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MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế tri thức ngày nay, thông tin và kỹ năng quản trị là một nguồn lực quý giá

của tất cả các tổ chức. Vì đây là nguồn lực có khả  năng tác động và điều khiển những nguồn lực

khác. Bên cạnh đó, đây còn là nguồn lực giúp doanh nghiệp thích nghi nhanh chóng với sự biến

động của môi trường; giúp gắn kết và tăng sức mạnh của các cá nhân và bộ phận của tổ chức.

Chính vì vậy, khoa học quản trị có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các tổ chức

không chỉ ở hiện tại mà cả trong tư ơng lai.

Trải qua một quá trình phát triển lâu dài, đến nay khoa học quản trị đã xây dựng nên một

kho tàng kiến thức rất hữu ích cho nhân loại. Chính vì vậy, chúng ta cần đầu tư nghiên cứu và

ứng dụng những kiến thức này vào thực tế để nâng cao năng lực của bản thân và năng lực của tổ

chức.

Nội dung môn học gồm có 6 chương:

Chương 1. Quản trị và Nhà quản trị

Chương 2. Ra quyết định và thông tin trong quản trị

Chương 3. Chức năng Hoạch định

Chương 4. Chức năng Tổ chức

Chương 5. Chức năng Lãnh đạo

Chương 6. Chức năngKiểm tra
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Chương 1. QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ.

Hoạt động quản trị đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của các tổ chức
trong những năm qua, đặc biệt là từ khi trường phái quản trị cổ điển cho ra những công t rình
nghiên cứu quan trọng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Đây là những công trình được nghiên

cứu tại các đơn vị thực tế, chính vì vậy tính ứng dụng của nó rất cao, làm cơ sở cho những nhà

quản lý nghiên cứu và ứng dụng vào tổ chức mình . Tuy nhiên, môi trường quản trị luôn luôn
biến động không ngừng, những yếu tố tác động đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp
ngày càng phức tạp, do vậy hoạt động quản trị cũng phải biến đổi cho phù hợp. Trên cơ sở đó
các nhà quản trị liên tục nghiên cứu và đưa ra n hiều học thuyết quản trị mới phù hợp với thực tế,
nên đã tạo ra nhiều công trình nghiên cứu đa dạng, phong phú.

Tri thức mà khoa học quản trị mang đến cho nhân loại ngày càng lớn và chuyên sâu, làm

tiền đề cho sự phát triển và liên kết với các ngành  khoa học khác; và cũng là cơ sở giúp các tổ
chức phát triển vững mạnh.

Nghiên cứu khoa học quản trị, ứng dụng nó vào thực tiễn và phấn đấu trở thành những nhà
quản trị thành đạt luôn là những ước mơ lớn của giới trẻ ngày nay. Để đạt được ước mơ đó, trước
tiên chúng ta cần phải nghiên cứu những nội dung cơ bản về quản trị  trong môn quản trị học; và

chương đầu tiên của môn học này sẽ cung cấp những khái niệm cơ bản về quản trị, các khái niệm
liên quan, quá trình phát triển của lý thuyết quản trị, môi trường quản trị và nhà quản trị để có
được những kiến thức cơ bản là m định hướng cho quá trình nghiên cứu chuyên sâu từng chức
năng của quản trị và các lĩnh vực quản trị chức năng.

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu chương 1, người học có khả năng:

 Nhớ, hiểu và phát biểu được khái niệm quản trị và các khái niệm liên quan.

 Trình bày được sự phát triển của các lý thuyết quản trị.
 Phân tích được tính khoa học của quản trị.
 Mô tả được những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến công tác quản trị.
 Phân tích và đánh giá được những thay đổi của môi trường quản trị hiện đại.
 Mô tả được công việc của nhà quản trị, hệ thống các cấp bậc của nhà quản trị.
 Hiểu rõ về vai trò, kỹ năng và những phẩm chất cần thiết của nhà quản trị.

I. Khái niệm quản trị và các khái niệm liên quan

1. Tổ chức
 Tổ chức là một nhóm các cá nhân cùng làm việc với nhau để đạt được mục tiêu chung. Tổ
chức có thể vì mục tiêu lợi nhuận như các tổ chức kinh doanh, hoặc phi lợi nhuận như nhà thờ,
phường hội… Cho dù tổ chức có mục tiêu lợi nhuận hay phi lợi nhuận, chú ng đều có một số đặc
tính chung như: tổ chức ra đời từ sự tham gia của nhiều con người, nỗ lực của từng thành viên

phải được phối hợp để đạt được mục tiêu chung.

2. Khái niệm Quản trị
Có rất nhiều khái niệm khác nhau về quản trị, sau đây là một số khái n iệm cơ bản:
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Theo giáo trình Quản Trị Học - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội – Khoa Khoa
Học Quản Lý, Quản trị tổ chức là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các nguồn
lực và hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích của tổ chức với  kết quả và hiệu quả cao
trong điều kiện môi trường luôn luôn biến động.

Theo Koontz và O’Donnell trong giáo trình “Những vấn đề cốt yếu trong quản lý” định
nghĩa: “Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào của con người quan trọng hơn là công việc quản
lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết
kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể
hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định”

Theo James H.Donnelly, James L.Gibson và John M.Ivancevich trong giáo trình “Quản trị
học căn bản” cho rằng: “Quản trị là một quá trình do một hay nhiều người thực hiện, nhằm phối
hợp các hoạt động của những người khác để đạt được những kết quả mà một người hành động
riêng rẽ không thể nào đạt được”

- Stephen Robbin trong giáo trình “Management”: Quản trị là tiến trình đạt được mục tiêu

một cách hiệu quả với và thông qua người khác.
Theo TS.Nguyễn Thanh Hội và TS.Phan Thăng – trong sách “Quản trị học”, cho rằng

Quản trị là hoạt độ ng cần thiết phải được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các Tổ
chức nhằm đạt được những mục tiêu chung.

Theo Mary Parker Follett, Quản trị là hoàn thành công việc thông qua người khác.
TS. Đoàn Gia Dũng – sách “Quản trị học”, Quản trị được xe m như một tiến trình làm việc

và phối hợp các nguồn lực một cách hiệu quả trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu của tổ chức.
Qua những khái niệm trên, chúng ta có thể rút ra được một khái niệm quản trị :
“Quản trị là quá trình tác động của chủ thể quản trị lên các nguồn lực của tổ chức để

đạt được những mục tiêu của tổ chức trong điều kiện môi trường luôn luôn biến động ”
Những đặc điểm cơ bản về quản trị thể hiện qua các khái niệm:
* Bản chất của hoạt động quản trị
- Diễn ra trong bối cảnh của tổ chức.
- Hoàn thành mục tiêu chung

- Sử dụng nguồn lực giới hạn
- Thích ứng với môi trường luôn thay đổi
- Tương quan giữa kết quả, hiệu quả và hiệu suất

3. Mục tiêu (Goal):
Là những thành quả trong tương lai mà tổ chức mong muốn đạt được.
Yêu cầu của mục tiêu : SMART = khôn ngoan
 S pecific _ Rõ ràng
 M easurable _ Có thể đo lường được
 A chievable _ Tính khả thi
 R ealistic _ Thực tế
 T ime-Bound _ Giới hạn thời gian
Mỗi mục tiêu là một mục đích để cố gắng, phấn đấu và hy vọng đạt đến. Mỗi cá nhân

cũng như các tổ chức thường thành công hơn khi các hoạt động của họ luôn trong tình trạng cố
gắng vượt qua sự thách thức do các mục tiêu đã đặt ra đem lại. Chẳng hạn một doanh nghiệp có
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thể sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nếu ban lãnh đạo của nó đặt ra những mục tiêu cần
phấn đấu về mức tăng doanh thu, lợi nhuận, thị phần hay các tiêu chuẩn chất lượng.....

Các mục tiêu của cá nhân được thực hiện trong phạm vi nỗ lực của cá nhân, còn các mục
tiêu của tổ chức đòi hỏi phải có những nỗ lực chung, những hoạt động tập thể và sự  phối hợp
hành động giữa các cá nhân trong tổ chức khi thực hiện chúng.
4. Kết quả - Hiệu quả - Hiệu suất

Kết quả:
Kết quả là thành quả đạt được ở đầu ra của quá trình quản trị
Hiệu Quả:

Hiệu quả là tương quan so sánh giữa giá trị đầu ra và giá trị đầu v ào. Vậy khi ta so sánh
giữa kết quả đạt được với những chi phí bỏ ra, chúng ta có khái niệm hiệu quả. Hiệu quả cao khi
kết quả nhiều mà chi phí lại thấp và hiệu quả thấp khi chi phí nhiều và mà kết quả đạt được lại
không đáng bao nhiêu.

Không biết cách quản trị cũng có thể đạt được kết quả, nhưng nếu xem xét đến chi phí thì

sẽ thấy cái giá của kết quả là quá đắt. Tức là có kết quả mà không có hiệu quả hay hiệu quả quá
thấp.

Hiệu quả được thể hiện bởi việc nhà quản trị sử dụng các nguồn lực để thỏa mãn nhu cầu
khách hàng và đạt được mục tiêu đặt ra như thế nào. Trong kinh doanh, mối liên hệ giữa hiệu
quả và kết quả thể hiện trong mối quan hệ tương tác giữa chi phí và lợi nhuận. Chẳng hạn, một
doanh nghiệp có thể có đủ tiềm năng về công nghệ, tài chính, nhân lực để chế tạo một sản phẩm
hay dịch vụ nào đó, nhưng họ không thể sản xuất với bất cứ mức chi phí nào, hay tuỳ tiện sử
dụng các nguồn lực của công ty. Bởi sự hạn chế của các nguồn lực bên trong công ty, áp lực
cạnh tranh, sự thoả mãn của người tiêu dùng, sự quan tâm của chính quyền.... là những vấn đề
mà họ phải giải quyết khi thực hiện mục tiêu chế tạo sản phẩm đó. Do đó vấn đề hiệu quả trong
kinh doanh cũng được đặt ra như một tiền đề cho sự tồn tại của doanh nghiệp.

Bất kỳ doanh nghiệp nào dù là sản x uất, kinh doanh hay thương mại cũng đều thực hiện
những quá trình: quá trình sản xuất, quá trình bán hàng. Một quá trình sản xuất kinh doanh được
thể hiện trên sơ đồ sau:

Hiệu quả: đo lường cách thức sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu như thế nào. Hiệu q uả
(F) thể hiện tương quan so sánh giữa kết quả đầu ra so với chi phí đầu vào. Hiệu quả phản ánh
sự hao phí: một đơn vị đầu vào đem lại bao nhiêu đơn vị kết quả.

Trong đó:
I: hao phí nguồn lực đầu vào

O: kết quả đầu ra (gắn với mục tiêu và thoả mãn nhu cầu khách hàng).

Thông thường, các nhà quản trị cần cố gắng sử dụng tối thiểu các tài nguyên đầu vào để
đạt được mục tiêu như nhau.

Quá trình biến đổi
NVL, nhân lực, CSVC Máy móc TB, công nhân,

công nghệ, ...
Sản phẩm, dịch vụ

Đầu vào Đầu ra

F =  O/I
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Hiệu suất:
Hiệu suất là mức độ đạt được mục tiêu của tổ chức , đạt được bao nhiêu phần trăm so với

mục tiêu đề ra.
Ví dụ 1: Một doanh nghiệp đề ra kế hoạch trong năm 2009 là sản xuất và tiêu thụ được

1.000.000 sản phẩm với mức chi phí dự kiến là 1.600 triệu đồng. Đến cuối năm, tổng sản lượng
sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp đó là 1.200.000 sản phẩm với tổng chi phí là 1.800 triệu
đồng. Vậy mức hiệu quả và hiệu suất mà doanh nghiệp đạt được trong năm 2009 là:

Hiệu quả = 1.200.000 sản phẩm/ 1.800.000 ngàn đồng = 0,75. Có nghĩa là cứ 1 ngàn đồng
đầu vào thì sản xuất và tiêu thụ được 0,75 đơn vị sản phẩm.

Hiệu suất = 1.200.000/ 1.000.000 = 1,2. Doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ vượt mức kế
hoạch đề ra trong năm 2009.

Hiệu quả và hiệu suất luôn là những cái đích quan trọng trong quá trình thực hiện công
tác quản trị tại các tổ chức. Chính vì vậy, nhà quản trị luôn phải  nỗ lực tối thiểu hoá chi phí trong
quá trình thực hiện các mục tiêu đầu ra của công ty và tác động đến tất cả các cá nhân, bộ phận
trong tổ chức để tăng năng suất lao động và đạt kết quả quả cao hơn so với mục tiêu đề ra.
5. Nguồn lực của tổ chức:

Nguồn lực là những tài nguyên mà tổ chức có thể đưa vào quá trình hoạt động của mình .
Nguồn lực của tổ chức bao gồm:

+ Nguồn nhân lực: bộ máy lãnh đạo, công nhân, trình độ nhân lực, ...
+ Nguồn vật lực: bao gồm đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, c ông

nghệ.
+ Nguồn lực thông tin, kỹ năng: khả năng truy cập thông tin, nắm bắt thông tin phục vụ

cho việc ra quyết định hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm,....
+ Nguồn lực tài chính: vốn chủ sở hữu , vốn vay, ...

6. Các chức năng quản trị.
Henry Fayol là người đầu tiên mô tả bốn chức năng của quản trị (đây cũng được coi như

một tiến trình quản trị) . Ông lưu ý rằng những nhà quản trị ở tất cả các cấp quản trị làm việc
trong các tổ chức hoạt động vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận đều cần thực hiện các chức năng s au:
Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra.

Tiến trình hoạt động quản trị:

Tổ chức

Hoạch định

Kiểm tra

Lãnh đạo
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 Hoạch định.
Xác định mục tiêu hoạt động và xây dựng chiến lược tổng thể để đạt mục tiêu và thiết lập

một hệ thống các kế hoạch để phối hợp các hoạt động. Đây là quá trình đi tìm kiếm câu trả lời
cho những nội dung cơ bản như:

- Mục tiêu nào cần hướng tới?
- Các hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu?

- Nguồn lực cần được phân bổ như thế nào?

 Tổ chức.
Chức năng tổ chức là chức năng thiết kế cơ cấu, tổ chức công việc và tổ chức nhân sự

cho một tổ chức. Trên cơ sở đó sẽ tạo ra mối liên hệ công việc giữa các thành viên trong tổ chức ,
cho phép họ làm việc đồng thời và phối hợp với nhau nhằm đạt được mục tiêu đặt ra. Kết quả
của chức năng tổ chức là hình thành một cơ cấu tổ chức và đ ảm bảo thực hiện đầy đủ những nội
dung cơ bản sau:

- Phân chia công việc, phân công công việc, giao quyền hạn, trách nhiệm cho các thành

viên trong tổ chức….
- Quản trị nhân lực: tuyển dụng, đào tạo, duy trì, đào tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân

lực.
 Lãnh đạo.

Lãnh đạo là quá trình tác động, gây ảnh hưởng để người khác hành động tích cực hơn,
nhiệt tình hơn… Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo là phải biết động cơ và hành vi của những ng ười
dưới quyền, biết lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp . Từ đó có thể động viên, điều
khiển nhân viên trong các hoàn cảnh, tình huống khác nhau, giải quyết các xung đột giữa các
thành viên trong tổ chức , thắng được sức ỳ của các thành viên trước những thay đổi.
 Kiểm tra.

Kiểm tra chính là xác định kết quả cần đạt được , so sánh kết quả thực tế với kết quả đã

xác định và tiến hành các biện pháp điều chỉnh nếu có sai lệch, nhằm đảm bảo tổ chức đi đúng
hướng để hoàn thành mục tiêu.

Kiểm tra là hoạt động cần thiết để đảm bảo các kế hoạch của tổ chức được triển khai
đúng định hướng. Bên cạnh đó, kiểm tra là rất cần thiết trong việc đánh giá kết quả công tác của
các cá nhân và bộ phận trong tổ chức. Qua đó sẽ giúp nhà quản có những chính sách hợp lý trong
quá trình quản trị nhân lực, thiết kế cơ cấu tổ chức và lãnh đạo các cá nhâ n, nhóm…

Bốn chức năng quản trị có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, do đó các tổ chức cần
thiết phải thực hiện đầy đủ bốn chức năng trên khi thực hiện công tác quản trị . Và đặc biệt cần
phải quan tâm đến những tình huống ứng dụng khi thực hiện các ch ức năng quản trị, vì bản chất
của các chức năng khi ứng dụng vào bất kỳ tổ chức nào cũng giống nhau, nhưng phương pháp,
cách thức có thể khác nhau tuỳ theo tình huống. Vì bản chất quản trị là một khoa học nhưng
đồng thời cũng là một nghệ thuật. Nền tảng khoa học của quản trị được thể hiện thông qua quá
trình phát triển của các lý thuyết quản trị và yếu tố khoa học được thể hiện rõ trong từng tình

huống ra đời của các lý thuyết và môi trường quản tri.
II. Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị

Lý thuyết quản trị được hình thành trên nền tảng của những tiến bộ khoa học, những giá trị
văn hoá – tinh thần, sự phát triển của nền văn minh nhân loại và sự thay đổi của môi trường kinh
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doanh của các doanh nghiệp. Bởi vậy, tư tưởng quản trị trong mỗi giai đoạn lịch sử, trong mỗi
khu vực đều có những sắc thái riêng biệt. Tuy nhiên, tất cả mọi lý thuyết quản trị đều hướng tới
việc giải quyết những vấn đề cơ bản do thực tế kinh doanh đặt ra.

Việc nghiên cứu quá trình phát triển của lý thuyết quản trị có ý nghĩa đố i với các nhà quản
trị hiện tại và tương lai. Qua nghiên cứu về những tư tưởng quản trị này nhà quản trị sẽ nâng cao
được năng lực tư duy về quản trị và hiểu hơn về phương pháp vận dụng các lý thuyết quản trị
vào thực tế.

Sự phát triển của các trường phái  quản trị được thể hiện trên sơ đồ sau:

1. Các lý thuyết cổ điển về Quản trị.
Các lý thuyết cổ điển về quản trị là những lý thuyết lâu đời nhất và được thừa nhận rộng

rãi nhất ở Châu Âu và Hoa Kỳ vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 – đây là thời điểm
thịnh hành của nền công nghiệp đại cơ khí , với sự xuất hiện ngày càng nhiều những xí nghiệp tư
bản hiện đại có quy mô sản xuất lớn, phạm vi hoạt động mở rộng. Hai dòng lý thuyết chính của
trường phái này là Lý thuyết quản trị khoa học và  Lý thuyết quản trị hành chính.

a. Lý thuyết Quản trị khoa học.
 Các tác giả: Charler Babbage (1792 - 1871); Frank and Lillian Gilbreth, Henry L.Gantt
(1861 – 1919); Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915). Trong các tác giả trên thì đại diện ưu
tú nhất là F.W Taylor, ông chính là cha đẻ  của phương pháp quản trị khoa học. Tên gọi của lý
thuyết quản trị khoa học xuất phát từ nhan đề trong tác phẩm của Taylor: “Các nguyên tắc quản
trị một cách khoa học – (Principles of scientific management)” xuất bản lần đầu ở Mỹ vào năm
1911.

F. W Taylor sinh năm 1856, là con trai của một luật sư, là trường hợp điển hình về một
người tự lập. Do thị lực bị giảm sút nên không cho phép ông vào học ở đại học Harvard mà trái

lại ông bắt đầu sự nghiệp bằng cách làm công nhân thường tạ i một xưởng cơ khí nhỏ ở
Philadelphia. Sau 4 năm, ông chuyển sang làm việc tại nhà máy thép Midvale (cũng tại
Philadelphia), tại đây ông thăng tiến khá nhanh và theo học một lớp kỹ sư cơ khí ban đêm. Dựa
vào kinh nghiệm thực tế mà ông đã trải qua và những kiến thức học được, ông đã tiến hành

nghiên cứu thực nghiệm về các hoạt động sản xuất của nhà máy và đã phát triển ra lý thuyết
quản trị khoa học.

