản trị chủ yếu; một số nghệ thuật quản trị. 

C. Nội dung bài giảng 

6.1. Nhà quản trị 



6.1.1. Khái niệm, vai trò của nhà quản trị 

- Khái niệm: Nhà quản trị là những người thực hiện và tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ quản trị. 

- Một nhà quản trị tốt phải bao quát được 5 chức năng: lập kế hoạch, tổ 

chức, phối hợp, lãnh đạo, kiểm soát. 

- Vai trò 

Theo kết quả nghiên cứu của Henry Mintzberg vào những năm 1960, nhà 

quản trị phải đảm đương 10 vai trò khác nhau. Các vai trò này được chia thành 

ba nhóm: 

+ Nhóm vai trò quan hệ với con người: Tổ chức mạnh khi nhiều người trong 

tổ chức đó đều hoạt động hướng đến mục tiêu của tổ chức. Để đạt được điều đó, 

nhà quản trị có vai trò hướng các thành viên của tổ chức đến mục tiêu chung vì 

lợi ích của doanh nghiệp. Nhóm này bao gồm các vai trò sau: 

1- Vai trò đại diện: Đại diện cho công ty và những người dưới quyền trong 

tổ chức. 

2- Vai trò lãnh đạo: Phối hợp và kiểm tra công việc của nhân viên cấp dưới; 

Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, khích lệ nhân viên. 

3- Vai trò liên kết: Quan hệ với người khác để hoàn thành công việc được 

giao cho đơn vị của họ. NQT luôn là 1 người trọng tài, có trách nhiệm hòa giải, 

đoàn kết tất cả các thành viên thành một khối thống nhất để phát huy sức mạnh 

tập thể. 

+ Nhóm vai trò thông tin: Thông tin là tài sản của doanh nghiệp, do vậy 

quản lý thông tin cũng là một vai trò quan trọng của nhà quản trị. Nhóm này bao 

gồm các vai trò sau:  

1- Vai trò thu thập và tiếp nhận các thông tin: Nhà quản trị có nhiệm vụ 

thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh xung quanh tổ chức để thu thập 

những tin tức, sự kiện có ảnh hướng tới hoạt động của tổ chức. 

2- Vai trò phổ biến thông tin: Phổ biến cho mọi người có liên quan tiếp xúc 

các thông tin cần thiết đối với công việc của họ. 

3- Vai trò cung cấp thông tin: Thay mặt tổ chức để đưa tin tức ra bên ngoài 

với mục đích cụ thể có lợi cho doanh nghiệp. 

+ Nhóm vai trò quyết định: bao gồm các vai trò sau 

1- Vai trò doanh nhân: Vai trò này được thể hiện khi nhà quản trị tìm cách 

cải tiến hoạt động của tổ chức như việc áp dụng công nghệ mới hay điều chỉnh 

một kỹ thuật đang áp dụng. 



2- Vai trò giải quyết xáo trộn: Ứng phó với những bất ngờ làm xáo trộn hoạt 

động bình thường của tổ chức nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định. 

3- Vai trò người phân phối tài nguyên: Phân phối tài nguyên hợp lý giúp đạt 

hiệu quả cao. Các tài nguyên bao gồm con người, tiền bạc, thời gian, quyền hạn, 

trang bị hay vật liệu. 

4- Vai trò đàm phán: Thay mặt tổ chức để thương thuyết với những đơn vị 

khác cũng như với bên ngoài. 

- Phân biệt giữa nhà quản trị và nhà lãnh đạo 

Nhà quản trị Nhà lãnh đạo 

1- Tổ chức công việc hoặc tự thực hiện 

công việc quản trị. 

2- Có trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, 

tạo động lực cho nhân viên. 

3- Đánh giá công việc qua chất lượng 

và những điều kiện cần có thể thực 

hiện 

4- Là cán bộ quản trị cần thêm 2 điều 

kiện: 

- Là cầu nối giữa nhân viên với các 

nhà quản trị khác 

- Thúc đẩy nhân viên làm việc và thiết 

lập văn hóa của tổ chức 

1- Khi phối hợp thực hiện công việc 

với người khác, người đó có thể tạo ra 

sự khác biệt. 

2- Có thể tạo ra những giá trị mà trước 

đây chưa hề tồn tại. 

3- Có khả năng thu hút người khác. 

4- Rất thực tế. 

5- Sẵn sàng thay đổi. 

 

6.1.2. Phân loại nhà quản trị 

a. Phân loại theo tính cấp bậc của hệ thống 

* Loại 1: Nhà quản trị cấp cao 

- Nhà quản trị cấp cao đảm nhiệm việc thiết lập các mục tiêu chính, điều 

hành công việc chuyên nghiệp và chịu trách nhiệm về công việc mình đảm 

nhiệm. 