Ban đầu ông đã tiến hành nghiên cứu phương pháp quản lý hiện tại của các xí nghiệp nới
ông làm việc và ông đ ã phân tích, đánh giá được những nhược điểm của những phương pháp
quản lý cũ này là:

1890               1930                             1940                                 1960                      2000

Lý thuyết quản trị cổ điển

Lý thuyết tâm lý xã hội

Lý thuyết hệ thống và định lượng

Lý thuyết tích hợp
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 Thuê mướn công nhân trên cơ sở ai đến trước mướn trước, không lưu ý đến khả
năng nghề nghiệp của công nhân.

 Công tác huấn luyện nhân viên hầu như không có hệ thống.
 Công việc làm theo thói quen không có tiêu chuẩn và phương pháp.
 Hầu hết các công việc và trách nhiệm đều giao cho người công nhân.
 Nhà quản trị làm việc bên cạnh người thợ, quên mất chức năng chính là lập kế

hoạch và tổ chức công việc. Tính chuyên nghiệp của nh à quản trị không được thừa nhận.
Với những nhược điểm trên hiệu quả và hiệu suất hoạt động của các xí nghiệp không đạt

được như mong muốn. Công nhân làm việc năng suất còn thấp, thao tác bất hợp lý và này sinh

nhiều vấn đề sai sót trong quá trình hoạt động  của các tổ chức. Chính vì vậy, ông đã đưa ra 4
nguyên lý cơ bản làm nền tảng cho công tác quản lý tại các xí nghiệp lúc bấy giờ:

 Nghiên cứu khoa học từng động tác của công nhân để thay thế cho cách làm cũ là
đơn thuần dựa vào kinh nghiệm.

 Tuyển chọn công nhân một cách khoa học, đào tạo, giáo dục và giúp họ trưởng
thành.

 Hợp tác thân ái với công nhân để đảm bảo tất cả công việc đều được thực hiện
theo nguyên tắc khoa học đã được xây dựng.

 Chủ và thợ phải cùng nhau chia sẻ công việc và chức trách. Phía ch ủ phải gánh
vác phần việc quan trọng hơn, không đẩy hết mọi việc và phần lớn chức trách về phía công nhân
như trước kia.
 Công tác quản trị tương ứng với những nguyên lý trên:

Dựa vào những nguyên lý trên ông đã xây dựng nên cách thức quản trị tương ứng, đâ y là
những cách thức quản trị quan tâm nhiều đến yếu tố kỹ thuật khi thực hiện hoạt động quản trị tại
các xí nghiệp. Bên cạnh đó, còn quan tâm đến công tác tuyển dụng, trả lương và thăng tiến trong
công việc. Cụ thể:

 Nghiên cứu thời gian và các thao tác hợp lý nhất để thực hiện công việc.
 Dùng cách mô tả công việc để chọn lựa công nhân, thiết lập hệ thống tiêu chuẩn

và hệ thống huấn luyện chính thức.
 Trả lương theo nguyên tắc khuyến khích theo sản lượng, đảm bảo an toàn lao

động bằng dụng cụ thích hợp.
 Thăng tiến trong công việc, chú trọng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động.
Bên cạnh lý thuyết về quản trị công việc của F. W Taylor, hai vợ chồng Frank và Lilian

Gilbreth đã nỗ lực kết hợp những kiến thức, kinh nghiệm của mình để đưa ra những phương
pháp đơn giản hoá công việc. Bắt đầu hoạt động nghiên cứu từ trải nghiệm thực tế trong ngành

xây dựng Frank Gilbreth, một kỹ sư đầy nhiệt tình và sáng tạo, đã quan sát động tác của những
thợ nề lành nghề, qua đó ông đã thấy một số thao tác bất hợp lý làm giảm năng suất lao động (thể
hiện thông qua số lượng viên gạch được xây…)  như động tác khom lưng, cúi…. Trong các động
tác trên đã có một số động tác thiếu hoặc thừa. Ông đã đưa ra cách thức để đơn giản hoá công
việc, cắt giảm những động tác không cần thiết, bổ sung những động tác thiếu ảnh hưởng đến
năng suất lao động… Chính những đóng góp này đã giúp ích rất lớn trong việc sử dụng hiệuu
quả thời gian và sức lực của người lao động, qua đó đã làm tăng năng suất lao động lên cao.
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Tiếp theo sau hai vợ chồng Frank và Li lian Gilbreth, F.W.Taylor, Henry L.Gantt, một kỹ
sư trẻ và là một cộng sự đắt lực của Taylor, đã xây dựng nên những nguyên tắc lên lịch tiến độ
công tác. Đây cũng là một đóng góp quan trọng trong trường phái quản trị khoa học và đã góp

phần tăng năng suất lao động trong các phân xưởng sản xuất công nghiệp. Việc dự kiến trước
những công việc cần làm và thời gian hoàn thành lên trên 2 trục thể hiện thời gian và công việc
có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đã giúp các nhà quản trị theo dõi được tiến độ công việ c, tính
toán được công việc nào cần làm trước, làm sau. Đây thật sự là một đóng góp có ý nghĩa đối với
các nhà quản trị khi tổ chức thực hiện công việc.

Phương pháp quản trị do trường phái khoa học khởi xướng thật sự đã có những đóng góp
đáng kể đối với các xí nghiệp thời bấy giờ, nó giúp các nhà quản trị lập được kế hoạch  công việc
một cách tối ưu ; tổ chức thực hiện công việc với phương tiện, cách thức và tuyển dụng đội ngũ
nhân sự thích hợp; lãnh đạo và chỉ huy người khác thực hiện công việc thông qua c ác chính sách
có tính chất khuyến khích cao, xây dựng mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới…;  và kiểm tra,
giám sát, đánh giá kết quả quá trình thực hiện công việc thông qua một số cách thức hợp lý. Tư
tưởng quản trị của trường phái này đến ngày nay vẫn c òn những giá trị nhất định, đặc biệt trong
lĩnh vực sản xuất công nghiệp, lý thuyết quản trị khoa học có những đóng góp đáng kể trong việc
tăng năng suất lao động.
 Những giới hạn của Trường phái này.

Mặc dù đã nỗ lực nghiên cứu và có những đóng góp lớn ch o khoa học quản trị, nhưng tư
tưởng quản trị của trường phái này vẫn còn một số hạn chế nhất định:

 Chưa chú trọng đến tính linh hoạt trong quá trình áp dụng các nguyên lý quản trị
khoa học theo tình huống,  hoàn cảnh.

 Trong môi trường phức tạp nhiều thay đổi thì những phương pháp quản trị khoa
học do trường phái này đưa ra khó áp dụng .

 Vấn đề tâm lý-xã hội của con người ít được quan tâm, chỉ chú trọng chủ yếu đến
yếu tố kỹ thuật .
b. Lý thuyết Quản trị hành chính.

Trong khi Lý thuyết Quản trị khoa học quan tâm đến việc quản trị công việc, đơn giản
hoá công việc, chú trọng đến tiến độ công việc và được nghiên cứu, ứng dụng chủ yếu trong sản
xuất công nghiệp thì trường phái quản trị hành chính lại tập trung vào quá trình phát triển những
lý thuyết về tổ chức. Đây là trường phái đầu tiên xây dựng nên những nguyên tắc về quản lý và

những nguyên tắc tổ chức, nên lý thuyết của trường phái này còn được gọi là lý thuyết tổ chức cổ
điển.
 Các tác giả: Henry Fayol - nhà công nghiệp người Pháp (1841 – 1925), người đã xuất bản
cuốn sách “Quản trị công nghiệp và quản trị tổng quát”  vào năm 1916; Max Weber – là một nhà

xã hội học người Đức (1864 – 1920), chuyên nghiên cứu về quản trị văn phòng ở các cơ quan
chính phủ.
 Nội dung.

Nội dung quan trọng đầu tiên mà Fayol - một nhà quản trị của một công ty than lớn, là
đại điện ưu tú của trường phái quản trị hành chính, đã đưa ra là những nguyên tắc quản trị. Đây
là những nguyên tắc chung để tạo nên tính hợp lý và trật tự trong toàn công ty. Nh ững nguyên
tắc này theo Taylor là những nền tảng chung để tạo lập tư duy về tổ chức. Theo Fayol thì có rất
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nhiều nguyên tắc trong quá trình quản trị tổ chức nhưng theo kinh nghiệm thực tế của ông thì có

14 nguyên tắc cơ bản để giúp các nhà quản trị tư duy khi đưa ra các quyết định trong tổ chức:
(1) Phân công lao động: quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, bên cạnh đó cần phân

công công việc theo hướng chuyên môn hoá.

(2) Sự tương xứng giữa q uyền hạn và trách nhiệm: cả hai phải song hành với nhau,
dùng quyền hạn phải đủ để hoàn thành trách nhiệm đối với công việc.

(3) Kỷ luật: kỷ luật cho phép duy trì sự vận hành thông suốt của tổ chức.
(4) Thống nhất chỉ huy: mỗi nhân viên chỉ nhận nhiệm vụ từ một cấp trên duy nhất.
(5) Thống nhất lãnh đạo: việc phối hợp, điều hành để thực hiện một công việc phải

do một người thực hiện.
(6) Lợi ích của cá nhân phụ thuộc vào quyền lợi của tổ chức: quyền lợi của tổ chức

phải được ưu tiên trước, nếu quyền lợi của  tổ chức được đảm bảo, thì quyền lợi của mỗi cá nhân
theo đó sẽ được đảm bảo.

(7) Thù lao: tương xứng với công việc, với trách nhiệm của cá nhân.
(8) Tập trung hoá: hoạt động của doanh nghiệp cần phải tập trung, nhưng mức độ tập

trung phải hợp lý, những việc chung trong tổ chức nhà quản lý phải kiểm soát hoàn toàn, tuy

nhiên một số công việc cần phân quyền cho cấp dưới để đảm bảo cấp dưới đủ qu yền lực để thực
hiện công việc.

(9) Định hướng lãnh đạo: theo hướng phạm vi quyền lực xuất phát từ cấp cao đến cấp
thấp.

(10) Trật tự: đặt đúng vị trí và thời điểm tất cả các nguồn lực của tổ chức.
(11) Sự công bằng: đảm bảo sự công bằng trong tổ chức.
(12) Ổn định về nhân sự: Cơ cấu nhân sự trong tổ chức cần ổn định, cả số lượng và vị

trí công tác. Khuyến khích sự trung thành và cam kết làm việc lâu dài.
(13) Sáng kiến: cấp dưới được khuyến khích độc lập trong việc xây dựng và thực hiện

các kế hoạch của họ.
(14) Tinh thần đồng đội: hoà hợp và thống nhất chính là chìa khoá của sự thành công.

Khuyến khích mọi người xác định rõ sự gắn kết về quyền lợi của mình với những người trong
cùng tổ chức, từ đó sẽ hoà hợp và thống nhất hơn.

Ngoài những đóng góp của Fayol thì sự đóng góp của Weber trong trường phái này cũng
rất quan trọng. Weber đã đưa ra những lý luận cơ bản về công tác lãnh đạo và tổ chức  thông
qua việc định rõ về cơ cấu quyền lực và phân công công việc. Nội dung của cơ cấu quyền lực và

phân công công việc của Weber được thể hiện cụ thể như sau:
 Cơ cấu quyền hành.

 Cơ cấu quyền hành kiểu truyền thống dựa trên phong tục  hoặc tín ngưỡng . Đây là
quyền hành tối thượng thuộc về người đứng đầu, ví dụ như q uyền hành thiêng liêng của các vị
vua, các tù trưởng thuộc loại cơ cấu quyền hành này.

 Quyền hành dựa trên uy tín là quyền hành được sinh ra bởi những phẩm chất đặc
biệt, được biểu hiện thông qua quá trình làm việc, đảm đương những vị trí cơ bản trong một tổ
chức và được người khác thừa nhận. Quyền hành của các nhà quản trị thuộc loại này.
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 Quyền hành do luật pháp hay nguyên tắc mang lại, loại quyền hành này dựa trên

các quy tắc và luật lệ, được áp dụng thống nhất đối với tất cả các thành viên của tổ chức. Hình

thức quyền hành này tuỳ thuộc vào sự phục tùng của các thành viên trong tổ chức.
 Phân công công việc trong tổ chức.

 Phân công lao động bao gồm việc phân chia công việc thành các nhiệm vụ đơn
giản, chuyên môn hoá với quyền hạn và trách nhiệm được quy định rõ và được hợp pháp hoá
như nhiệm vụ chính thức.

 Các chức vụ được thiết lập theo hệ thống cấp bậc mang tính chỉ huy, mỗi chức vụ
nằm dưới một chức vụ khác cao hơn.  Vị trí ở cấp thấp hơn chịu sự kiểm soát và chỉ đạo của vị trí
ở cấp cao hơn.

 Nhân sự được tuyển dụng và thăng cấp theo khả năng thông qua thi cử, huấn
luyện và kinh nghiệm. Trong đó, việc đánh giá phải khách quan, công bằng thông qua những quy
tắc và mục tiêu rõ ràng

 Các hành vi hành chính và các quyết định phải thành văn bản  có tính pháp lý đối
với tất các thành viên của tổ chức .

2. Lý thuyết Tâm lý xã hội trong Quản tr ị.
Trong suốt những năm 20, 30 của thế kỷ 20, các nước trải qua những thay đổi sâu sắc về

văn hoá và xã hội. Mức sống của người dân tại nhiều quốc gia được nâng cao, điều kiện làm việc
trong nhiều ngành được cải thiện. Vào khoảng những năm 1929 – 1933, cuộc khủng hoảng thừa
diễn ra, sản phẩm được sản xuất ra nhiều nhưng người lao động bị bần cùng hóa.  Từ đó, các học
giả chú ý nghiên cứu một vấn đề mới có liên quan đến bối cảnh: từ chỗ chỉ chú ý đến cung nay
đã chú ý đến cầu, tức là chú ý đến người tiêu dù ng, người lao động. Giới chủ các doanh nghiệp
đã có những động thái quan tâm đặc biệt đến người lao động, giảm giờ làm dưới mức 50h/tuần,
khuyến khích công nhân bằng chính sách lương hấp dẫn hơn.  Chính sự thay đổi này đã tác động
rất lớn đến công tác quản trị trong các tổ chức, từ đó hình thành nên một trường phái quản trị
mới đó là trường phái quản trị hành vi với lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị.
 Tác giả. Lý thuyết này bắt đầu từ thế kỷ 20 thập niên 30 tại Mỹ và được phát triển mạnh
vào thập niên 6 0, các đại diện tiêu biểu: Robert Owen (1771 – 1858) người Anh; Hugo
Munsterberg (1883 – 1916); Mary Parker Follett (1888 – 1933); Abraham Maslow (1908 –
1970), Douglas Mc Gregor (1906 – 1964); Elton Mayo (1880 – 1949).
 Một số lý luận cơ bản của các học gi ả thuộc trường phái lý thuyết tâm lý xã hội trong
quản trị:

 Nghiên cứu của Mary Parker Follett:
- Người công nhân được giao cho việc phân tích công việc của họ sẽ cải thiện công việc

tốt hơn (thay vì trước đây là nhà quản trị phân tích, giao việc) .

- Công nhân biết phương pháp tốt nhất để cải thiện công việc chứ không phải là nhà quản
trị tìm ra phương pháp tốt nhất.

- Khi công nhân đã biết các công việc, nhiệm vụ thì họ sẽ tự kiểm soát công việc của
mình.

 Nghiên cứu của Mayor:
- Công nhân là "con người xã hội", là thành viên của hệ thống xã hội phức tạp.
- Trong xí nghiệp ngoài tổ chức chính thức còn có tổ chức phi chính thức.
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- Năng lực lãnh đạo kiểu mới được thể hiện thông qua việc nâng cao mức độ hài lòng của
công nhân, khích lệ tinh thần công nhân viên,  do đó mà đạt được mục đích nâng cao năng suất
lao động.

Thông qua các công trình nghiên cứu ở nhà máy dệt, Mayor và các cộng sự của mình đã

nhận thấy, công nhân không phải là "con người kinh tế", coi tiền bạc là động lực duy nhất khích
lệ tính tích cực của họ mà là "con người xã hội", nên ngoài nhân tố vật chất họ còn có nhân tố xã

hội và tâm lý.

 Nghiên cứu của Douglar Mc Gregor - Thuyết X và thuyết Y:
Thuyết X

1.Lười biếng là bản tính của người bình

thường. Hầu hết mọi người đều không thích
làm việc và họ sẽ lảng tránh công việc khi
hoàn cảnh cho phép.
2.Đa số mọi người phải bị ép buộc, đe doạ
bằng hình phạt và khi họ làm việc phải giám
sát chặt chẽ.
3.Từ khi sinh ra, con người đã tự coi mình là

trung tâm, không quan tấm đến nhu cầu của
tổ chức.
4.Hầu hết mọi người đều muốn bị điều khiển.
Họ luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm, có
rất ít khát vọng và chỉ thích được yên ổn.

Thuyết Y
1.Làm việc là một hoạt động bản năng, tương
tự như nghỉ ngơi, giải trí.
2.Mỗi người đều có năng lực từ điều khiển và

tự kiểm soát bản thân nếu người ta được uỷ
nhiệm.
3.Người ta sẽ trở nên gắn bó với các mục tiêu

của tổ chức hơn, nếu được khen thưởng kịp
thời, xứng đáng.
4.Một người bình thường có thể đảm nhận
những trọng trách và gánh chịu trách nhiệm.
5.Nhiều người bình thườ ng có óc tưởng tượng
phong phú, khéo léo và sáng tạo.

Hai thuyết này đưa ra những nhận định trái ngược nhau về bản chất của con người.
Thuyết Y theo quan điểm hiện đại, cho rằng bản chất của con người là tốt và các nhà quản trị cần
tạo điều kiện cho họ phát huy những mặt tốt đó. Trái lại, thuyết X cho rằng bản chất của con
người là xấu, nhà quản trị cần kiểm soát chặt chẽ và phải có những hình phạt, biện pháp thích
hợp để ngăn chặn những mặt xấu đó.
 Quan điểm và nội dung cơ bản của Trường phái này:

Nhìn chung, các lý thuyết của trường phái tâm lý xã hội đưa ra đã quan tâm một khía
cạnh quan trọng trong công tác quản trị mà các trường phái trước đó chưa thật sự quan tâm và
các nhà quản trị còn thơ ơ đó chính là yếu tố tâm lý – xã hội của con người. Thông q ua những
kết quả nghiên cứu của mình, các nhà quản trị của trường phái này đã thể hiên rõ quan điểm của
mình:
- Có nhiều yếu tố tác động đến năng suất lao động của tổ chức, trong các yếu tố đó thì

công tác quản trị đóng vài trò rất quan trọng. Đây cũng chín h là cơ sở để đánh giá về hiệu quả
quản trị.
- Năng suất lao động không chỉ do những yếu tố vật chất quyết định mà còn do các yếu tố
tâm lý xã hội của con người.  Trong đó, nhu cầu tâm lý xã hội của cán bộ công nhân viên trong

công ty có ảnh hưởn g rất lớn đến năng suất lao động của họ. Nếu được thoả mãn về nhu cầu này

thì năng suất lao động sẽ tăng lên và ngược lại.
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Từ những quan điểm trên, chúng ta có thể thấy được mối quan tâm cơ bản của trường
phái này về công tác quản trị và những nội dung cơ bản  mà trường phái này đưa ra:
- Doanh nghiệp là một hệ thống xã hội, bao gồm nhiều yếu tố tâm lý xã hội, có tác động
quan lại lẫn nhau và ảnh hưởng đến năng suất lao động của doanh nghiệp.
- Khi động viên không chỉ quan tâm đến yếu tố vật chất mà còn phải quan tâm đến n hững
nhu cầu xã hội  của người lao động . Khi họ được thoả mãn những nhu cầu này thì họ sẽ thay đổi
hành vi và tác động đến việc tăng năng suất lao động.
- Tập thể ảnh hưởng đến tác phong cá nhân, trong đó sẽ tác động mạnh đến những yếu tố
cơ bản như:  tinh thần, thái độ, kết quả lao động….
- Lãnh đạo không chỉ là quyền hành do tổ chức, mà còn do yếu tố tâm lý xã hội của tổ
chức chi phối. Người lãnh đạo và phương pháp lãnh đạo phải được người lao động đồng tình,

ủng hộ và đánh giá cao. Đây chính là cơ sở khuyến khích người lao động làm việc với động cơ
mạnh mẽ hơn.
3. Lý thuyết hệ thống và định lượng về Quản trị.

Lý thuyết hệ thống và định lượng được xây dựng trên nhận thức cơ bản rằng: “Quản trị là
ra quyết định – Management is decision – making và muốn việc quản trị có hiệu quả thì các

quyết định phải đúng đắn.
 Lý thuyết hệ thống:

- Lý thuyết hệ thống chỉ ra rằng tổ chức là một hệ thống luôn hoạt động trong một môi
trường cụ thể và các nhà quản trị phải chịu sự tác động của nhiều biến số của môi trường và biến
số của tổ chức.

- Hệ thống là phức tạp (phức hợp) các yếu tố:
 Tạo thành một tổng thể.
 Có mối quan hệ tương tác.
 Tác động lẫn nhau để đạt được mục tiêu.

- Có hai loại hệ thống là hệ thống mở và hệ thống khép kín. Hệ thống khép kín là hệ thống
không có sự tác động nào qua lại với môi trường mà nó đang hoạt động. Trên thực tế rất hiếm
khi gặp loại hệ thống này. Hệ thống mở là hệ thống có sự tác động qua lại với môi trường bên

ngoài.
- Hệ thống có thể có nhiều cấp, ví dụ như: một tập đoàn kinh doanh là hệ thống mẹ, có

nhiều hệ thống con là các chi nhánh tại nhiều quốc gia, mỗi hệ thống con lại có nhiều hệ thống
con cấp dưới của nó. Đồng thời, tập đoàn kinh doanh đó lại là hệ thống con nằm trong hệ thống
kinh doanh quốc tế. Theo quan điểm hệ thống, tất cả các doanh nghiệp đều là những hệ thống mở
có liên hệ với môi trường, các hệ thống này có sự tác động qua lại, chi phối hay tương tác với
nhau tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa chúng.

Quá trình sản xuất
MMTB, công nghệ

Yếu tố đầu vào

 Nhân lực, tài lực, vật lực,....
       Đầu ra
sản phẩm, dịch vụ
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 Lý thuyết định lượng:
Những người đề xướng lý thuyết này chủ trương sử dụ ng các kỹ thuật định lượng thông

qua sự hỗ trợ của máy điện toán để phục vụ cho quá trình lựa chọn một quyết định quản trị tối ưu
giữa nhiều phương án hành động.

Phạm vi áp dụng của các công cụ ra quyết định theo phương pháp đinh lượng khá rộng và

chúng rất thịnh hành trong suốt hai thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Ngày nay các nhà quản
trị vẫn áp dụng những công cụ phân tích định lượng như mô hình quản trị tồn kho tối ưu, lý
thuyết ra quyết định dựa vào phương pháp thống kê, phương trình tuyến tính...  Nhiều chương
trình phần mềm đã được thiết l ập theo các mô hình này cho phép các nhà quản trị sử dụng chúng
để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định.
- Trường phái này dựa trên sự suy đoán là tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết bằng các
mô hình toán và nó có các đặc tính sau:

 Nhấn mạnh phương pháp nghiên cứu khoa học trong khi giải quyết các vấn đề
quản trị.

 Áp dụng phương pháp hệ thống để tiếp cận giải quyết các vấn đề.
 Sử dụng các mô hình toán học.
 Định lượng hoá các yếu tố có liên quan và áp dụng các phép  tính khoa học và xác

suất thống kê.

 Chú ý các yếu tố kinh tế - kỹ thuật trong quản trị hơn là các yếu tố tâm lý xã hội.
 Sử dụng máy tính điện tử làm công cụ.
 Tìm kiếm các quyết định tối ưu trong hệ thống khép kín.

Mặt trái của lý thuyết này là việc sử dụng các công cụ ra quyết định khá phức tạp, người
sử dụng phải có trình độ chuyên môn cao.

4. Trường phái tích hợp trong Quản trị.
Trường phái tích hợp hay còn gọi là trường phái hội nhập được hình thành trên cơ sở cố

gắng tổng hợp các lý thuyết cổ điển, lý thuyết hành vi, lý thuyết hệ thống và định lượng, sử dụng
những tư tưởng tốt nhất của mỗi trường phái.
a. Phương pháp Quản trị quá trình (Management process approach).

Được đề cập từ những năm đầu thế kỷ 20 qua tư tưởng của Henry Fayol, nhưng thực sự
chỉ phát triển mạnh từ năm 1960 do công của Harold Koontz và các đồng sự.

Tư tưởng này cho rằng quản trị là một quá trình liên tục của các chức năng quản trị đó là
Hoạch định, Tổ chức, Nhân sự, Lãnh đạo, Kiểm tra.

b. Phương pháp tình huống ngẫu nhiên (Contingency Approach).

 Trong thập niên 60 của thế kỷ 20 , nhà quản trị đã thành công khi cố gắng áp dụng kết
hợp những quan điểm quản trị trước đó, như: cổ điển, tâm lý xã hội và hệ thống. Do đó một số
người cho rằng trong mỗi tình huống cụ thể phải có sự lựa chọn phương pháp quản trị phù hợp,
từ đó hình thành nên lý thuyết quản trị theo tình huống quản trị.

Hoạch định Tổ chức Lãnh đạo Kiểm traNhân sự

Feedback – Thông tin phản hồi
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 Lý thuyết thuộc trường phái này cho rằng trong những tình huống khác nhau phải áp
dụng những phương pháp quản trị khác nhau và các lý thuyết quản trị đ ược áp dụng riêng rẽ hay
kết hợp với nhau tuỳ theo từng vấn đề cần giải quyết. Từ đó, người ta có khuynh hướng xây
dựng chiến lược dựa trên trường phái này.

 Phương pháp tình huống quản trị hay còn gọi là phương pháp theo điều kiện ngẫu nhiên.

Phương pháp này cho rằng quản trị hữu hiệu là căn cứ vào tình huống cụ thể để vận dụng, phối
hợp các lý thuyết đã có từ trước. Nó được xây dựng trên luận đề: nếu có X thì tất có Y, nhưng
phụ thuộc vào điều kiện Z là những biến số ngẫu nhiên.  Bao gồm một số yếu cơ bản như:

o Công nghệ:
Là phương pháp dùng để biến các yếu tố đầu vào của tổ chức thành các yếu tố đầu ra.

Công nghệ bao gồm tri thức, thiết bị, kỹ thuật và những hoạt động thích hợp để biến nguyên liệu
thô thành dịch vụ hay sản phẩm hoàn chỉnh.

o Môi trường bên ngoài:

Các yếu tố môi trường có tác động rất mạnh  mẽ đối với tổ chức và sự thành công hay thất
bại của tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phù hợp đối với môi trường của các quyết định
quản trị. Do đó theo các nhà "lý thuyết tình huống", biến số môi trườn g là một yếu tố rất phức
tạp đòi hỏi nhà quản trị phải hiểu rõ và đưa ra những quyết định quản trị phù hợp.

o Nhân sự:
Nhà quản trị cần căn cứ vào tình hình nhân sự của tổ chức để lựa chọn phong cách lãnh

đạo thích hợp. Biến số nhân sự thể hiện ở trình độ nh ận thức của công nhân, những giá trị chung
về văn hoá, lối sống và cách thức phản ứng của họ trước mỗi quyết định quản trị.

Trường phái quản trị theo tình huống được sử dụng hữu hiệu vì nó dựa trên phương pháp
tiếp cận tuỳ theo tình trạng thực tế của tổ c hức hoặc cá nhân mà lựa chọn giải pháp phù hợp nhất
để ra các quyết định quản trị.
c. Trường phái Quản trị Nhật bản.
 Lý thuyết Z (William Ouchi)

Lý thuyết ra đời năm 1978, chú trọng đến quan hệ xã hội và yếu tố con người trong tổ
chức.
- Đặc điểm: công việc dài hạn, quyết định thuận hợp trách nhiệm cá nhân, xét thăng
thưởng chậm, kiểm soát kín đáo bằng các biện pháp công khai, quan tâm đến tập thể và cả gia
đình nhân viên.

 Ngoài ra, kỹ thuật quản trị của Nhật Bản còn chú trọng đến thuyết cải tiến (Kaizen) củ a
Masaakimai.
- Chú trọng đến quá trình cải tiến liên tục, tập trung vào 3 yếu tố: giới quản lý, tập thể và

cá nhân.
- Sản xuất vừa đúng lúc (JIT – Just in time).
- Luôn ghi nhận các ý kiến đóng góp của công nhân, khuyến khích công nhân khám phá và

báo cáo mọi vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc để giới quản lý kịp thời giải quyết.
III. Môi trường quản trị

Doanh nghiệp là một hệ thống mở, tồn tại trong môi trường, liên hệ chặt ch ẽ với môi
trường, chịu sự chi phối của môi trường. Những yếu tố môi trường có tác động mạnh đến doanh
nghiệp được nghiên cứu trong 2 môi trường cơ bản là môi trường vĩ mô và môi trường vi mô.
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 Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố  nằm ngoài Doanh nghiệp, ảnh hưở ng đến các môi
trường vi mô và  môi trường nội bộ của Doanh nghiệp, như yếu tố Kinh Tế, yếu tố Chính Trị -
Pháp Luật, yếu tố Văn Hoá – Xã Hội, yếu tố Tự Nhiên, yếu tố Công Nghệ. Môi trường vĩ mô
ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp trong một ngành, chứ không chỉ duy nhất một mình

doanh nghiệp. Xu hướng tác động của những yếu tố này có thể tạo ra sự thuận lợi hoặc khó khăn
cho doanh nghiệp và các doanh nghiệp khác trong ngành.
 Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố như đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp
nguyên vật liệu, nhà cung cấp tài chính, giới công chúng ... Đây cũng là những yếu tố bên ngoài
doanh nghiệp nhưng tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, quyết định tính chất và mức độ cạnh
tranh trong ngành kinh doanh đó.

Nghiên cứu và dự báo sự biến động của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô và vi mô sẽ
giúp các doanh nghiệp thấy được chiều hướng tác động của nó, qua đó sẽ phát hiện ra được
những cơ hội và những đe doạ đối với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở hiện
tại và tương lai.
1. Môi trường vĩ mô.
a. Các yếu tố Kinh Tế.

Các yếu tố kinh tế quan trọng và phổ biến nhất có ảnh hưởng mạnh đến các Doanh
nghiệp:
 Xu hướng của tổng sản phẩm quốc nội và tổng sản phẩm quốc dân.
 Giai đoạn phát triển trong trong chu kỳ kinh tế
 Xu hướng tăng giảm của thu nhập thực tế
 Tiền tệ: lãi suất và xu hướng của lãi suất trong n ền kinh, mức độ lạm phát, chính sách tài

chính tiền tệ, xu hướng của tỷ giá hối đoái
 Cán cân thanh toán quốc tế.
 Hệ thống thuế và mức thuế.
 Chính sách kiểm soát giá cả và lương bổng của nhà nước.

Các yếu tố trên có ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động và hiệu quả kinh doanh của các
doanh nghiệp cho nên các Chiến lược đều phải thích ứng với nó.
b. Các yếu tố Chính Trị – Pháp Luật.
 Các yếu tố chính trị - pháp luật có ảnh hưởng ngày càng lớn đến hoạt động của các doanh
nghiệp. Các yếu tố chính trị – pháp luật thường mang tính chất cưỡng chế, buộc các doanh
nghiệp phải tuân theo thay vì có thể thay đổi được chúng. Nó bao gồm hệ thống các quan điểm,
đường lối chính sách của chính phủ, hệ thống luật pháp hiện hành, các xu hướng chính trị, ngoại
giao của chính phủ và những diễn biến chính trị trong nước, trong khu vực và trê n toàn thế giới.
Ngoài ra, các doanh nghiệp còn quan tâm đến các chủ trương về đầu tư – chi tiêu và phân bổ
ngân sách của chính phủ. Những yếu tố này tạo ra những cơ hội cũng như những nguy cơ cho
các Doanh nghiệp.
c. Các yếu tố văn hoá – xã hội.

Các yếu tố Văn hoá – Xã hội là những chuẩn mực và giá trị mà những chuẩn mực và giá

trị này được chấp nhận và tôn trọng bởi một xã hội hoặc một nền văn hoá cụ thể. Sự thay đổi của
các yếu tố Văn hoá-Xã hội một phần là hệ quả của sự tác động lâu dài của các yếu tố vĩ mô khác,
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do vậy nó thường xảy ra chậm hơn so với các yếu tố khác. Các khía cạnh hình thành môi trường
Văn hoá-Xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các hoạt động kinh doanh như:
 Những quan điểm về đạo đức, thẩm mỹ, về lối sống, về nghề nghiệp.
 Truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán xã hội.
 Các vấn đề về tôn giáo (quan điểm, chính sách, chủ trương và các xung đột tôn giáo), vai
trò của các tôn giáo.
 Cơ cấu dân số và tốc độ tăng dân số và xu hướng chuyển dịch dân số.
 Trình độ Văn hoá và nghề nghiệp của dân cư, của người lao động.
 Chất lượng cuộc sống của dân cư, sở thích vui chơi, giải trí của các tầng lớp xã hội.
 Tình hình về nhân lực như: lực lượng lao động nữ, lực lượng dữ trữ lao động.
 Những quan tâm và ưu tiên của xã hội.
 Mạng lưới y tế, trình độ và sự phát triển của khoa học kỷ thuật trong lĩnh vực y tế và

trình độ của cán bộ y tế.
 Hệ thống giáo dục.
d. Các yếu tố tự nhiên.

Tác động của các yếu tố tự nhiên đối với Chiến lược của các Doanh nghiệp từ lâu đã

được thừa nhận, nhưng ngày nay sự tác động ngày càng mạnh mẽ khiến cho mọi người ngày

càng quan tâm hơn đến vấn đề môi trường. Nên khi phân tích các yếu tố tự nhiên ta cần phải
phân tích các vấn đề như:
 Điều kiện địa lý thuận lợi, khó khăn như thế nào?

 Dự trữ tài nguyên dùng làm nguyên liệu cho sản xuất của Doanh nghiệp như thế nào?

 Nguồn cung cấp năng lượng và nước.
 Các chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường và tài nguyên.

e. Các yếu tố công nghệ.
Các yếu tố về công nghệ như bản quyền công nghệ, đ ổi mới công nghệ, khuynh hướng tự

động hoá, điện tử hoá, máy tính hoá…đã làm cho chu kỳ sống của sản phẩm bị rút ngắn, sản
phẩm mới ra đời có tính năng tác dụng tốt hơn nhưng chi phí sản xuất lại thấp hơn . Nói chung sự
phát triển của kỹ thuật công nghệ có thể tác động sâu sắc đến sản phẩm, dịch vụ, thị trường, nhà

cung cấp, khách hàng, quá trình sản xuất, chức năng tiếp thị và vị thế cạnh tranh của Doanh
nghiệp. Các yếu tố công nghệ cần phân tích:
 Chi phí cho nghiên cứu và phát triển của chính phủ, của ng ành, xu hướng nghiên cứu.
 Mức độ phát triển và nhịp độ đổi mới công nghệ, tốc độ phát tr iển sản phẩm mới, chuyển
giao kỹ thuật mới trong ngành mà Doanh nghiệp đang hoạt động.
 Việc sử dụng người máy, tự động hoá.
 Sự bảo vệ bản quyền (luật bảo vệ bản quyền).

 Các yếu tố của môi trường vĩ mô có sự tác động lẫn nhau và có vai trò quan trọng đối
với Doanh nghiệp như sau:
 Các yếu tố của môi trường sẽ hình thành các tiền đề Chiến lược mà chúng ta phải làm cơ
sở để hoạch định Chiến lược.
 Các yếu tố của môi trườn g vĩ mô hình thành những cơ hội để triển khai Chiến lược và các

nguy cơ cần phải chủ động đề phòng.
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 Phân tích môi trường vĩ mô không những chỉ để hiểu biết cái quá khứ và hiện tại mà còn

điều quan trọng hơn là để dự đoán cho tương lai mà trong đó Doanh ngh iệp phải thích ứng.
2. Môi trường vi mô.

Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành và là yếu tố ngoại cảnh đối với Doanh
nghiệp, quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành kinh doanh đó. Khi phân tích môi
trường vi mô, các doanh nghiệp thường phân tích mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael
E.Porter, bao gồm 5 đối tượng: đối thủ cạnh tranh (hiện tại và tiềm ẩn), khách hàng, nhà cung

cấp (nguyên vật liệu, nhà cung cấp tài chính), sản phẩm thay thế. Mối quan hệ giữa các yếu tố
này được phản ảnh trên mô hình sau:

Vì ảnh hưởng chung của các yếu tố này thường là một sự thực miễn cưỡng đối với các tất
cả Doanh nghiệp, nên chìa khoá để đề ra một Chiến lược thành công là phải phân tích từng yếu
tố chủ yếu đó. Sự am hiểu các nguồn sức ép cạnh tranh giúp Doanh nghiệp nhận ra các mặt
mạnh, mặt yếu của mình liên quan đến các cơ hội và nguy cơ mà ngành kinh doanh đó gặp phải.
a. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại.

Sự hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh có một ý nghĩa quan trọng đố i với các Doanh
nghiệp do nhiều nguyên nhân. Do các đối thủ cạnh tranh quyết định tính chất và mức độ tranh
đua hoặc thủ thuật giành lợi thế trong ngành phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh. Mức độ cạnh
tranh dữ dội phụ thuộc vào mối tương tác giữa các yế u tố như số lượng Doanh nghiệp tham gia
cạnh tranh, mức độ tăng trưởng của của ngành, cơ cấu chi phí cố định và mức độ đa dạng hoá
sản phẩm. Sự hiện hữu của các yếu tố này có xu hướng làm tăng nhu cầu và / hoặc nguyện vọng
của Doanh nghiệp muốn đạt được và  bảo vệ thị phần của mình. Vì vậy chúng làm cho sự cạnh
tranh thêm gay gắt.

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

Nhà cung
cấp

Khách
hàng

Đối  thủ cạnh tranh hiện tại

Doanh nghiệp

Sản phẩm thay thế
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Các Doanh nghiệp cần phân tích từng đối thủ cạnh tranh để nắm và hiểu được các biện
pháp phản ứng và hành động mà họ có thể thông qua. Các nội dung chủ yếu của việc phân tích
đối thủ cạnh tranh: mục đích tương lai, chiến lược hiện tại, nhận định và những điểm mạnh, yếu
của đối thủ cạnh tranh.
b. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.

Ở những thị trường hấp dẫn, khả năng sinh lời cao thì trong tương lai gần sẽ xuất hiện
các đối thủ mới. Sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới trong ngành có thể là yếu tố làm giảm
lợi nhuận của Doanh nghiệp, vì sẽ làm tăng mức độ  cạnh tranh trong ngành, chia sẻ lợi nhuận
của các Doanh nghiệp hiện tại. Do đó, các nhà Quản trị Chiến lược phải dự đoán trước khả  năng
này khi vạch ra Chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. Khi các đối thủ cạnh tranh mới xuất
hiện thì họ cạnh tranh với Doanh nghiệp trên 3 mặt chủ yếu sau:
 Giành giật thị trường tiêu thụ sản phẩm bằng nhiều thủ đoạn.
 Tranh giành nguồn nguyên liệu của Doanh nghiệp bằng những chính sách mềm dẻo hơn.
 Lôi kéo lực lượng lao động có trình độ và tay nghề giỏi bằng các chính sách đãi ngộ hấp
dẫn.