- Họ thường là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc. 

* Loại 2: Nhà quản trị cấp trung 

- Nhà quản trị cấp trung thường đưa ra các quyết định chiến thuật, báo cáo 

công việc với các nhà quản trị cấp cao trong phạm vi bộ phận mình đảm trách về 

việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu chung của doanh nghiệp. 



- Họ thường là trưởng phòng, phó phòng, quản đốc, phó quản đốc,… 

* Loại 3: Nhà quản trị cấp cơ sở 

- Nhà quản trị cấp cơ sở thường đưa ra các quyết định tác nghiệp nhằm đốc 

thúc, hướng dẫn, điều khiển các công nhân viên trong các công việc sản xuất 

kinh doanh cụ thể hàng ngày để thực hiện mục tiêu chung. 

- Họ thường là tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng các tổ bán hàng, đốc công, 

trưởng ca,… 

b. Phân loại theo tính chủ thể và khách thể 

* Loại 1: Nhà quản trị điều hành (chủ thể) 

- Họ đóng vai trò quan trọng trong phối hợp nhiệm vụ, hành động của mọi 

bộ phận, cá nhân trong DN. 

- Nhiệm vụ: tìm mọi biện pháp để nâng cao năng suất lao động của tập thể. 

* Loại 2: Nhà quản trị thực thi nhiệm vụ (khách thể) 

- Họ là đội ngũ nhân viên quản trị. 

- Nhiệm vụ: tìm mọi cách để nâng cao năng suất lao động cá nhân khi thực 

hiện nhiệm vụ cụ thể của mình. 

c. Phân loại theo tính chất chuyên môn hóa công việc 

- Loại 1: Nhà quản trị chuyên môn hóa – chỉ thực hiện các công việc giống 

nhau ở trình độ nhất định. 

- Loại 2: Nhà quản trị đa năng – thực hiện các công việc không giống nhau ở 

các trình độ khác nhau. 

Lưu ý: Tính chuyên môn hóa/đa năng của nhà quản trị phụ thuộc vào mô 

hình quản trị. 

6.1.3. Yêu cầu và tiêu chuẩn đối với nhà quản trị 

- Tiêu chí đánh giá kỹ năng nghề nghiệp của nhà quản trị 

+ Khả năng truyền thông. 

+ Khả năng thương lượng, thỏa hiệp. 

+ Tư duy sáng tạo mang tính toàn cầu. 

+ Phản ứng linh hoạt, hành động lịch thiệp, am hiểu đa văn hóa. 

- Tiêu chuẩn và chỉ tiêu đánh giá nhà quản trị 

+ Mỗi nhà quản trị ở vị trí công việc cụ thể sẽ cần đáp ứng theo các tiêu 

chuẩn và chỉ tiêu thích hợp được cụ thể hóa từ 4 tiêu chí trên. 



+ Các nhà quản trị càng làm việc ở vị trí cao cấp, càng cần đáp ứng các tiêu 

chí trên với các chỉ tiêu cụ thể ở mức tiêu chuẩn cao. 

6.2. Kỹ năng quản trị 

6.2.1. Khái niệm 

- Kỹ năng quản trị là những khả năng ứng dụng từ lý thuyết sang thực tiễn 

nhằm đạt được mục tiêu đặt ra. 

- Tùy theo cấp quản trị thì yêu cầu, đòi hỏi và mức độ ưu tiên với các kỹ 

năng quản trị là khác nhau. 

6.2.2. Các kỹ năng quản trị 

a. Kỹ năng kỹ thuật 

- Khái niệm: Kỹ năng kỹ thuật là những hiểu biết về thực hành theo quy 

trình ở một lĩnh vực chuyên môn cụ thể nào đó. 

- Kỹ năng kỹ thuật được hình thành thông qua học tập và được phát triển 

trong quá trình thực hành nhiệm vụ quản trị cụ thể. 

b. Kỹ năng quan hệ với con người 

- Khái niệm: Kỹ năng quan hệ với con người là khả năng làm việc cùng, 

hiểu và khuyến khích người khác trong quá trình hoạt động, xây dựng các mối 

quan hệ tốt giữa người với người trong quá trình thực hiện công việc. 

- Kỹ năng quan hệ với con người chứa đựng yếu tố bẩm sinh, chịu ảnh 

hưởng nhiều bởi nghệ thuật giao tiếp, ứng xử của nhà quản trị. 

c. Kỹ năng nhận thức chiến lược 

- Khái niệm: Kỹ năng nhận thức chiến lược là kỹ năng phân tích, nhạy cảm 

trong dự báo về cơ hội và đe dọa của môi trường kinh doanh để xây dựng chiến 

lược kinh doanh sát với thực tiễn sẽ xảy ra với sự tận dụng tối đa các cơ hội và 

hạn chế đến mức tối thiểu các đe dọa. 