Một số ưu điểm nổi bật của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có thể:
 Nguồn vốn lớn và khá lớn.
 Có kinh nghiệm của người đi sau.
 Năng lực sản xuất mới.
 Nắm bắt được đặc điểm của đối thủ cạnh tranh hiện tại.

Nguy cơ xâm nhập vào một ngành của các đối thủ cạnh t ranh tiềm ẩn phụ thuộc vào các
rào cản xâm nhập, thể hiện ở các đối thủ cạnh tranh hiện thời. Nếu các rào cản cao hay các đối
thủ cạnh tranh hiện thời sẽ trả đũa quyết liệt khi có đối thủ cạnh tranh mới xâm nhập chia sẻ
nguồn lợi nhuận của họ thì khả năng xâm nhập chủ yếu:
 Lợi thế kinh tế theo quy mô.
 Sự khác biệt sản phẩm.
 Các đòi hỏi về vốn.
 Chi phí chuyển đổi.
 Khả năng tiếp cận với kênh phân phối.
 Những bất lợi về chi phí không liên quan đến quy mô.

Tóm lại, khi hoạch định Chiến lược các nhà Quản trị Chiến lược cần tính đến các rào cản
xâm nhập hiện nay trong ngành như thế nào? Và khả năng có đối thủ cạnh tran h mới nào có thể
nhảy vào hay không. Để có thể đưa ra các phương án phòng thủ thích hợp, giảm thiểu những rủi
ro mất mát…
c. Khách hàng.

Khách hàng luôn luôn và dĩ nhiên là đối tượng nghiên cứu và phân tích kĩ của tất cả các
Doanh nghiệp. Bởi vì sự tín nhiệ m của khách hàng có thể là tài sản có giá trị nhất đối với các
Doanh nghiệp. Sự tín nhiệm đó đạt được là do Doanh nghiệp nắm được nhiều thông tin về nhu
cầu và thị hiếu của khách hàng, thực hiện đáp ứng nhu cầu và thị hiếu đó tốt hơn đối thủ cạnh
tranh.
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Ở đây chúng ta không chú ý phân tích đặc điểm của khách hàng mà cố gắng phân tích
khía cạnh cạnh tranh của khách hàng. Có nghĩa là coi khách hàng với tư cách như nhà cạnh
tranh. Đó là sự cạnh tranh giữa người mua và người bán.

Một vấn đề quan trọng khác có liên quan đến khách hàng là khả năng trả giá của họ.
Người mua có ưu thế có thể làm cho lợi nhuận của ngành giảm xuống bằng cách ép giá hay đòi

hỏi chất lượng cao hơn và tăng thêm các hoạt động dịch vụ hay đòi hỏi những điều kiện ưu đãi

khác.
Người mua sẽ có nhiều ưu thế hơn khi họ có các điều kiện sau đây:
 Khi số lượng người mua ít.
 Khi người mua mua một sản lượng lớn và tập trung.
 Khi người mua chiếm một tỷ trọng lớn trong sản lượng của người bán.
 Các sản phẩm của người bán không có tính khác biệt và là các sản phẩm cơ bản. Vì

khách hàng dễ dàng thay đổi nhà cung ứng do chi phí thay đổi thấp.
 Khách hàng có đủ điều kiện để đe doạ hội nhập về phía sau.
 Sản phẩm của ngành là không quan trọng đối với chất lượng sản phẩm của người

mua.
 Người mua có đầy đủ thông tin về thị trường cũng như người bán. Do nắm thông

tin về thị trường, giá cả, nhu cầu, giá thành sản phẩm…đem lại cho người mua sức mạnh trong
việc mặc cả về giá.

Nếu sự tương tác về các điều kiện nói trên làm cho Doanh nghiệp không đạt được mục
tiêu của mình thì Doanh nghiệp phải cố thay đổi vị thế của mình trong việc thương lượng giá
bằng cách thay đổi một hay nhiều điều kiện nói trên hoặc là phải thiết lập mối quan hệ hữu hảo,
lâu dài, các điều kiện mua bán phải định rõ cụ thể, giảm tối thiểu sự bị động của Doanh nghiệp
hay chọn khách hàng ít thế lực hơn và chọn nhiều khách hàng.

d. Nhà cung cấp.
Nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu, thiết bị.
Họ là những nhà cung cấp nguyên vật liệu (hay hàng hoá) và thiết bị, phụ tùng. Họ có thể

khẳng định quyền lực của họ bằng cách đe doạ tăng giá hoặc giảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ
cung ứng. Do đó, họ có thể chèn ép lợi nhuận của một ngành khi ngành đó không có khả năng bù

đắp chi phí tăng lên trong giá thành sản xuất và làm giảm vị thế cạnh tranh của Doanh nghiệp.
Những điều kiện làm tăng áp lực của nhà cung cấp có xu hướng trái ngược với điều kiện

làm tăng quyền của người mua. Cụ thể một nhóm nhà cung cấp được xem là mạnh nếu:
 Chỉ có một số ít nhà cung ứng.
 Khi sản phẩm thay thế không có sẵn.
 Khi người mua thể hiện một tỷ trọng nhỏ trong sản lượng của nhà cung cấp.
 Khi sản phẩm của nhà cung cấp là yếu tố đầu vào quan trọng đối với hoạt động của khách
hàng.
 Khi sản phẩm của nhà cung cấp có tính khác biệt và được đánh giá cao bởi khách hàng

của người mua.
 Khi người mua phải gánh chịu một chi phí cao khi thay đổi nhà cung cấp.
 Khi các nhà cung cấp có khả năng đe doạ hội nhập về phía trước.
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Do đó, việc lựa chọn nhà cung cấp dựa trên số liệu phân tích về người bán. Cần phân tích
mỗi tổ chức cung cấp theo các yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi Doanh nghiệp. Các hồ
sơ về người bán trong qúa khứ là một tài liệu có giá trị khi phân tích người bán. Trong các hồ sơ
đó ít nhất cũng phải tóm lược được những sai biệt giũa việc đặt hàng và nhận hàng liên quan đến
nội dung, ngày tháng, điều kiện bán hàng và bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào có tác động đến người
cung cấp hàng. Còn đối với những nhà cung cấp có thế lực cần phải cẩn thận đề nghị họ cam kết
những điều kiện cụ thể trong việc đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian, giá cả và điều kiện
giao hàng, nhận hàng để hạn chế bớt sự rủi ro.

Nhà cung cấp tài chính.
Trong những thời điểm nhất định phần lớn các Doanh nghiệp, kể cả Doanh nghiệp làm ăn

có lãi đều phải vay vốn tạm thời từ cộng đồng Tài chính. Nguồn tiền vốn này có thể nhận được
bằng cách vay ngắn hạn hoặc dài hạn hoặc phát hành cổ phiếu. Khi Doanh nghiệp tiến hành phân

tích về cộng đồng Tài chính thì trước hết cần chú ý xác định vị thế của mình so với các thành
viên khác trong cộng đồng.

Khi thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp Tài chính, Doanh nghiệp cần xem xét,
phân tích đặc điểm của Doanh nghiệp so với Doanh nghiệp khác và nhà cung cấp. Chẳng hạn
như:
 Tiềm lực của nhà cung ứng như thế nào?

 Các quan điểm và xu hướng phát triển của nhà cung cấp ra sao?
 Các chính sách và điều kiện cho vay của nhà cung cấp.
 Nhận định của nhà cung cấp đối với khả năng của Doanh nghiệp so với các Doanh
nghiệp cạnh tranh khác.
 Vị thế của Doanh nghiệp được đánh giá như thế nào?

 Các điều kiện cho vay hiện tại của chủ nợ có phù hợp với mục tiêu lợi nhuận của Doanh
nghiệp hay không?
 Điều kiện Tài chính đặc biệt là vốn lưu động của Doanh nghiệp có mạnh hay không?

Từ những phân tích trên các Doanh nghiệp cần cân nhắc và tính toán kĩ xem họ có phù

hợp với mình hay không (về nhiều mặt: kinh tế, tình cảm, nền Văn hoá và quyền lợi…)
e. Phân tích nguy cơ của sản phẩm thay thế.

Một sản phẩm hay dịch vụ làm thoả mãn một nhu cầu nào đó của khách hàng trên thị
trường không phải là duy nhất và giữ được vai trò đó mãi, mà sẽ có sản phẩm thay thế. Sản ph ẩm
thay thế là những sản phẩm của các nhà sản xuất khác có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách
hàng. Các sản phẩm thay thế sẽ làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận của ngành, vì nó có thể khống
chế mức giá mà Doanh nghiệp đưa ra và đẩy sản phẩm hiện có nhanh đến thời kỳ suy thoái.

Các sản phẩm thay thế đáng được quan tâm nhất có thể là:

 Các sản phẩm thuộc về xu thế đánh đổi giá rẻ của chúng lấy sản phẩm của ngành.

 Do các ngành có lợi nhuận cao, trong trường hợp này các sản phẩm thay thế có chất
lượng và tính n ăng tốt hơn sẽ ồ ạt xâm nhập làm tăng cường độ cạnh tranh, buộc các sản phẩm
của ngành phải giảm giá hay nâng cao chất lượng.

Do đó, khi phân tích môi trường kinh doanh ta cần phải tính đến yếu tố sản phẩm thay thế
để tăng hiệu quả khi hoạch định Chiến lược kinh doanh.
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3. Những đặc điểm lớn của môi trường kinh doanh hiện đại.
Những đặc điểm lớn của môi trường kinh doanh hiện đại chi phối và quyết định sự tồn tại,

phát triển của tất cả các Doanh nghiệp hiện nay, nó vừa tạo ra những cơ hội, vừa tạo ra những
thách thức cho sự phát triển.
- Đặc điểm lớn nhất là quá trình quốc tế hoá diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Quá
trình này với hai xu thế đang đồng thời xảy ra: toàn cầu hoá và khu vực hoá. Toàn cầu hoá tức là
sự phân công lao động diễn ra trên toàn thế giới. Sự phân công lao động quốc tế này làm nền
kinh tế thế giới trở nên thống nhất, phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn. Hơn nữa, việc hình thành các

khu mậu dịch tự do (Liên minh Châu ÂU – EU), khu mậu dịch tự do Bắc Mỹ – NAFTA, khu
mậu dịch tự do Asean – AFTA trên toàn thế giới đang thúc đẩy tăng cường hợp tác khu vực và

làm cho quá trình quốc tế hoá diễn ra nhanh và mạnh hơn. Quá trình quốc tế hoá gắn liền với
việc làm giảm và gỡ bỏ các rào cản thương mại tạo ra những thị trường rộng lớn hơn và những
cơ hội cho sự phát triển to lớn và dễ  dàng hơn. Tuy nhiên quốc tế hoá cũng làm cho cạnh tranh
trở nên toàn cầu, gay gắt và dữ dội hơn, đồng thời lợi thế so sánh bị giảm do các nguồn lực di
chuyển dễ dàng hơn. Tận dụng những cơ hội của quá trình quốc tế hoá và đương  đầu với cạnh
tranh toàn cầu trở thành thách thức lớn nhất cho sự tồn tại và phát triển của các tổ chức và đây
cũng là thách thức lớn nhất đối với quản lý hiện nay và những năm tới. Việt nam gia nhập AFTA
năm 2003 – Phần lớn các sản phẩm nhập từ các nước trong khu vực này đều giảm thuế xuống
còn 20% - Tiếp nữa là giảm xuống còn 5%. Và đến năm 2006 Việt Nam đã gia nhập Tổ chức
WTO.  Năm 2002 Trung Quốc đã hoàn thành các nỗ lực để gia nhập WTO (Tổ chức thương mại
thế giới)
- Thứ hai, cuộc cách mạng Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ diễn ra với tốc độ như vũ
bão. Với tốc độ chưa từng có của cuộc cách mạng Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ, một khối
lượng khổng lồ các kiến thức và công nghệ được tạo ra. Những lợi ích to lớn của cuộc cách
mạng Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ đã được biết đến nhiều, song nó cũng tạo ra những
thách thức to lớn cho sự phát triển của các Tổ chức. Tốc độ phát triển sản phẩm mới diễn ra rất
nhanh tạo ra các sản phẩm mới hiệu quả hơn, làm các sản hiện hữu trở nên lạc hậu và chu kỳ
sống sản phẩm bị rút ngắn lại. Không những bản thân sản phẩm bị lỗi thời mà công nghệ cũng ở
trong tình trạng tương tự. Sự lạc hậu của công nghệ và sản phẩm đòi hỏi các Công ty phải ứng
dụng nhanh nhất các thành tựu mới nhất vào sản xuất - kinh doanh, phải khuyến khích và hỗ trợ
mọi người sáng tạo, phải có một hệ thống năng động đủ sức thích ứng với những tiến bộ nhanh
chóng của cuộc cách mạng Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ. Một trong những đặc điểm đặc
biệt của cuộc cách mạng Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ là sự kết  hợp giữa công nghệ máy
tính với công nghệ viễn thông. Sự kết hợp này tạo ra kỷ nguyên thông tin. Sự bùng nổ thông tin
làm cho khối lượng thông tin cần xử lý nhiều hơn, phức tạp hơn và đặc biệt làm thay đổi cách
thức làm việc. Nhiều công việc mới được tạo ra, cách thức tổ chức Quản lý và giải quyết công
việc cũng thay đổi nhanh chóng. Việc phát triển mạng Internet cho phép tất cả mọi người có thể
liên lạc với nhau một cách nhanh chóng ở tất cả mọi nơi trên toàn thế giới. Tốc độ và sự sáng tạo
trở thành những yếu tố quan trọng của sự tồn tại và phát triển.
- Thứ ba, sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.  Quá trình toàn cầu hoá
và sự phát triển của cuộc cách mạng Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ đã dẫn tới sự thay đổi rất
nhanh chóng của môi trường ki nh doanh. Hiển nhiên, để tồn tại và phát triển trong môi trường,
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các tổ chức luôn phải thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Khi môi trường thay đổi nhanh,
khó dự đoán hơn thì việc phân tích, kiểm soát sự thay đổi của môi trường trở nên rất quan trọng.
Phát triển một tổ chức năng động, đủ sức thích ứng và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi
nhanh của môi trường là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của các tổ
chức kinh doanh hiện đại. Trong điều kiện đó, sự nhạy cảm, sự sáng tạo có một ý nghĩa quyết
định. Tổ chức chỉ có thể năng động, thích ứng nhanh và có hiệu quả với sự thay đổi của môi
trường khi những người lao động hết lòng vì nó, làm việc với tư cách là người chủ thực sự của
Tổ chức và làm việc với ý thức sáng tạo cao. Quản trị sự thay đổi chiến lược và luôn có quan

điểm chiến lược trong phát triển tổ chức có một ý nghĩa lớn cho sự tồn tại và phát triển của các
Tổ chức hiện đại.
IV. Nhà Quản trị
1. Khái niệm Nhà quản trị

Nhà quản trị là người thực hi ện công việc quản trị, công việc quản trị chính là ra quyết
định trong các lĩnh vực hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra và một số hoạt động hỗ trợ khác.
Công việc quản trị là những hoạt động mang tính phối hợp, định hướng, lựa chọn, quyết định kết
dính các công việc trong một tổ chức lại với nhau để đạt mục tiêu chung của chính tổ chức đó.

Người thừa hành là những người trực tiếp thực hiện 1 công tác và không có trách nhiệm
hoạch định, tổ chức, lãnh đạo…

Quản trị là hoạt động có tính  chuyên môn hoá và tính thứ bậc, được thể hiện thông qua hệ
thống cấp bậc quản trị sau:

 Nhà quản trị cấp thấp (quản trị tác nghiệp)
Nhà quản trị tác nghiệp giám sát các nhân viên, là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong

việc sản xuất ra các sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ cho tổ chức. Họ đóng vai trò như là nhà
điều hành sản xuất, quản lý trực tiếp, quản lý bộ phận. Nhà quản trị tác nghiệp chịu trách nhiệm
trong việc cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cũng như quản lý các thành viên làm việc tốt.

Mục tiêu quan trọng của nhà quản trị tác nghiệp là làm sao đáp ứng kịp thời các sản phẩm
hoặc dịch vụ cho khách hàng.

 Nhà quản trị cấp trung (nhóm kết nối).
Nhà quản trị cấp trung giám sát các nhà quản trị tác nghiệp. Họ có chức danh như là

trưởng chi nhánh, giám đốc khu vực, trưởng bộ phận sản xuất hoặc trưởng bộ phận Marketing.
Nhà quản trị cấp trung có thể được cân nhắc (đề bạt) từ nhà quản trị tác nghiệp hoặc từ các bộ

Quản
trị viên
cấp cao

Quản trị viên
cấp trung

Quản trị viên cấp thấp

Những người thừa hành

Đưa ra các quyết định chiến lược, gồm Chủ
tịch HĐQT, Tổng và Phó Tổng Giám Đốc,
GĐ và PGĐ, và các uỷ viên HĐQT

Đưa ra các quyết định chiến thuật - Trưởng –
Phó các phòng ban, Quản đốc phân xưởng

Các quyết định tác nghiệp - Đốc công, Tổ trưởng..

Thực hiện quyết định
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phận khác trong tổ chức. Những nhà quản lý này được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi họ phải có khả
năng am hiểu tường tận chiến lược chung của tổ chức và cam kết chặt chẽ việc thực hiện mục
tiêu chiến lược. Nhiệm vụ chính của nhà quản trị cấp trung là điều ph ối nguồn lực cho hiệu quả
và quản lý các bộ phận để các mục tiêu có thể được hoàn tất.
 Nhà quản trị cấp cao.

Nhà quản trị cấp cao là người phác  thảo chiến lược cho tổ chức. Họ có các chức danh là
giám đốc điều hành, chủ tịch, giám đốc sản xuất, giám đốc tài chính, và phó giám đốc điều hành.

Bất kể kinh nghiệm của họ như thế nào, nhà quản trị cấp cao đều được lựa chọn vì tương lai của
tổ chức và phải có kỹ năng lãnh đạo cần thiết để dẫn dắt tổ chức đi đến mục tiêu. Nhà quản trị
cấp cao phải đưa ra các chỉ dẫn, phương hướng mang tính chiến lược trong s ự cân nhắc nguồn
lực của tổ chức, cơ hội và đe dọa từ môi trường bên ngoài.

2. Vai trò và kỹ năng của nhà Quản trị
a. Vai trò

Các nhà quản trị thực hiện các chức năng quản trị thông qua việc giữ nhiều vai trò khác

nhau trong tiến trình quản trị. Vai  trò là một tập hợp những hành vi có tổ chức nhằm đạt được
mục tiêu đề ra. Vai trò quản trị thể hiện nhiệm vụ của nhà quản trị và có liên đới cả bên trong lẫn
bên ngoài tổ chức. Đối với mỗi cấp quản trị, vai trò của họ bao gồm tập hợp một số vai trò nhất
định, không nhất thiết là các nhà quản trị nói chung đền phải thực hiện những vai trò này như
nhau. Vai trò thể hiện chức danh của nhà quản trị trong tổ chức. Đối với một số vai trò chỉ có
một số nhà quản trị ở những chức danh nhất định thực hiện chứ không phải tất cả các nhà quản
trị trong tổ chức đều thực hiện vai trò đó.

Henry Mintzberg – vào thập niên 1970 đã nghiên cứu và đưa ra 10 vai trò khác nhau

trong 3 nhóm và rất liên quan với nhau: vai trò giao tế nhân sự, vai trò thông tin và vai trò ra
quyết định.
 Vai trò giao tế nhân sự.

Vai trò đầu tiên mà Mintzberg đề cập đến là giao tế nhân sự. Vai trò này gia tăng từ nhà
quản trị cấp tác nghiệp đến nhà quản trị cấp cao. Giao tế nhân sự đề cập đến quan hệ giữa nhà

quản trị với các thành viên trong và ngoài tổ chức. Ba vai trò chính của giao tế nhân sự:
 Vai trò đại diện hay tượng trưng có tính chất nghi lễ trong tổ chức.
Là người đại diện cho tổ chức trong những hoạt động mang tính biểu tượng và nghi lễ:

hội họp, tiếp khách, dự đám cưới nhân viên ... Va i trò này cũng thể hiện ở chỗ nhà quản trị tiêp

cận với các giới hữu quan, tìm kiếm các cơ hội của thương trường. Nhà quản trị cũng tham gia
vào các hoạt động xã hội.

 Vai trò của người lãnh đạo.
Vai trò lãnh đạo bao hàm trách nhiệm trực tiếp điều hành và phối hợp các hoạt động của

cấp dưới để thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Công việc này đòi hỏi nhà quản trị  phải có khả
năng làm việc với và thông qua người khác. Trong vai trò này một số khía cạnh phải gắn liền với
công tác nhân sự như tuyển dụng, thăn g chức, sa thải. Một số khía cạnh khác liên quan đến việc
thúc đẩy và động viên cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu của tổ chức.

 Vai trò liên hệ, quan hệ với người khác ở trong và ngoài tổ chức để nhằm góp
phần hoàn thành công việc được giao ch o đơn vị họ.
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Nhà quản trị hoạt động như chiế c cầu nối công việc giữa các cá nhân, giữa các bộ phận
trong tổ chức. Đồng thời, nhà quản trị cũng hoạt động nhằm thiết lập mối quan hệ giữa những
người bên ngoài với tổ chức. Trong vai trò này, nhà quản trị t ìm kiếm sự hỗ trợ, ủng hộ của
khách hàng, các nhà cung ứng và các viên chức chính phủ để đem lại sự thành công cho tổ chức.
 Vai trò thông tin.

Vai trò thứ 2 mà Mintzberg đề cập đến là vai trò thông tin. Với vai trò này, nhà quản trị
phải có trách nhiệm đảm bảo luồng thông tin đầy đủ và chính xác để các cá nhân trong tổ chức
có thể hoàn thành công việc của họ một cách hiệu quả. Thông qua trách nhiệm quản lý này, nhà

quản trị trở thành trung tâm thông tin của các bộ phận và là đầu mối liên lạc cho các nhóm k hác
trong tổ chức. Mọi người đều ở trong một cơ cấu quản lý của tổ chức mà người cung cấp và khởi
xướng thông tin cho việc hoàn thành công việc của tổ chức chính là nhà quản trị. Ba vai trò
chính của thông tin:

 Thu thập và tiếp nhận các thông tin liên quan .
Nhà quản trị là người thường xuyên theo dõi những tác động, những thay đổi của môi

trường bên trong và bên ngoài tổ chức để có những thông tin hữu hiệu. Các nguồn cung cấp
thông tin rất đa dạng và độ tin cậy của các nguồn thông tin cũng rất phức tạp (thông tin chính

thức và thông tin phi chính thức) . Do đó nhà quản trị phải kiểm tra, xử lý trước khi quyết định có
sử dụng một nguồn tin hay không.

 Phổ biến những thông tin liên hệ đến người có liên quan.
Nhà quản trị chia sẻ thông tin với cấp dưới và các th ành viên khác trong tổ chức thông

qua cả kênh truyền thông chính thức và không chính thức, đảm bảo cho các thành viên những
thông tin cần thiết để họ hoàn thành công việc một cách hiệu quả.
Nhà quản trị thành công về truyền thông là người tốn ít thời gian nhất và truyền đạt được chính
xác những thông tin cần phổ biến cho cấp dưới.

 Thay mặt cho tổ chức cung cấp thông tin cho các bộ phận và các cơ quan bên
ngoài.

Các nhà quản trị đảm nhiệm vai trò gửi thông tin đến người khác, nhất là đến những
người bên ngoài tổ chức, về vị thế chính thức của công ty. Vai trò này ngày càng giữ vai trò quan

trọng bởi nhu cầu thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng và công chúng đang gia tăng
rất nhanh.

- Tiếp xúc với các cổ đông để tìm kiếm những lời khuyên về tài ch ính và những góp ý
chiến lược cho tổ chức.

- Giải quyết các đòi hỏi của các cơ quan chính phủ về các nghĩa vụ cũng như việc tuân
thủ pháp luật.

- Tiếp xúc với báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng, các giới công chúng (Họp
báo, Hội nghị khách hàng....)
 Vai trò ra quyết định.

Cuối cùng nhà quản trị phải là người ra quyết định. Trong vai trò này, nhà quản trị phải là
người xử lý thông tin và đưa ra quyết định. Thông tin tự bản thân nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu
không phục vụ cho nhà quản trị tạo ra cá c quyết định.

 Vai trò chủ trì trong cải tiến các hoạt động của Tổ chức.
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 Nhà quản trị phân tích những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức để có thể
phát hiện ra các cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu. Các nhà quản trị là những người " thiết lập
và khởi động" các dự án hay tổ chức kinh doanh mới. Vai trò này của nhà quản trị cũng thể hiện
trong những doanh nghiệp đang hoạt động. Họ là những người sáng tạo ra cái mới trong tổ chức.

 Vai trò người giải quyết xáo trộn, đối phó với các biến cố bất ngờ.
Bất kể tổ chức nào dù được quản lý hữu hiệu thế nào đi nữa, mọi việc không phải lúc nào

cũng suôn sẻ. Nhà quản trị phải đối phó với tình thế và giải quyết các khiếu nại của khách hàng,

đàm phán với các nhà cung cấp không hợp tác, điều chỉnh, hoà  giải các xung đột giữa các thành
viên trong tổ chức.

Những nhà quản trị tài ba cũng không thể dự kiến trước được tất cả mọi hậu quả có thể
xảy ra và hoàn toàn kiểm soát được chúng.

 Vai trò người phân phối tài nguyên, cho ai? Số lượng bao nhiêu?
Vai trò này bao hàm việc nhà quản trị phải phân bổ các nguồn lực như tiền bạc, máy móc

thiết bị, nguồn nhân lực và thời gian cho các nhu cầu hoạt động của tổ chức. Chẳng hạn các nhà

quản trị phải thoả mãn các nhu cầu như kinh phí quảng cáo, kinh phí nhân sự nhằm cả i tiến một
sản phẩm truyền thống của công ty, hoặc bố trí các loại thiết bị, nguyên liệu, tài chính, nhân sự,...
để hoàn thành một đơn đặt hàng mới.

Nhà quản trị cân nhắc những bộ phận nào nên nhận nguồn lực nào. Với nguồn lực hạn
chế, khi đầu tư nguồn lực  vào dự án này thì dự án khác mất đi cơ hội sử dụng nguồn lực đó. Vì
vậy nhà quản trị cần cân nhắc cẩn thận quyết định phân bổ nguồn lực. Mặc dù chúng ta chú trọng
đến lĩnh vực tài chính và thiết bị, tuy vậy các nguồn lực khác cũng có phần quan trọng không
kém, ví dụ như thời gian, thông tin. Thông tin là một nguồn lực quan trọng. Thông qua việc tiếp
cận những thông tin, chính các nhà quản trị có thể tạo ra ảnh hưởng đến thành công của một dự
án.

 Vai trò nhà thương thuyết.
Các nhà quản trị ở các cương vị khác nhau trong bộ máy quản lý của tổ chức dành một tỷ

lệ lớn thời gian cho việc đàm phán, thương lượng trong hoạt động hàng ngày của mình. Nhà

quản trị có thể thương lượng với những nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng hoặc nhóm làm

việc, cổ đông.
b. Các kỹ năng quản trị
 Kỹ năng kỹ thuật hoặc chuyên môn, nghiệp vụ. Ví dụ, thảo chương trình điện toán, soạn
thảo hợp đồng pháp lý kinh doanh, thiết kế cơ khí... Đây là kỹ năng rất cần thiết cho quản trị viên
cấp cơ sở hơn là cho cấp quản trị viên trung gian hay c ấp cao.
 Kỹ năng nhân sự liên quan đến khả năng cùng làm việc, động viên và điều khiển nhân sự.
Một vài kỹ năng nhân sự cần thiết cho bất cứ quản trị viên nào là biết cách thông đạt hữu hiệu,
có thái độ quan tâm tích cực đến người khác, xây dựng bầu không khí hợp tác trong lao động,
biết cách tác động và hướng dẫn nhân sự trong tổ chức đ ể hoàn thành các kết quả kỳ vọng. Kỹ
năng nhân sự đối với mọi cấp quản trị viên đều cần thiết như nhau trong bất kỳ tổ chức nào, dù là

phạm vi kinh doanh hoặc phi kinh doanh.
 Kỹ năng nhận thức hay tư duy là cái khó hình thành và khó nhất, nhưng nó lại có vai trò
đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các nhà quản trị cao cấp. Họ cần có tư duy chiến lược tốt để
đề ra đúng đường lối chính sách đối phó có hiệu quả với những bất  trắc, đe dọa, kìm hãm sự phát
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triển đối với tổ chức. Nhà quản trị cần phải có phương pháp tổng hợp, tư duy hệ thống, biết phân
tích mối liên hệ giữa các bộ phận, các vấn đề... Biết cách làm giảm những sự phức tạp rắc rối
xuống một mức độ có thể chấp nhận được trong một tổ chức.

Tầm quan trọng của 3 loại kỹ năng trên là tùy thuộc vào các cấp quản trị khác nhau trong
tổ chức. Điều này được thể hiện qua sơ đồ sau:

Qua sơ đồ trên ta thấy ngay rằng ở những cấp quản trị càng cao thì càng cần  nhiều kỹ
năng về tư duy. Ngược lại ở những cấp quản trị càng thấp, thì càng cần nhiều kỹ năng về chuyên

môn kỹ thuật. Kỹ năng nhân sự thì ở đâu, ở cấp nào cũng cần và cũng đều là quan trọng.

Câu hỏi ôn tập.
Câu 1. Nghiên cứu về chân dung nhà quản trị .

Kiểu 1 Kiểu 2
1. Nghĩ mình như là ông chủ.
2. Theo chuỗi các mệnh lệnh.
3. Làm việc với cơ cấu tổ chức cố
định.
4. Ra hầu hết các quyết định một
mình.
5. Không chia sẻ thông tin.
6. Cố gắng thông thạo một lĩnh vực
chính như tiếp thị hoặc tài chính.

7. Yêu cầu nhiều về mặt thời gian.

1. Nghĩ mình như là người đỡ đầu, nhà lãnh đạo
nhóm, tư vấn tham mưu.
2. Làm việc với mọi người cần thiết để hoàn thành
công việc.
3. Làm việc với cấu trúc tổ chức thay đổi trong sự
thay đổi của thị trường.
4. Mời gọi những người khác tham gia vào việc r a
quyết định.
5. Chia sẻ thông tin.
6. Phấn đấu lĩnh hội cái mới - một mảng lớn của
lĩnh vực công việc quản trị.
7. Yêu cầu, đòi hỏi kết quả.

Bạn lựa chọn kiểu nhà quản trị nào? Tại sao?

Quản trị viên cấp
cao

Quản trị viên cấp
trung gian

Quản trị viên cấp cơ
sở

Kỹ năng Tư duy

Kỹ năng Kỹ thuật

Kỹ năng Nhân sự
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Câu 2. Phân tích mối quan hệ của 4 chức năng quản trị?

Câu 3. Kết nối các nhóm từ sau.
A.Cán bộ công nhân
viên.
B. Quản trị.
C. Nhà Quản trị trực
tuyến.
D.Nhà quản trị chức
năng.
E. Những chức năng
chính của Quản trị.
F. Vai trò thông tin liên
lạc.
G.Vai trò giao tiếp
nhân sự.
H.Kỹ năng nhận thức.
I. Nhà Quản trị nhân
sự.

1. Quản trị được xem như một tiế n trình làm việc và phối hợp các
nguồn lực một cách hiệu quả trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu

của tổ chức.
2. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.
3. Phát triển và duy trì một mạng lưới liên lạc về các quan hệ công

việc giữa những con người trong tổ chức với  nhau.
4. Khả năng nhìn nhận tổ chức như một thực thể toàn diện.
5. Nhà quản trị có trách nhiệm đối với các hoạt động đầu ra cơ bản

của Công ty.
6. Người lao động xếp trong dãy cuối cùng của hệ thống cấp bậc

quản trị và báo cáo trực tiếp cho nhà quản trị cấp 1.
7. Nhà quản trị quản lý công việc của những nhân viên được tuyển

dụng vào trong các hoạt động cụ thể.
8. Nhà quản trị có trách nhiệm hỗ trợ và phục vụ cho các hoạt động

trong một công ty.
9. Thu nhận thông tin từ người khác về các hoạt động, kế hoạch và

tiềm lực của đơn vị.
Câu 5. Chọn câu trả lời đúng / sai và giải thích.
 Những nhà quản trị là một lực lượng có thể khiến cho mọi việc có thể xảy ra trong tổ
chức.
 Nhà quản trị chung là người chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện công việc của các
chuyên gia cấp cao.
 Nhà quản trị hiện đại cần phải phát triển các kỹ năng như: xây dựng, huấn luyện nhóm
trong tổ chức của họ.
 Nhà quản trị giỏi là người luôn tạo ra sự ổn định cho tổ chức.
Câu 6. Phân biệt sự khác nhau giữa lý thuyết quản trị khoa học và lý thuyết tâm lý xã  hội?
Câu 7. Phân biệt sự khác nhau giữa lý thuyết quản trị hành chính và lý thuyết quản trị hệ thống
và định lượng?
Câu 8. Phân biệt sự khác nhau giữa lý thuyết tâm lý xã hội và lý thuyết quản trị hệ thống và định
lượng?
Câu 9. Tóm tắt một bài báo viết về quản trị và nhà quản trị.
Câu 10: Hãy cho biết nhà quản trị điển hình sau đây đang thực hiện những chức năng quản trị
nào và thể hiện vai trò gì trong mỗi hoạt động sau đây:
Kate là nhà quản trị tại một công ty. Buổi sáng, cô có cuộc họp với Phó Giám đốc tài chính về
một số thông tin quan trọng cần phổ biến cho tất cả các nhà quản trị. Công ty trước đây là một
công ty bảo hiểm, và bây giờ nó trở thành một hãng dịch vụ tài chính. Mọi nhà quản trị trong
công ty cần động viên nhân viên nghĩ về thời kỳ mới của hãng.

Khi trở về văn phòng thì có hai nhân viên chờ ngoài cửa. Họ nói có vấn đề quan trọng cần giải
quyết. Một người phàn nàn về việc người kia hút thuốc lá làm môi trường làm việc độc hại.
Người kia thì cho rằng anh ta có quyền hút thuốc lá. Kate mất 3 0 phút để giải quyết mâu thuẫn.
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Tiếp theo, Kate làm việc với bộ phận ngân quỹ phòng. Cô phát hiện họ đã sử dụng 90% ngân
quỹ trong năm cho việc photo mới chỉ trong 7 tháng đầu. Kate biết cần phải làm cái gì đó để giải
quyết vấn đề này. Cô cố nghĩ ra giải p háp trước cuối tuần. Và trước hết cô sẽ động viên tất cả
nhân viên tiết kiệm hơn.
Vào buổi ăn trưa, cô gặp người Giám đốc nhân sự mới. Mục đích của bữa ăn trưa này là giải
thích chức năng của bộ phận cô với người Giám đốc nhân sự. Cô muốn đảm bảo rằng cô sẽ nhận
được người ứng viên có chất lượng cao nhất cho công việc.
Lúc 4h30 chiều, Kate phỏng vấn một ứng viên cho vị trí trợ lý nhân sự. Cô nghĩ cần gặp thêm ít

nhất một lần nữa và sẽ ra quyết định cuối cùng.

Câu 11: Phỏng vấn các nhà quản trị (trong tổ chức vì lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận), người mà

chịu trách nhiệm về đạt được thành tích thông qua những người khác. Đề nghị những nhà quản
trị này thảo luận về thời gian làm việc của ông (bà) ấy.
A. Ước lượng phần trăm thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thời gian dành cho công việc trong và
ngoài lịch trình, dành cho công việc văn phòng, điện thoại, hoạt động hoạch định, tổ chức, lãnh

đạo, kiểm tra.
B.Ngày làm việc của ông (bà) ấy kéo dài bao lâu?

C. Ông (bà) ấy có thấy sự cần thiết phải đem công việc về nhà l àm thường xuyên không?

D. Ông (bà) ấy tương tác nhiều hơn với cấp trên, cấp ngang hàng hay cấp dưới trong tổ chức ?
E.Công việc có liên quan đến tương tác với khách hàng, nhà cung cấp bên ngoài tổ chức không?
Tốn bao nhiêu thời gian vào việc này?

Sau khi phỏng vấn, hãy tổng hợp thông tin, viết ra kết quả chính và rút ra kết luận về bản chất
của công việc quản trị.
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Chương 2. RA QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ

Trong mỗi tổ chức, nhà quản trị ở tất cả các cấp đều ra quyết định, trách nhiệm ra quyết
định là công việc để phân biệt họ với những người thừa hành trong tổ chức. Một người được gọi
là nhà quản trị nhờ vào việc ra quyết định, loại quyết định phụ thuộc vào mức độ phân quyền.
Chất lượng các quyết định của nhà quản trị là thướ c đo tính hiệu quả và giá trị của họ đối với tổ
chức. Muốn hay không nhà quản trị đều được đánh giá và khen thưởng căn cứ vào những kết quả
của quyết định mà họ đưa ra.

Chương này giới thiệu những khái niệm và những yêu cầu của việc ra quyết định ở nhà

quản trị. Những nhà quản trị không phải luôn luôn ra quyết định đúng, nhưng họ có thể sử dụng
những kiến thức về tiến trình ra quyết định thích hợp nhằm góp phần làm tăng sự thành công. Kỹ
năng ra quyết định như là một trong những yếu tố quan trọng mang lại sự thành công của các nhà

quản trị. Chúng ta sẽ khám phá cách thức mà nhà quản trị ra quyết định bằng cách nghiên cứu
bảy bước của tiến trình ra quyết định và các phương pháp ra quyết định. Ngoài ra, để thành công

trong công tác ra quyết định, nhà quản trị cần phải có thông tin, do vậy trong chương này còn
cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thông tin trong quản trị, hệ thống thông tin
và quản trị hệ thống thông tin. Những kiến thức về thông tin quản trị sẽ đảm bảo giúp các nhà

quản trị xây dựng và quản trị được hệ thống thông tin hiệu quả phục vụ cho việc ra quyết định.

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu chương này, người học có khả năng:

 Nhớ, hiểu và phát biểu được khái niệm về thông tin, thông tin quản trị, quyết định
quản trị và các  khái niệm liên quan

 Phân biệt được các đặc điểm của thông tin quản trị và các loại hệ thống thông tin
quản trị.

 Mô tả được hệ hống thông tin  trong tổ chức.
 Phân tích những yếu tố cơ bản trong công tác quản trị hệ thống thông tin.
 Trình bày và phân tích được mối quan  hệ giữa các bước trong tiến trình ra quyết định.
 Phân biệt được các loại quyết định trong hệ thống quyết định của tổ chức .
 Phân tích và đánh giá những ưu, khuyết điểm của ra quyết định cá nhân và ra quyết

định nhóm.
 Hiểu rõ và vận dụng được những kỹ thuậ t ra quyết định quản trị.

I. Ra quyết định quản trị
1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của quyết định trong Quản trị.
a. Khái niệm.

Quyết định quản trị là những hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu,

chương trình và tính chất hoạt động của Tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ
sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường.
b. Đặc điểm.
 Quyết định quản trị là quyết định của Tổ chức mà người đưa ra và có trách nhiệm về
quyết định là cá nhân hoặc tập thể các nhà quản trị ở các cấp, các bộ phận khác nhau của Tổ
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chức. Quyết định quản trị là sản phẩm riêng có của các nhà quản trị và các tập thể quản trị. Chỉ
có những cơ quan, những cá nhân có thẩm quyền mới được phép đưa ra các quyết định quản trị.
 Quyết định quản trị luôn gắn với những vấn đề của tổ chức. Trong quá trình hoạt động
của tổ chức luôn xuất hiện những vấn đề mà tổ chức cần phải khắc phục, giải quyết. Việc khắc
phục những vấn đề đó được thực hiện bởi một hoặc một số các quyết định quản trị.
 Mỗi quyết định về quản trị là một mắc xích trong toàn bộ hệ thống các quyết định của
một tổ chức nên mức độ tương tác ảnh hưởng giữa chúng với nhau là cực kỳ phức tạp và hết sức
quan trọng. Không thận trọng trong việc ra các quyết định, thường có thể dẫn tới những hậu quả
khôn lường.
2. Tiến trình ra quyết định quản trị.
a. Nhận diện cơ hội và vấn đề.