- Kỹ năng nhận thức chiến lược được hình thành từ tri thức, nghệ thuật và 

bản lĩnh kinh doanh hun đúc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản trị. 

6.3. Phong cách quản trị 

6.3.1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng 

- Khái niệm: Phong cách quản trị là tổng thể các phương thức ứng xử ổn 

định của chủ thể quản trị với một cá nhân hoặc nhóm người trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ quản trị của mình. 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến phong cách quản trị 

ẩn mực xã hội 



ộ văn hóa 

ệm sống 

ất, tính cách của cá nhân 

ạng thái tâm lý cá nhân. 

6.3.2. Các phong cách quản trị chủ yếu 

a. Phong cách dân chủ 

- Đối nội: không có sự phân biệt rõ ràng trong quan hệ trên dưới vì nhà quản 

trị và mọi nhân viên cấp dưới gắn với nhau thành một ê kíp làm việc; nhà quản 

trị luôn biết đưa ra lời khuyên, sự giúp đỡ cần thiết; nếu có bất hòa, thường tìm 

nguyên nhân gắn với môi trường. 

- Đối ngoại: bình đẳng, tôn trọng đối tác, chủ động gặp gỡ trao đổi với đối 

tác. 

- Phong cách dân chủ rất gần gũi với phong cách mị dân, nhà quản trị tỏ ra 

tính cách nhã nhặn, muốn làm tất cả vì cấp dưới và luôn tránh nói đến quyền 

lực, tránh va chạm với mọi người dưới quyền, tránh xung khắc ngay cả khi sự né 

tránh này có thể ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả, trong ý nghĩ của mình nhà 

quản trị luôn muốn duy trì tính đồng đội mạnh. 

b. Phong cách thực tế 

- Đối nội: luôn duy trì quan hệ với cấp dưới một cách lịch sự trên cơ sở lòng 

tin và sự tôn trọng đối với họ; tham khảo ý kiến cấp dưới khi ra quyết định; 

thường xuyên tiếp xúc, cố gây ảnh hưởng đến cấp dưới; biết tạo điều kiện để cấp 

dưới trực tiếp giải quyết công việc; khi có bất đồng thì chủ động thương lượng. 

- Đối ngoại: thận trọng đánh giá khả năng và các điều kiện cụ thể của đối tác 

trong việc giải quyết vấn đề. 

- Phong cách thực tế rất gần gũi với phong cách cơ hội; trong nhiều trường 

hợp nhân viên dưới quyền ít nhiều cũng bị nhiễm phong cách của cấp trên. 

c. Phong cách tổ chức 

- Đối nội: thiết lập các mối quan hệ ngôi thứ trên dưới đúng đắn, xác định rõ 

chức năng của từng người, cấp dưới luôn hiểu rõ họ phải làm gì và phải xử sự 

như thế nào trong các mối quan hệ công tác; chú trọng dự kiến trước các tình 

huống có thể xảy ra; quan hệ với nhân viên rất thận trọng và luôn giữ khoảng 

cách nhất định. 

- Đối ngoại: luôn tìm hiểu kỹ và dự kiến trước mọi tình huống có thể xảy ra; 

sắp xếp và chuẩn bị chu đáo nội dung, thái độ, hình thức giao tiếp với đối tác. 



- Phong cách tổ chức rất gần gũi với phong cách quan liêu nếu quá thiên về 

thiết kế các mối quan hệ mang tính tổ chức cứng nhắc, nhiều khi sự “ổn định” 

chỉ mang tính hình thức. 

d. Phong cách mạnh dạn 

- Đối nội: các quan hệ trên dưới được xác lập rõ ràng theo ngôi thứ; nhà 

quản trị trực tiếp quản trị từng nhân viên; nhà quản trị ham thích quyền lực và 

ảnh hưởng mạnh đến nhân viên dưới quyền, không sợ xung khắc, thích mọi sự 

phải rõ ràng. 

- Đối ngoại: ít tin tưởng vào đối tác, muốn can thiệp sâu vào các biện pháp 

mà đối tác đưa ra, rất chú trọng công tác kiểm tra công tác của đối tác liên quan 

đến doanh nghiệp. 