Quyết định được tạo ra phải biết nơi nào cần quyết định đó và ra quyết định thực chất là
tìm kiếm phương án tốt nhất để thực hiện nh iệm vụ hay giải quyết vấn đề. Do đó, bước đầu tiên
của tiến trình ra quyết định là nhận diện cơ hội và xác định vấn đề ra quyết định.
- Nhận diện rõ cơ hội nhằm đề ra các quyết định nắm bắt các cơ hội, tăng thêm lợi thế cạnh
tranh cho các doanh nghiệp, hay tạo điều kiện thuận lợi cho  hoạt động của các tổ chức.
- Xác định vấn đề nhằm đưa ra các quyết định hợp lý để giải quyết nó. Vấn đề được hiểu là
nhiệm vụ mà tổ chức cần giải quyết bằng một quyết định, nếu không tổ chức sẽ khó có thể phát
triển được.
b. Nhận diện mục tiêu Tổ chức và xác định mục tiêu của quyết định.
 Nhận diện mục tiêu của Tổ chức: xem xét lại hệ thống mục tiêu đã được đề ra của tổ
chức, để cân nhắc các quyết định cho phù hợp với các mục tiêu đó. Những quyết định có thể tạo
ra những kết quả trái ngược với mục tiêu sẽ không được tổ chức chấp nhận.
 Xác định mục tiêu của Quyết định. Mục tiêu của các quyết định là những cái đích cần đến
(hay cần đạt được) trong các quyết định về quản trị.
- Mục tiêu định hướng cho các hoạt động, là cơ sở để đánh giá  các phương án, các quyết
định và là căn cứ để đề ra các quyết định về quản trị.
- Những cơ sở khoa học chủ yếu khi xác định các mục tiêu ra quyết định:

 Những vấn đề cốt lõi cần giải quyết khi phải ra quyết định là gì?

 Hoàn cảnh cụ thể ở bên trong và bên  ngoài của mỗi đơn vị trong khi giải quyết các
tình phải huống ra quyết định như thế nào?

 Tình thế trước mắt cũng như lâu dài đối với mỗi tổ chức, mỗi đơn vị khi thực hiện
các quyết định đã được lựa chọn là gì?

 Ra quyết định và thực hiện quyết định về quản  trị phải sử dụng các quy luật khách
quan nào?

 Khả năng tổ chức thực hiện các quyết định quản trị của người điều hành ra sao?….
c. Thiết lập các phương án.

Một khi cơ hội và vấn đề đã được nhận dạng chính xác, nhà quản trị phát triển các cách
thức để đạt được mục tiêu và giải quyết được vấn đề. Một vấn đề quyết định có thể được giải
quyết bằng nhiều cách khác nhau. Mỗi cách tạo ra một phương án quyết định, khả năng thiết lập
các phương án quyết định cũng thường quan trọng như việc lựa chọn chính xác một phư ơng án
trong số các phương án đã đề xuất. Trong những phương án lựa chọn nhà quản trị phải ghi nhớ
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mục tiêu và mục tiêu được xem là đích của mỗi sự lựa chọn. Với cách tiếp cận này, nhiều sự lựa
chọn tốt sẽ được đánh giá và xem xét.

Trong quá trình nghiên cứu, tìm tòi các phương án quyết định các nhà quản trị có thể dựa
vào kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, cũng có thể dựa vào ý kiến đề xuất của các chuyên

gia và tập thể. Những đề xuất của tập thể, các chuyên gia có ý nghĩa quan trọng, nhưng khi sử
dụng ý kiến của các chuyên gia và tập thể, các nhà quản trị cần kết hợp sử dụng phương pháp
“động não”, phương pháp “nhóm danh nghĩa” và phương pháp Delphi.
d. Đánh giá những phương án lựa chọn.
 Xác định tiêu chuẩn đánh giá phương án.

Muốn so sánh các phương án một cách khách quan để lựa chọn được phương án tốt nhất
cần xác định tiêu chuẩn đánh giá các phương án. Tiêu chuẩn này được thể hiện bằng các chỉ tiêu

số lượng và chất lượng, phản ánh kết quả đạt mục tiêu của tổ chức hay kết quả mong muốn của
việc giải quyết vấn đề quyết định.

Việc lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả có vị trí quan trọng song không đơn giản.
Nếu tiêu chuẩn không được xác định rõ thì việc đánh giá và lựa chọn quyết định sẽ gặp khó
khăn, dễ dẫn đến tình trạng tuỳ tiện, chủ quan. Các tiêu chuẩn quyết định cần đáp ứng yêu cầu:
- Mỗi vấn đề quyết định phải đặt ra một hoặc một số mục tiêu và tương ứng với nó là một
hoặc một số tiêu chuẩn quyết định.
- Các chỉ tiêu dùng làm tiêu chuẩn đánh giá quyết định cần phải tính toán được, như cân,
đo, đong, đếm…
- Số lượng tiêu chuẩn không quá nhiều.

Tuy nhiên, các nhà quản trị không nên cầu toàn khi đưa ra các quyết định, tức là mọi mục
tiêu đều tối ưu, mà có thể chỉ thoả mãn một cách cơ bản một số mục tiêu.

Trong hệ thống mục tiêu, mỗi mục tiêu có t ầm quan trọng khác nhau và do đó các tiêu
chuẩn phản ánh chúng có tầm quan trọng, vị trí không giống nhau trong phân tích đánh giá
phương án. Khi lựa chọn tiêu chuẩn cũng cần xác định hệ số phản ánh tầm quan trọng của các
mục tiêu.

 Đánh giá các phương án.
Đánh giá các phương án là xác định các giá trị và sự phù hợp của các phương án theo các

tiêu chuẩn đã đề ra. Tiêu chuẩn quan trọng nhất trong đánh giá các phương án chính là chỉ tiêu

hiệu quả.
Khi đo lường các chỉ tiêu hiệu quả các phương án cần đảm bảo t ính so sánh, tức đưa

chúng về một mặt bằng thống nhất. Việc đo lường hiệu quả của từng phương án cần được thực
hiện theo cả hai hướng, phân tích định lượng và phân tích định tính.

Đánh giá các phương án tạo cơ sở cho việc lựa chọn phương án để ra q uyết định. Đánh
giá đúng sẽ chọn được quyết định đúng và ngược lại. Nói một cách tổng quát, đánh giá các
phương án chính là chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của từng phương án.
e. Lựa chọn phương án và ra quyết định.

Bước tiếp theo của quá trình ra quyết đ ịnh là lựa chọn phương  án. Trong số các phương
án đánh giá cần phải chọn ra một phương án thoả mãn cao nhất tiêu chuẩn hiệu quả, đồng thời có
thể khắc phục được những yếu tố hạn chế. Các phương án tốt nhất được xem là phương án quyết
định.
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Việc lựa chọn phương án nên có sự tham gia của tập thể, của những chuyên gia có kinh

nghiệm, thậm chí của cấp trên. Những ý kiến của họ có ý nghĩa rất lớn giúp cho người ra quyết
định lựa chọn được phương án tốt nhất để ra quyết định. Nhất là những người có vai trò trong

việc thực hiện quyết định sắp ban hành. Nhưng người lãnh đạo vẫn là người trực tiếp ra quyết
định và chịu trách nhiệm về quyết định theo phương án quyết định đó.
f. Lựa chọn cách thức thực hiện.

Mọi quyết định chỉ là ý tưởng hảo huyền nếu không thực hiện được. Nối liền giữa ra
quyết định và đánh giá kết quả là giai đoạn thực hiện quyết định. Khi thực hiện quyết định cần
tính đến những hành động cần thiết và bảo đảm các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hành

động đó. Trong đó cần chú ý những nội dung sau:
Cần thiết phải có sự chấp nhận, ủng hộ và cam kết trách nhiệm của những người thực

hiện. Trong số đó, quan trọng nhất là những cá nhân liên quan đến tiến trình thực hiện quyết
định, họ phải nhận thức được vai trò và trách nhiệm của họ trong tiến trình ra  quyết định.

Cần phải có sự nhạy cảm trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực thi
quyết định và hình thành các kế hoạch cũng như nguồn lực dự phòng phù hợp.

Cần phải lập kế hoạch thực hiện quyết định. Để cho kế hoạch phù hợp với việc thực hiện,
nhà quản trị phải chú ý các vấn đề sau:
- Xác định mọi thứ sẽ như thế nào khi quyết định hoàn toàn được thực hiện.
- Phác thảo trình tự công việc theo thời gian và những công việc cần thiết để quyết định
hoàn toàn thực hiện được.
- Liệt kê nguồn lực và những thứ cần để thực hiện từng công việc.
- Ước lượng thời gian để thực hiện từng công việc.
- Phân chia trách nhiệm cho từng cá nhân theo từng công việc cụ thể.
g. Giám sát và đánh giá.

Tiến trình ra quyết định chỉ đầy đủ khi những kết quả của quyết địn h được giám sát và

đánh giá. Nhà quản trị phải quan sát những kết quả của quyết định so với mục tiêu và làm cho
các hoạt động trở nên chính xác hơn nếu thấy cần thiết. Những tiêu thức đo lường mục tiêu có

thể được thiết lập trước khi giải pháp được xây dựn g.
Đánh giá đúng thành công hay thất bại của một quyết định trong quá khứ đóng vai trò rất

quan trọng, vì chính sự đánh giá đó cung cấp những thông tin bổ ích cho nhà quản trị ra quyết
định trong tương lai. Đó là một phần của luồng thông tin phản hồi.
3. Phân loại quyết định quản trị.

Các loại quyết định quản trị được phân ra thành nhiều loại khác nhau tuỳ theo tiêu thức
phân chia.
- Theo thời gian: các quyết định quản trị chia thành quyết định dài hạn, quyết định trung
hạn, quyết định ngắn hạn.
- Theo tầm quan trọng: các quyết định quản trị chia thành quyết định chiến lược, quyết
định chiến thuật, quyết định tác nghiệp.
- Theo cấp quyết định: các quyết định quản trị chia thành quyết định cấp cao, quyết định
cấp trung gian, quyết định cấp thấp.
- Theo lĩnh vực hoạt động của Tổ chức: các quyết định quản trị chia thành quyết định quản
trị nhân lực, quyết định quản trị tài chính, quyết định quản trị công nghệ….
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Tuy vậy, thường chúng ta nên nhận biết chúng qua việc lựa chọn các phương án có sẵn
hay xây dựng các phương án khác hẳn với thông lệ. Hay nói cách khác là các quyết định đã được
chương trình hoá và quyết định chưa được chương trình hoá.

Quyết định đã được chương trình hoá nhằm giải quyết những tình huống thường xuyên,

lặp đi, lặp lại. Đây là loại quyết định thườ ng được sử dụng để giải quyết những tình huống cụ
thể, thường xuyên xảy ra, các nhà quản trị dựa trên các chính sách, thủ tục được xây dựng sẵn
làm cơ sở hình thành các cách thức giải quyết.

Khi một vấn đề chứa đựng những yếu tố mà ban lãnh đạo chưa hề gặp  phải hay một vấn
đề phức tạp và vô cùng quan trọng, nó đòi hỏi một cách làm khác hẳn với tiền lệ và có thể là duy

nhất. Những quyết định chưa được chương trình hoá là những giải pháp của những vấn đề mới
và không có sẵn cấu trúc.

Loại quyết định Vấn đề Cơ sở giải quyết Ví dụ
Đã được chương
trình hoá

Lặp lại,
thường lệ

Quy tắc, các thủ tục
và các chính sách

Doanh nghiệp quyết định khen
thưởng, kỷ luật

Chưa được chương
trình hoá

Mới, phức
tạp

Giải quyết sáng tạo Doanh nghiệp quyết định lựa
chọn thị trường mục tiêu mới

Nhận biết những đặc tính của các quyết định đã được chương trình hoá và chưa được
chương trình hoá có ý nghĩa rất quan trọng. Vì lẽ, các quyết định trên liên quan đến việc bảo đảm
khả năng ổn định và đổi mới của mỗi tổ chức. Và thông thường, các quyết định đã được chương
trình hoá lại rất phổ biến cho các nhà quản trị cấp thấp. Còn ngược lại, các nhà quản trị cấp cao
lại đầu tư sức lực của mình trong việc xây dựng các quyết định chưa được chương trình hoá.

4. Phương pháp ra quyết định quản trị.
Phương pháp ra quyết định là các cách thức mà chủ thể quyết định dùng để thực hiện

một, một số hoặc tất cả các bước của tiến  trình ra quyết định.  Chủ thể quyết định là cá nhân
hoặc là tập thể có trách nhiệm đưa ra quyết định quản trị. Sau đây là 2 phương pháp ra quyết
định chính, phương pháp cá nhân ra quyết định và phương pháp ra quyết định tập thể.

C
ấp

 q
uả

n 
trị

Tối cao              Rộng không có cấu trúc

Trung gian                       Cấu trúc và không có cấu trúc

Cấp thấp                              Thường xuyên và rất thường lệ

L
oạ

i v
ấn

 đ
ề 

gi
ải

 q
uy

ết

Những quyết định chưa
được chương trình hoá

Những quyết định đã
được chương trình hoá
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a. Phương pháp cá nhân ra quyết định.
Đây là phương pháp ra quyết định trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của nhà

quản trị. Theo phương pháp này khi xuất hiện những nhiệm vụ (vấn đề) thuộc thẩm quyền của
mình, nhà quản trị tự mình đề ra quyết định quản trị mà không cần có sự tham gia của tập thể
hoặc các chuyên gia.

Phương pháp tự ra quyết định có hiệu quả trong điều kiện vấn đề cần quyết định không
quá phức tạp, việc xác định vấn đề không khó khăn, các phương pháp giải quyết vấn đề rõ ràng

và việc phân tích lựa chọn phương án đơn giản, đồng thời người ra quyết định có nhiều kiến thức
và kinh nghiệm trong việc ra quyết định. Các quyết định thuộc loại này không đòi hỏi có những
tiêu chuẩn đánh giá phương án thay vào đó nhà quản trị dựa vào các thủ tục, quy tắc và chính

sách để ra quyết định. Và các phương pháp thường sử dụng:
Cách thức ra quyết định khách quan logic.
Đặc điểm:

- Ra quyết định dựa trên sự suy nghĩ một cách khách quan.
- Tiến trình ra quyết định được tiến hành một cách hợp lý và lôgic. Từ việc xác định

mục tiêu cần giải quyết, nhà quản trị hình thành các phương án có thể và phân tích đánh giá một
cách có hệ thống, logic các phương án.

- Nhà quản trị có kỹ năng phân tích, yêu thích nguyên tắc cứng nhắc, ít bị chi phối
bởi những tình huống tế nhị mang tính tình cảm.

- Thường có chính kiến rõ ràng.

- Làm việc vì mục tiêu rõ ràng, coi trọng việc đạt hiệu quả. Cách  này coi trọng cách
thức đạt được mục tiêu.

Cách thức ra quyết định mang tính cảm tính:
Đặc điểm:

- Quyết định do tình cảm chi phối và thường được hình thành mang tính cá nhân và

chủ quan.
- Khi cân nhắc các vấn đề, họ thường cho rằng tình cảm là cái quan trọng. Tiêu

chuẩn nhận được sự cảm thông và hoà hợp rất được chú trọng khi xây dựng các quyết định.
- Họ thường bị thuyết phục bởi các nhu cầu cá nhân, luôn chú trọng đến việc thỏa

mãn nhu cầu của mọi người trong công ty.
Cách thức quyết định theo hành vi.
Quyết định mà nhà quản trị đưa ra phụ thuộc vào khả năng nắm bắt thông tin, khả năng

nhận thức của bản thân nhà quản trị.
Cách thức ra quyết định theo hành vi cho rằng khả năng nhận thức thông tin của con

người là có giới hạn. Nói cách khác, mỗi người chỉ có thể nắm bắt một lượng thông tin nhất
định. Tuy nhiên, nếu lượng thông tin đã đầy đủ để ra quyết định thì những giới hạn về nhận thức
sẽ có thể ngăn cản đến việc việc tư duy quyết định. Nhà quản trị ra quyết định trong giới hạn khả
năng nhận thức của họ về tình huống.

Ra quyết định quản trị theo hành vi gắn liền với những vấn đề như sự hạn chế về tư duy
và trực giác của nhà quản trị.
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* Hạn chế về tư duy:
Con người không thể biết hết mọi thứ. Họ bị giới hạn bởi những ràng buộc như thời gian,

thông tin, nguồn lực, khả năng trí tuệ của họ. Hạn chế về tư duy là một khái niệm thực tế và nó

giải thích một thực tế vì sao những cá nhân khác nhau với những thông tin chính xác, như nhau
lại ra những quyết định khác nhau. Hạn chế về tư duy ảnh hưởng đến nhiều m ặt của tiến trình ra

quyết định. Đầu tiên, người ra quyết định không nghiên cứu được tất cả các phương án để sau đó
lựa chọn cái tốt nhất. Hơn nữa, họ chỉ nhận diện và đánh giá phương án trong những cái được
nhận thấy. Nhà quản trị có thể rơi vào trường hợ p là tìm được một phương án tối ưu trong số
những cái có sẵn và ra quyết định mà không nghiên cứu thêm các giải pháp khác. Trong khi thực
tế còn tồn tại nhiều phương án khác tốt hơn nhưng không được nhận dạng và xem xét vì phương
án đầu tiên đã được chấp nhận.

* Trực giác:
Trực giác là một điều gì đó từ sự phân tích vô thức trên cơ sở kinh nghiệm trong quá khứ

tạo ra những khả năng được gọi là giác quan thứ sáu. Trực giác dựa trên quá trình thực hành và

kinh nghiệm sống của từng cá nhân. Ví dụ một người ra  quyết định bắt gặp một sự tương tự giữa
tình huống hiện tại với một tình huống trong quá khứ sẽ chọn hoạt động mang lại hiệu quả như
trong quá khứ họ đã làm. Nhà quản trị sử dụng trực giác để nhanh chóng thấu hiểu tình huống,
đưa ra giải pháp mà không cần  thông qua phân tích.
b. Phương pháp ra quyết định tập thể.

Để khắc phục những hạn chế của ra quyết định cá nhân, các nhà quản trị thường dùng

phương pháp ra quyết định tập thể. Ra quyết định tập thể không có nghĩa chủ thể ra quyết định là
tập thể, trách nhiệm về quyết định thuộc về tập thể. Ra quyết định tập thể được hiểu là một
phương pháp ra quyết định mà người lãnh đạo không chỉ dựa vào kiến thức và kinh nghiệm cá
nhân mà còn dựa vào kiến thức, kinh nghiệm của tập thể để đưa ra quyết định và chịu trách
nhiệm về những quyết định được đưa ra. Những hình thức ra quyết định tập thể rất phong phú
hoặc có sự tham gia của hội đồng tư vấn, nhóm nghiên cứu hoặc với sự tham gia của một số
chuyên gia, cũng có thể với sự tham gia của tập thể hoặc một số cá nhân, một số bộ phận trong tổ
chức.Kết quả thảo luận của các hội đồng tư vấn, nhóm nghiên cứu, các cuộc hội thảo, hội nghị
của các cuộc điều tra xã hội… là những căn cứ quan trọng giúp các nhà quản trị đưa ra được
những quyết định đúng đắn trong phạm vi quyền hạn của mình.

Một số ưu điểm chính của phương pháp ra quyết định tập thể so với ra quyết định cá
nhân:
- Đảm bảo tính dân chủ của tổ chức.
- Thu hút được sáng kiến của nhiều người để thực hiện các bước của quá trình ra quyết
định, đặc biệt của các chuyên gia và những người sẽ thực thi chiến lược.
- Đảm bảo cơ sở tâm lý – xã hội cho các quyết định.

Bên cạnh ưu điểm, thì so với ra quyết định cá nhân phương pháp ra quyết định tập thể
cũng có những nhược điểm nhất định:
- Thường kéo dài thời gian hơn trong việc đưa ra quyế t định.
- Dễ có sự ảnh hưởng của một hoặc một số cá nhân trong hội đồng tư vấn hoặc nhóm
nghiên cứu đến những kết luận của tập thể.



- 37 -

- Trách nhiệm của người ra quyết định không rõ ràng. Ra quyết định tập thể chỉ là phương
pháp mà các nhà lãnh đạo dựa vào tập thể để ra quyết định chứ không phải họ không có trách
nhiệm khi quyết định được đề ra.

Chủ thể quyết định dù là cá nhân hay tập thể đều có thể áp dụng phương pháp ra quyết
định tập thể. Trong quá trình thảo luận, thực hiện các bước của quá trình đề ra quyết định tập thể
có thể áp dụng một trong các kỹ thuật: Động não, nhóm danh nghĩa, Delphi.
 Kỹ thuật hiến kế Động não là kỹ thuật được dùng trong quá trình tìm tòi các sáng kiến
của mọi người tham gia thảo luận về quyết định. Kỹ thuật này được thực hiện như sau: trong một
cuộc họp thảo luận có nhiều người tham gia, người chủ toạ phát biểu một cách rõ ràng vấn đề
sao cho tất cả mọi người đều hiểu, tất cả các thành viên tự do nêu ý kiến trong khoản thời gian ấn
định trước. Các ý kiến được ghi lại và phân tích sau. Kỹ thuật hiến kế động não có nhược điểm là
ý kiến của mọi người trong cuộc họp dễ bị ảnh hưởng lẫn nhau.

 Các quy tắc của kỹ thuật hiến kế động não.

 Khuyến khích tự do. Các thành viên trong nhóm tự do đề xuất ý kiến.
Không có ý tưởng nào được xem là thường. Các thành viên trong nhóm được khuyến khích nói
lên mọi ý tưởng ngay cả những ý tưởng được cho là cực đoan hay kỳ quặc. Mọi ý tưởng nêu ra

đều thuộc về tập thể chứ không thuộc về cá nhân người đưa ra.
 Các thành viên trong nhóm không bị chỉ trích khi họ đề xuất ý kiến.
 Khuyến khích số lượng ý kiến. Ghi chép mọi ý kiến.
 Không đánh giá các ý kiến cho đến khi tập hợp xong các phương án lựa

chọn.
 Kỹ thuật nhóm danh nghĩa là kỹ thuật được dùng không chỉ tìm ra sáng kiến mà còn đi
đến kết luận của cuộc họp. Kỹ thuật này được mô tả như sau: các thành viên của nhóm có mặt tại
cuộc họp, chủ toạ phát biểu về nhiệm vụ cuộc họp, các thành viên viết ra giấy những suy nghĩ
của họ. Từng thành viên đọc những điều họ đã viết, thảo luận và đánh giá các ý kiế n của từng
thành viên, từng thành viên độc lập cho biết thứ tự của các ý kiến theo mức độ đúng đắn của
chúng. Kết luận cuối cùng sẽ thuộc về ý kiến có thứ bậc cao nhất.
 Kỹ thuật Delphi là kỹ thuật ra quyết định theo nhóm khi các thành viên không được triệu
tập tới một cuộc họp. Đây là kỹ thuật phức tạp và tốn thời gian. Kỹ thuật Delphi giống với kỹ
thuật nhóm danh nghĩa chỉ khác là các thành viên không ngồi trực diện với nhau. Kỹ thuật này

bao gồm các bước sau:
Vấn đề được xác định và các thành viên được yêu cầu đưa ra những ý kiến qua một phiếu

câu hỏi đã được chuẩn bị kỹ.
- Mỗi thành viên hoàn thành phiếu câu hỏi một cách độc lập và không ghi tên.

- Kết quả của phiếu câu hỏi được một trung tâm thu lại, xử lý và in ra.

- Mỗi thành viên nhận một bản in kết quả đã  xử lý.
- Sau khi xem xét kết quả, các thành viên lại được yêu cầu cho biết ý kiến của họ. Kết quả
là các thành viên thường đưa ra những ý kiến mới có sự thay đổi so với ý kiến ban đầu của họ.
Cứ tiếp tục thực hiện như vậy cho đến khi có sự thống nhất ý kiến .
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II. Thông tin trong quản trị
1. Thông tin
a. Khái niệm Thông tin – Thông tin Quản trị và Thông tin liên lạc.
 Thông tin là những tín hiệu mới, những tin tức được thu nhận, được cảm thụ và được
đánh giá là có ích cho việc thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
 Thông tin quản trị là tất cả những thông tin nảy sinh trong quá trình, cũng như trong môi
trường quản trị và cần thiết cho việc ra quyết định hoặc để giải quyết một vấn đề nào đó trong
hoạt động quản trị.
 Thông tin liên lạc là sự truyền đạt thông tin từ ngư ời gửi đến người nhận.
b. Đặc điểm của Thông tin Quản trị.
- Thông tin không phải là vật chất nhưng không tồn tại ngoài các giá vật chất.
- Thông tin trong quản lý có số lượng lớn và có nhiều mối quan hệ, vì vậy mỗi người, mỗi
hệ thống đều có thể trở thành 1 trung tâm thu và phát tin.
- Thông tin phản ánh trình độ và phẩm cấp của quản lý.
- Khả năng tiếp nhận thông tin của các cấp, các cá nhân trong hệ thống là khác nhau.
- Thông tin là những tin tức cho nên nó không thể sản xuất để dùng dần được.
- Thông tin phải được thu thập và xử lý mới có giá trị.
- Thông tin càng cần thiết càng quý giá.

- Thông tin càng chính xác, càng đầy đủ, càng kịp thời càng tốt.
c. Vai trò của thông tin Quản trị.
- Vai trò trong phân tích, dự báo và phòng ngừa rủi ro.
- Vai trò trong việc ra quyết định.
- Vai trò trong hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.
d. Yêu cầu đối với Thông tin Quản trị.

Thông tin quản trị phải đảm bảo những đặc tính sau đây:
 Tính chính xác.
- Thông tin cần được đo lường chính xác và chi tiết hóa đến mức độ cần th iết.
- Thông tin cần phải phản ánh trung thực tình hình khách quan của đối tượng quản lý và

môi trường xung quanh.
 Tính kịp thời.

Tính kịp thời của thông tin được quyết định bởi những điều kiện cụ thể, bởi độ chín muồi
của vấn đề. Và tính kịp thời còn thể hi ện ở thời điểm cần thông tin.
 Tính kinh tế.

Thông tin trong quản trị mang tính kinh tế thể hiện ở tính tối ưu, tính hiệu quả trong hoạt
động quản trị thông tin.
 Tính hệ thống, tính tổng hợp, tính đầy đủ, tính logic, cô đọng.
e. Phân loại Thông tin Quản trị.

Thông tin và quá trình thông tin trong các hoạt động quản trị là rất phức tạp, phong phú và

đa dạng.
Phân loại thông tin một cách khoa học người ta có thể dễ dàng tìm ra những quy luật và

phương pháp thực hiện thông tin có hiệu quả nhất trong việc đáp ứng những nhu cầu thông tin về
quản trị.
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Thông thường người ta phân loại thông tin quản trị theo những cách cơ bản sau:
- Theo vật mang: thông tin toàn diện, thông tin từng mặt…
- Theo giá trị: thông tin có giá trị, thông tin có ít giá trị, thông tin không có giá trị.
- Theo kỹ thuật thu thập, xử lý và trình bày thông tin thu thập bằng kỹ thuật điện tử, thông
tin thu thập bằng phỏng vấn….
- Theo phương pháp truyền tin: bằng miệng, bằng sóng điện từ, bằng điện thoại, bằng máy
tính….
- Theo mức độ bảo mật: thông tin tuyệt mật, mật, bình thường….
- Theo mức độ xử lý: thông tin sơ cấp, thông tin thứ cấp….
2. Hệ thống Thông tin.
a. Khái niệm Hệ thống Thông tin.

Hệ thống thông tin là tổng hợp con người, phần cứng, phần mềm, dữ liệu, và mạng
truyền thông để thực hiện việc thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối thông tin và quản lý các hoạt
động chuyển hóa các nguồn dữ liệu thành các sản phẩm thông tin.

Hệ thống thông tin còn được định nghĩa là tổng hợp con người, công nghệ thông tin và các
thủ tục được tổ chức lại để cung cấp thông tin cho những người sử dụng chúng. Những yếu tố
của hệ thống thông tin được biểu diễn ở sơ đồ sau:

Nguồn dữ
liệu đầu

vào

Những sản
phẩm

thông tin
đầu ra

Xử lý dữ
liệu thành
thông tin

Giám
sát sự

thực hiện
của hệ thống

Lưu trữ các
nguồn dữ liệu
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b. Vai trò của Hệ thống Thông tin.
Muốn đảm bảo thông tin cho quyết định, cần phải tổ chức một hệ thống thông tin hợp lý,

nhằm:
- Mở rộng khả năng thu nhận thông tin của bộ máy quản lý và người lãnh đạo để có thể
nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn.
- Bảo đảm cho người quản lý nhanh chóng nắm bắt được những thông tin chính xác về tình

hình hoạt động của môi trường và của đ ối tượng quản lý, để có thể tăng cường tính linh hoạt
trong quản lý.
- Tạo điều kiện để thực hiện nguyên tắc hệ thống trong quản lý và tiết kiệm được thời gian
và chi phí về thu thập, xử lý thông tin.
- Hỗ trợ cho các hoạt động được thực hiện.
- Nâng cao năng lực ra quyết định cho các nhà quản trị.
- Tăng cường khả năng cạnh tranh của tổ chức.
c. Chức năng của Hệ thống Thông tin.
- Thu thập thông tin, tìm kiếm thông tin.
- Xử lý thông tin.
- Lưu trữ thông tin.
- Khai thác thông tin.
- Cung cấp thông tin.
d. Các loại Hệ thống Thông tin.

Hệ thống thông tin có thể được phân loại theo nhiều cách. Theo chức năng và người sử
dụng, hệ thống thông tin được chia ra mấy loại chính thể hiện trên hình vẽ sau:

Cơ sở dữ liệu
trong và
ngoài tổ chức

Các hệ thống
thông tin tác
nghiệp

Các hệ thống
thông tin
quản lý

Những hệ
thống hỗ trợ
hoạt động
nhóm

Những hệ
thống thông
tin điều hành

Những hệ
thống hỗ trợ
ra quyết định

Các hệ thống
báo cáo
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 Hệ thống thông tin tác nghiệp, bao gồm:
 Hệ thống xử lý giao dịch(TPS: Transaction Processing Systems): hệ thống thông tin

có nhiệm vụ ghi lại và xử lý những giao dịch thông thường hàng ngày của tổ chức.
Những báo cáo do hệ thống xử lý giao dịch làm ra thường chi tiết và được những nhà

quản trị tác nghiệp sử dụng.
Ngày nay, TPS đã phát triển từ chỗ đứng độc lập (stand-alone systems) thành hệ thống

những máy tính có thể kết nối với nhau, tạo điều kiện thực hiện nhanh và hiệu quả hơn trong
việc cung cấp thông tin.

 Hệ thống kiểm soát quá trình (PCS: process control systems): là hệ thống kiểm tra và

giám sát các quá trình công nghiệp đang diễn ra như những thay đổi về nhiệt độ, áp suất… Ví dụ,
nhà máy lọc dầu, nhà máy điện….

 Hệ thống thông tin văn phòng (OIS: office information systems): hệ thống kết hợp
các phần cứng và phần mềm (như máy xử lý văn bản, thư điện tử, nhà xuất bản để bàn (desktop
– Publisher)… để xử lý và thực hiện những nhiệm vụ công bố và phân phối thông tin.

Hệ thống này giúp cho việc giao tác lẫn nhau giữa các nhân viên và những người quản trị
ở các cấp. Sự truyền thông này bao gồm các thủ tục, những báo cáo, hay thư báo, có thể được
truyền đi dưới bất kỳ dạng nào (miệng, viết, hình ảnh…). Trước đây, một số hệ thống đã được
thiết kế cho truyền thông văn phòng và được gọi là tự động văn phòng (office  automation),
nhưng nay thuật ngữ “hệ thống thông tin văn phòng” được sử dụng rộng rãi hơn.
 Hệ thống thông tin quản lý (MIS: management information systems).

 Hệ thống báo cáo thông tin (IRS: information reporting systems) là dạng ban đầu và

cũng là phổ biến nhất của hệ thống thông tin quản lý, đó là hệ thống tổ chức thông tin dưới dạng
các báo cáo theo một số mẫu đã được định trước và được các nhà quản trị sử dụng để ra quyết
định hằng ngày.

 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS: decision support systems): hệ thống thông tin
giao tác (interactive information systems) dựa trên các mô hình quyết định và những dữ liệu
được chuyên môn hóa để hỗ trợ những người ra quyết định đối với những vấn đề có cấu trúc
lỏng lẻo (bán hay không có cấu trúc).

 Hệ thống hỗ trợ điều hành (ESS: executive support systems) là hệ thống thông tin
quản lý giúp cho việc ra quyết định chiến lược ở cấp cao nhất. Hệ thống này được thiết kế để
giúp cho các nhà điều hành có thể truy cập nhanh chóng những dữ liệu bên trong cũng như bên
ngoài của tổ chức.

 Những hệ thống hỗ trợ nhóm (GSS – GroupWare: group decision support systems) là
phần mềm được thiết kế để giúp mọi người làm việc tập thể hay độc lập thông qua việc chia sẻ
thông tin.

3. Quản trị Hệ thống Thông tin.
a. Xác định nhu cầu Thông tin trong Quản trị.

Mạng lưới thông tin phải được tổ chức sao cho phù hợp với các cấp quản lý, vì mỗi cấp
quản lý đều có phạm vi hoạt động nhất định và chỉ cần những loại thông tin có liên quan đến
quyền hạn và trách nhiệm đã quy định. Sau đây là nhu cầu thông t in đối với từng cấp ra quyết
định.
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Cấp ra quyết địnhCác thông số
Chiến lược Chiến thuật Tác nghiệp

Thời gian Dài hạn, 3-5 năm 1-2 năm Năm hiện hành

Nguồn thông tin Thiên về nguồn bên

ngoài
Hỗn hợp trong và ngoài Chủ yếu bên

trong

Mức độ chi tiết Tổng hợp Tổng hợp với chi tiết Được chi tiết hóa
Khuôn dạng Khác nhau tùy từng báo

cáo
Cố định với những báo
cáo cụ thể

Cố định

Độ cập nhật thông
tin

Tương đối cũ Trung bình Mới

Mức độ chính xác Tính chính xác ít quan
trọng hơn do những thay
đổi và dự báo lớn

Trung bình Cao

Tần suất sử dụng Không định kỳ, không
dự đoán đuợc,tùy tiện

Tương đối thường
xuyên, định kỳ

Thường xuyên và

định kỳ
Mức cấu trúc của
vấn đề

Vấn đề không cấu trúc,
bán cấu trúc

Bán cấu trúc Có cấu trúc

b. Xây dựng Hệ thống Thông tin trong Quản trị.
 Nguyên tắc xây dựng HTTT.

Căn cứ vào nhu cầu thông tin của cơ quan quản lý các cấp để xác định cấu trúc của hệ
thống thông tin. Vì hệ thống thông tin là một bộ phận của hệ thống quản lý, nó thực hiện chức
năng cung cấp những thông tin cần thiết cho quản lý.
- Thuận tiện cho việc sử dụng, hệ thống thông tin cần gọn nhẹ, phù hợp với trình độ của
cán bộ quản lý, dịch vụ thông tin cần được tổ chức cho phù hợp với quy chế về quyền hạn, trách
nhiệm của từng bộ phận quản lý và phù hợp với tác phong của người lãnh đạo.
- Đưa tin một lần và sử dụng nhiều lần. Thông tin chỉ đưa vào một lần và thường xuyên đổi
từ thông tin ban đầu, chế biến và cung cấp cho các bộ phận quản lý khác nhau. Điều này rất quan
trọng đối với người thiết kế hệ thống thông tin.
- Đảm bảo sự trao đổi qua lại giữa các hệ thống.
- Xử lý đa nhiễu, đó là các thông tin giả, thông tin sai lệch do đối thủ đưa ra mà hệ thống
đó cần loại bỏ.
- Mô hình hóa các quá trình thông tin.
 Cách thức xây dựng hệ thống thông tin quản trị.

Việc thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin trong tổ chức là công việc của các
chuyên gia tin học. Với tư cách là nhà quản trị và người sử dụng cuối cùng, sự hiểu biết một số
nét chính mang tính nguyên tắc là cần thiết.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có cách tiếp c ận thống nhất trong việc thiết kế hệ thống
thông tin, những bước sau đây cho thấy những yếu tố cơ bản để ứng dụng hệ thống thông tin:
- Phân tích hệ thống quyết định trong quản trị. Đây là bước đầu tiên, tức là xác định rõ tất
cả những quyết định quản trị cần tới thông tin.
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- Phân tích nhu cầu thông tin của từng loại quyết định và xác định nguồn của những thông
tin đó.
- Tổng hợp các quyết định và xác định nơi cần truyền đạt thông tin.
- Thiết kế việc xử lý thông tin. Các chuyên gia kỹ thuật sẽ thiết kế, xây dựng m ột hệ thống
thực hiện việc thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin.
- Vận hành hệ thống thông tin.
c. Tổ chức Hệ thống Thông tin trong Quản trị.
 Nguyên tắc Tổ chức hệ thống thông tin.
- Tổ chức hệ thống thông tin trong quản trị phải mang tính chuyên môn hóa và mang tính
khoa học, sáng tạo cao.
- Nghiên cứu cách tổ chức hệ thống thông tin trong quản trị ở một doanh nghiệp sẽ giúp
cho việc sắp xếp các công việc và người trong hệ thống thông tin một cách hợp lý, giúp cho việc
thực hiện các hoạt động thông tin dễ dàng nhanh chóng và có hiệu quả hơn.
- Cơ sở khoa học của việc tổ chức hệ thống thông tin trong quản trị là các quy luật về tổ
chức nói chung và tổ chức hệ thống thông tin nói riêng cùng hoàn cảnh cụ thể của mỗi đơn vị.
Nghiên cứu và vận dụng các quy  luật và tính chất quy luật trong việc tổ chức hệ thống thông tin
và truyền thông trong quản trị là một việc làm cần thiết. Tổ chức hệ thống thông tin trong quản
trị phải tuân theo các nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin.
- Các loại mô hình tổ chức hệ thố ng thông tin trong quản trị.
- Trên phương diện lý thuyết cũng như thực tế có rất nhiều loại mô hình tổ chức hệ thống
thông tin quản trị. Những mô hình phổ biến thường hay được áp dụng: mô hình tập trung, mô
hình phân tán, mô hình kết hợp, mô hình theo chức năng, mô hình theo nguyên tắc thị trường…

Cần căn cứ vào hoàn cảnh thực tiễn, vào hiệu quả của mỗi mô hình và vào khả năng của
các doanh nghiệp người ta lựa chọn những mô hình tổ chức hệ thống thông tin thích hợp nhất
cho đơn vị mình.

Câu hỏi ôn tập.

Câu 1. Trình bày cách thức khắc phục mâu thuẫn giữa tính kịp thời và tính đầy đủ đối với thông
tin quản trị?
Câu 2. Nên xây dựng mô hình thông tin quản trị phân tán hay tập trung? Tại sao?
Câu 3. Tại sao thông tin không phải là vật chất nhưng không tồn tại ngoài các giá vật chất?
Câu 4. Tại sao nói “thời gian là kẻ thù của thông tin”?
Câu 5. Hãy xây dựng mô hình hệ thống tin quản trị cho một đơn vị cụ thể (cơ quan hoặc doanh
nghiệp)?
Câu 6. Mọi vấn đề trong tổ chức đều trở thành vấn đề quyết định, đúng hay sai? Tại sao?
Câu 7. Khi thiết lập các phương án, chúng ta nên đề xuất càng nhiều phương án càng tốt, đúng
hay sai? Tại sao?
Câu 8. Khi đánh giá, đưa ra càng nhiều tiêu chuẩn sẽ càng thuận lợi, đúng hay sai? Tại sao?
Câu 9. Quyết định quản trị khi không được người có trách nhiệm thực hiện chấp nhận và ủng hộ,
sẽ dễ gây ra hậu quả gì?