- Phong cách mạnh dạn rất gần gũi với phong cách độc đoán, chuyên quyền 

nếu quá cứng rắn trong thực hiện các quyết định, không tin vào năng lực nhân 

viên. 

e. Phong cách chủ nghĩa cực đại 

- Đối nội: nhà quản trị quan niệm phải đạt được những kết quả cá nhân càng 

nổi bật càng tốt; ra lệnh, nắm quyền và thực thi quyền là hiện tượng thường xảy 

ra; không sợ bất đồng và khi có bất đồng thường tìm nguyên nhân thực sự để 

giải quyết dứt điểm. 

- Đối ngoại: thường có đòi hỏi cao ở phía đối tác. 

- Phong cách chủ nghĩa cực đại rất gần gũi với phong cách “không tưởng” 

nếu luôn quan tâm đến việc phải nhanh chóng đạt kết quả xuất sắc nào đó. 

g. Phong cách tập trung chỉ huy 

- Đối nội: nhà quản trị tập trung quyền lực vào tay mình; luôn có tác phong 

sát sao, cẩn thận, có năng lực ra quyết định đúng đắn và gần như tin tưởng tuyệt 

đối vào quyết định của mình; luôn tỏ ra kiên quyết, đưa ra các mệnh lệnh ngắn 

gọn, rõ ràng và mong muốn cấp dưới thực hiện đúng ý đồ của mình; đòi hỏi cấp 

dưới tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Đối ngoại: thường tỏ ra có sức mạnh lôi cuốn người khác theo ý tưởng của 

mình. 

- Phong cách tập trung chỉ huy rất gần gũi với phong cách chuyên quyền. 

6.4. Nghệ thuật quản trị 

6.4.1. Khái niệm 

- Nghệ thuật quản trị là tính mềm dẻo, linh hoạt trong việc sử dụng các 

nguyên tắc, công cụ, phương pháp kinh doanh; tính nhạy cảm trong việc phát 



hiện và tận dụng các cơ hội kinh doanh một cách khôn khéo và tài tình nhằm đạt 

được các mục tiêu đã xác định với hiệu quả kinh tế cao nhất. 

- Nghệ thuật quản trị đề cập đến thái độ, cách ứng xử của các nhà quản trị 

trong các tình huống khác nhau. 

6.4.2. Một số nghệ thuật quản trị chủ yếu 

a. Nghệ thuật tự quản trị 

Để trở thành nhà quản trị thành đạt cần có nghệ thuật tự quản trị mình; nghệ 

thuật hình thành thói quen, tư chất bao gồm: 

- Nghệ thuật hình thành thói quen dám chịu trách nhiệm. 

- Nghệ thuật hình thành thói quen suy nghĩ chín chắn trước khi bắt đầu công 

việc. 

- Nghệ thuật hình thành mong muốn, niềm tin và tính kiên trì. 

- Nghệ thuật hình thành thói quen đưa cái quan trọng nhất lên trước. 

- Nghệ thuật hình thành thói quen tự đánh giá năng lực bản thân. 

b. Nghệ thuật ứng xử với cấp dưới 

- Biết quan tâm tới người dưới quyền 

- Hiểu người 

- Nghệ thuật thưởng phạt 

c. Nghệ thuật giao tiếp đối ngoại 

Mọi quan hệ giao tiếp của lãnh đạo DN với bạn hàng, công chức nhà nước, 

phóng viên báo chí, đối thủ cạnh tranh,… là quan hệ đối ngoại. Trong giao tiếp 

đối ngoại, nhà quản trị phải rèn luyện một số nghệ thuật cơ bản: 

- Luôn có thói quen chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi giao tiếp 

- Hình thành kỹ năng giao tiếp 

- Nghệ thuật gây thiện cảm trong giao tiếp 

- Nghệ thuật thuyết phục 

 

D. Câu hỏi, hướng dẫn học tập, thảo luận 

1. Câu hỏi 

- Thế nào là nhà quản trị? Mọi nhà quản trị chỉ cần có 3 kỹ năng : kỹ năng 

kỹ thuật, kỹ năng quan hệ với con người và kỹ năng nhận thức chiến lược ? 

- Phong cách quản trị là gì ? Có những phong cách quản trị nào ? 



- Nhà quản trị hoạt động vừa có nguyên tắc lại vừa có nghệ thuật là mâu 

thuẫn với nhau do nguyên tắc là cứng nhắc và nghệ thuật thì mềm dẻo, linh 

hoạt ? 

2. Hướng dẫn học tập 

- Người học hệ thống lại kiến thức đã học 

- Đọc kiến thức của bài mới trong Tài liệu [1]/ từ tr 321 đến tr 365, bao gồm 

các nội dung sau:  

+ Khái lược về ra quyết định quản trị. 

+ Phân loại quyết định. 

+ Căn cứ và quy trình ra quyết định. 

+ Một số phương pháp ra quyết định. 

 