Câu 10. Tại sao khi thực hiện quyết định quản trị chúng ta cần phải lập kế hoạch?
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Câu 11. Phương pháp ra quyết định cá nhân thường được áp dụng để ra các quyết định đã

chương trình hoá hay các quyết định chưa chương trình hoá? Tại sao?
Câu 12. Bước nào trong tiến trình ra quyết định nên áp dụng phương pháp ra quyết định tập thể?
Tại sao?
Câu 13. Hãy mô hình hoá tiến trình thực hiện phương pháp ra quyết định tập thể dưới dạng sơ
đồ?
Câu 14: Tình huống: "Cho ai nghỉ việc?"

Một trong những vấn đề khó xử nhất của nhà quản trị là phải quyết định cho nhân viên nghỉ
việc. Do khối lượng công việc giảm, Giám đốc công ty cổ phần May Thắng Lợi quyết định giảm
40 trong số 350 cán bộ, công nhân của công ty, trong đó, có hai người trong số những nhân viên

sau đây của phòng Quản trị nguồn nhân lực:
Cô Ngọc, 27 tuổi, tốt nghiệp quản trị kinh doanh, đã làm việc với công ty 4 năm ở công

việc hiện tại, phụ trách định mức lao động. Trong ba năm cuối được đánh giá là thực hiện công
việc xuất sắc. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm nay cô Ngọc đã nghỉ bệnh 9 lần.

Anh Hoà, 25 tuổi, có 3,5 năm làm việc trong công ty, mới về phòng được nửa năm, phụ
trách vấn đề tiền lương. Tốt nghiệp trung cấp tiền lương, dự định lấy vợ tháng sau. Vợ chưa cưới
có sạp vải ở chợ An Đông, thu nhập cao, có nhà riêng. Anh Hoa đã xây dựng hệ thống bảng
lương mới cho doanh nghiệp, có tác dụng kích thích nhân viên trong doanh nghiệp rất tốt.

Ông Lợi, 56 tuổi, phó phòng, phụ trách công tác tuyển dụng và giải quyết các khiếu tố, ký
kết hợp đồng lao động, tốt nghiệp đại học tại chức trước đây 5 năm, đã làm việc cho doanh
nghiệp 25 năm, bắt đầu từ một nhân viên văn thư và được thăng chức dần, không muốn nghỉ hưu
sớm, có vợ thường xuyên bị bệnh và 3 con gái, tất cả đền đã tốt nghiệp đại học.

Ông Loan, 45 tuổi, tốt nghiệp đại học ở Đông Âu về kinh tế lao động, phụ trách công tác
đào tạo. Có 6 năm kinh nghiệm ở cương vị phó phòng như hiện nay. Chất lượng thực hiện công
việc theo tuỳ hứng: khi thích thì làm rất tốt, khi không thích thì chỉ ở mức độ trung bình.

Cô Lan, 22 tuổi, tốt nghiệp trung cấp sư phạm, phụ trách văn thư và lưu trữ hồ sơ, tài liệu
của công ty, có năng khiếu văn nghệ và biết cách tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập th ể, con gái
ông phố chủ tịch quận, thực hiện công việc ở mức độ trung bình.

Theo những điều mô tả trên, lớp cử 6 người, mỗi người đóng vai một trong số các nhân vật
sau đây: trưởng phòng nguồn nhân lực và các nhân viên Ngọc, Lợi, Loan, Lan và Hoà.

Nếu là trưởng phòng, anh (chị) sẽ quyết định cho ai nghỉ việc? Tại sao? Anh (chị) có cách
giải quyết nào khác không?
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Chương 3. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

Hoạch định là một trong những chức năng quản trị và là nền tảng của hoạt động quản trị.
Mọi nhà quản trị  trong hệ thống cấp bậc của tổ chức đều phải làm công tác hoạch định. Thông
qua hoạch định, nhà quản trị chuẩn bị cho tổ chức của mình những hoạt động cần thiết nhằm có
được thành công cả trong trước mắt cũng như trong tương lai. Trong môi trường kinh doan h
năng động như ngày nay, hoạch định một cách có hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng hơn.
Hoạch định sẽ giúp tổ chức xác định được mục tiêu và phương án tối ưu nhất giúp tổ chức đạt
đến mục tiêu đó. Qua hoạch định sẽ giúp các tổ chức định hướng được quá trình phát triển trong
tương lai, thuận lợi trong việc nắm bắt các cơ hội và hạn chế các đe dọa tác động đến tổ chức.
Ngoài ra, hoạch định cũng sẽ giúp các tổ chức gắn kết các thành viên và phối hợp các nguồn lực
hiệu quả hơn.

Trong chương này chúng ta tập trung nghiên cứu công tác hoạch định cho một tổ chức.
Nghiên cứu về các khái niệm hoạch định, các hình thức hoạch định, vai trò của hoạch định. Tiếp
đến sẽ nghiên cứu về tiến trình hoạch định, vận dụng tiến trình vào thực tế. Ngoài ra, trong
chương này sẽ giúp cho người học thấy được hệ thống các loại hình kế hoạch trong tổ chức, bắt
đầu từ cấp tổ chức và triển khai đến từng bộ phận, cá nhân.

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu chương này, người học có khả năng:

 Nhớ, hiểu và phát biểu được khái niệm về hoạch định, kế hoạch chiến lược, các kế
hoạch tác nghiệp và các  khái niệm liên quan.

 Phân tích và đánh giá được những lợi ích của công tác hoạch định.
 Trình bày và phân tích được mối quan hệ giữa các bước trong tiến trình hoạch định.
 Trình bày và phân tích được  mối quan hệ giữa các loại hình kế hoạch trong hệ thống

kế hoạch của tổ chức.
 Hiểu rõ và vận dụng được các loại hình kế hoạch vào thực tế.
 Phân tích được ưu, nhược điểm của phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO)

I. Khái niệm và vai trò của Hoạch định.
Trong 4 chức năng quản trị thì chức năng hoạch định là chức năng được bắt đầu đầu tiên

và có ảnh hưởng mạnh đến quá trình triển khai các chức năng khác. Chức năng hoạch định sẽ
khởi thảo ra những mục tiêu trong tương lai và phương án để đạt được mục tiêu, đây chính là cơ
sở để thực hiện chức năng tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Vì các chức năng quản trị khác như tổ
chức, lãnh đạo và kiểm tra phải định hướng theo các mục tiêu của tổ chức.
1. Khái niệm.

Hoạch định là một quá trình tiếp diễn liên tục nhằm giúp tổ chức thích ứng với những
biến động không ngừng của các yếu tố môi trường tác động đến tổ chức. Những yếu tố này luôn

là những yếu tố không chắc chắn về mức độ ảnh hưởng, hậu quả và chiều hướng tác động. Chính
vì vậy, công tác hoạch định luôn phải quan tâm nghiên cứu những yếu tố tác động đến tổ chức và
đề ra những biện pháp phản ứng phù hợp với các tình huống tác động của môi trường đến tổ
chức. Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về hoạch định như:
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Theo Stephen P.Robbins – Management: Hoạch định là quá trình xác định mục tiêu, xây

dựng chiến lược tổng thể để thực hiện mục tiêu và phát triển một hệ thống kế hoạch toàn diện để
phối hợp và thống nhất các hoạt động với nhau.

Theo Harold Koontz, Cyril Odonnel và Heinz Weihrich: Hoạch định là quyết đị nh trước
xem phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào làm, và ai làm cái đó.

Theo James H.Donnelly, JR., James L.Gibson và John M.Ivancevich: chức năng Hoạch
định bao gồm những hoạt động quản trị nhằm xác định mục tiêu trong tương lai và những
phương tiện thích hợp để đạt tới các mục tiêu đó. Kết quả của chức năng hoạch định là một bản
kế hoạch, một văn bản xác định những phương hướng hành động mà công ty sẽ thực hiện.

Qua những khái niệm trên ta nhận thấy rằng, về cơ bản hoạch định là quá trình xác định
các mục tiêu và lựa chọn các phương thức để đạt được các mục tiêu đó. Quá trình hoạch định sẽ
giúp các tổ chức đạt được mục tiêu của mình không phải chủ yếu bằng may rủi, mà phải bắt
nguồn từ việc vạch ra và thực hiện các kế hoạch mang tính khoa học và tí nh thực tế cao.
2. Vai trò của Hoạch định.

Nếu không có các kế hoạch, nhà quản trị sẽ không biết tổ chức và khai thác con người và
các nguồn lực khác của tổ chức một cách hiệu quả, thậm chí không có được một ý tưởng rõ ràng

về cái họ cần tổ chức và khai thác. Không có kế hoạch, nhà quản trị và các nhân viên của họ có
rất ít cơ hội để đạt được mục tiêu của mình, không biết khi nào và ở đâu phải làm gì. Lúc này

việc kiểm tra sẽ trở nên rất phức tạp. Ngoài ra trong thực tế, những kế hoạch tồi cũng thường ảnh
hưởng xấu đến tương lai của t oàn bộ tổ chức. Lập kế hoạch quả thật là rất quan trọng. Sau đây là
những vai trò cơ bản của hoạch định:
- Mỗi tổ chức là một hệ thống của các bộ phận riêng rẽ, chính vì điều này mà cần phải có
sự liên kết phối hợp nỗ lực của c ác bộ phận lại với nhau. Hoạch định sẽ là một phưong tiện để
thực hiện những nhu cầu tất yếu này.
- Nhờ có hoạch định một tổ chức có thể phát triển tinh thần làm việc tập thể. Khi mỗi
người trong tập thể cùng nhau hành động và đều biết mình muốn đạt cái gì, thì kết quả đạt được
sẽ cao hơn. Và điều quan trọng là ở chỗ, khi thực hiện những công việc đã được hoạch định cẩn
thận, khoa học, chu đáo từ trước người ta cảm thấy suôn sẻ, tinh thần làm việc thoải mái, hăng
hái và mọi người gắn bó với nhau. Chính nhờ nó  mà năng suất lao động sẽ cao hơn, tập thể đoàn

kết gắn bó hơn.
- Mỗi một tổ chức đều hướng đến một mục tiêu nào đó trong tương lai, tương lai luôn là
điều chưa tới. Để tồn tại và phát triển các tổ chức cũng cần có sự thay đổi nhất định, và trong

trường hợp đó, hoạch định là nhịp cầu nối cần thiết giữa hiện tại và tương lai. Hoạch định cũng
làm cho chúng ta luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thay đổi có thể xảy ra. Nhờ hoạch
định chúng ta sẽ làm tăng khả năng đạt được các mục tiêu và kết quả mong muốn c ủa tổ chức.
- Hoạch định có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của mỗi cá nhân và cả tổ chức. Nhờ hoạch
định từ trước mà một tổ chức có thể nhận ra và tận dụng được các cơ hội và giúp các nhà quản trị
chủ động ứng phó với sự bất trắc và rủi ro. Từ các sự kiện trong quá khứ và trong hiện tại, người
ta sẽ dự đoán và lập ra các kế hoạch cho tương lai. Thông qua hoạch định người ta đề ra nhiệm
vụ, thiết lập các mục tiêu, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, dự đoán các biến cố cùng
xu hướng trong tương lai và  lựa chọn các chiến lược để thực hiện các mục tiêu đã xác định.
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- Hướng dẫn các nhà quản trị làm cách n ào để đạt mục tiêu và kết quả mo ng đợi cuối cùng.

Mặt khác, nhờ có hoạch định, các nhà quản trị có thể biết tập trung chú ý vào việc thực hiện các
mục tiêu  trọng điểm trong những khoản thời gian khác nhau.
- Hoạch định giúp tổ chức có thể thích nghi được với sự thay đổi của môi trường bên

ngoài, do đó có thể định hướng được số phận của nó. Các tổ chức thành công thường cố gắng
kiểm soát tương lai của họ hơn là  chỉ phản ứng với những ảnh hưởng và biến cố bên ngoài khi

chúng xảy ra. Thông thường tổ chức nào không thích nghi được với sự thay đổi của môi trường
thì sẽ bị tan vỡ. Ngày nay, sự thích nghi nhanh chóng là cần thiết hơn bao giờ hết do những thay
đổi trong môi trường kinh doanh thế giới đang xảy ra nhanh hơn.
- Hoạch định sẽ giúp các nhà quản trị thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện các mục
tiêu thuận lợi và dễ dàng.

II. Hệ thống kế hoạch của Tổ chức.
Các kế hoạch của một tổ chức có thể được phân lo ại theo một số tiêu thức khác nhau.

Trong phần này sẽ đề cập đến sự phân loại theo các tiêu thức cơ bản nhất.
1. Theo cấp kế hoạch.

Các tổ chức được quản trị bằng hai cấp kế hoạch tiêu biểu là kế hoạch chiến lược và kế
hoạch tác nghiệp. Các kế hoạch chiến lược do những nhà quản trị cấp cao của tổ chức quyết định
nhằm xác định những mục tiêu tổng thể cho tổ chức. Các kế hoạch tác nghiệp bao gồm những
chi tiết cụ thể hoá của các kế hoạch chiến lược thành những hoạt động hàng năm, hàng quý, hàng

tháng, hàng tuần, thậm chí hằng ngày như là kế hoạch nhân công, kế hoạch tiến độ, kế hoạch
nguyên vật liệu và tồn kho… Mục đích đặt ra đối với kế hoạch tác nghiệp là bảo đảm mọi người
trong tổ chức đều hiểu về các mục tiêu của tổ chức và xác định rõ trách nhiệm của họ liên quan
như thế nào trong việc thực hiện các mục tiêu đó và tiến hành các hoạt động ra sao để đạt được
những kết quả dự kiến. Các kế hoạch chiến lược liên quan đến mối quan hệ giữa con người của
tổ chức với các con người của những tổ chức khác. Các kế ho ạch tác nghiệp lại chỉ liên quan đến
con người của chính tổ chức đó mà thôi.

Giữa 2 loại kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp, sự khác biệt chủ yếu trên 3 mặt:
 Thời gian: kế hoạch chiến lược thường cho khoản thời gian từ 2, 3 năm trở lên, trong một
số trường hợp có thể tới 10 năm. Trong khi đó, kế hoạch tác nghiệp thường chỉ cho một năm trở
xuống.
 Phạm vi hoạt động: kế hoạch chiến lược tác động tới các mảng hoạt động lớn, liên quan

đến tương lai của toàn bộ tổ chức. Kế hoạch tác nghiệp chỉ có phạm v i hạn hẹp ở trong một
mảng hoạt động nào đó.
 Mức độ cụ thể: các mục tiêu chiến lược thường cô đọng và tổng thể (thiên về tính định
tính). Trong khi đó, các mục tiêu của kế hoạch tác nghiệp thường cụ thể, chi tiết (thiên về định
lượng).
2. Theo chức năng hoạt động của doanh nghiệp.
 Kế hoạch sản xuất
 Kế hoạch Tài chính

 Kế hoạch Nhân sự
 Kế hoạch Marketing
 Kế hoạch Nghiên cứu và Phát triển
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3. Theo thời gian thực hiện.
 Kế hoạch dài hạn: là kế hoạch cho thời kỳ 5 năm trở lên.

 Kế hoạch trung hạn: cho thời kỳ 1 năm đến 5 năm.
 Kế hoạch ngắn hạn: cho thời kỳ dưới 1 năm.
III. Tiến trình hoạch định.

Để công tác hoạch định thực hiện có hiệu quả cao, đòi hỏi phải thực hiện những bước đi
hợp lý. Nhằm đảm bảo sự hợp lý này, công tác hoạch định cần thực hiện theo một tiến trình gồm
các bước sau.
1. Bước 1. Nghiên cứu và Dự báo.

Nghiên cứu và dự báo là điểm bắt đầu của việc lập kế hoạch. Để nhận thức được cơ hội
cần phải có những hiểu biết về môi trường, thị trường, về cạnh tranh, về điểm mạnh, và điểm yếu
của mình so với các đối thủ cạnh tranh. Chúng ta phải dự đoán được các yếu tố không chắc chắn
và đưa ra phương án đối phó. Việc lập kế hoạch đòi hỏi phải có những dự đoán thực tế về cơ hội.
2. Bước 2. Thiết lập các mục tiêu.

Các mục tiêu đưa ra cần phải xác định rõ thời hạn thực hiện và được lượng hoá đến mức
cao nhất có thể. Mặc dù tổ chức thường có cả hai loại mục tiêu định tính và mục tiêu định lượng,
nhưng những loại mục tiêu định lượng có vẻ rõ ràng hơn và dễ thực hiện hơn. Ngoài ra, mục tiêu

cũng cần được phân nhóm theo thứ tự ưu tiên khác nhau. Một tổ chức có thể có 2 loại mục tiêu là

mục tiêu hàng đầu và mục tiêu thứ hai. Những mục tiêu hàng đầu có liên quan đến sự sống còn

và thành đạt của tổ chức. Đối với một công ty, đó là những mục tiêu về lợi nhuận, mức doanh số,
hay thị phần. Không đạt được một mức lợi nhuận, mức doanh số hay mức thị phần nhất định
trong một thời kỳ nào đó, công ty có thể bị phá sản. Mục tiêu hàng thứ 2 lại liên quan đến tính
hiệu quả của tổ chức. Chúng cũng rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức, nhưng
không phải lúc nào cũng ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ chức. Các mục tiêu này có thể thể
hiện mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm của tổ chức, sự phát triển sản phẩm mới
hay tính hiệu quả của công tác quản lý hành chính,… Trong những năm gần đây, các Tổ chức ở
cả khu vực Nhà nước và tư nhân dường như đều chú trọng tới mục tiêu hàng thứ hai để thu hút
khách hàng, được coi là ảnh hưởng về mặt lâu dài đến sự sống còn của tổ chức và cả các mục
tiêu hàng thứ nhất với sự ảnh hưởng trực tiếp và trước mắt hơn. Cho dù có chú trọng đến mục
tiêu nào hơn chăng nữa, điều quan trọng là phải xác định các mục tiêu thật rõ ràng, có thể đo
lường được và từ đó mang tính khả thi. Ngoài ra, cũng cần xác định rõ trách nhiệm trong việc
thực hiện mục tiêu và thời hạn phải hoàn thành.

- Mục tiêu là những trạng thái, thành quả mà tổ chức mong muốn đạt được trong tương
lai.

- Một tổ chức hay một cá nhân không thể bắt tay vào hoạch định nếu chưa xác định được
các mục tiêu của họ một cách rõ r àng. Điều quan trọng đối với các nhà quản trị là phải xác định
các mục tiêu, nhận thức về tầm quan trọng của chúng và biết cách thiết lập mục tiêu cụ thể cho
từng bộ phận trên cơ sở mục tiêu chung của tổ chức.

a. Xác định mục tiêu một cách rõ ràng.

Các mục tiêu cần được xác định càng cụ thể càng tốt, trên các phương diện số lượng, các
điều kiện cụ thể, hay những dữ liệu có thể đo lường được và được thể hiện thành văn bản mang
tính bắt buộc để thực hiện trong những khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác,  mục tiêu là
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thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp để hoàn thành một công việc cụ thể ở một mức độ và thời
gian nào đó. Những tiêu thức này được cụ thể hoá thành số đơn vị hàng hoá, số tiền hay tỷ lệ
phần trăm thị phần.

Chẳng hạn, một nhà máy giấy đặt ra mục tiêu cho năm 1997 là:
- Sản xuất và tiêu thụ 30.000 tấn giấy các loại.
- Trong 6 tháng đầu năm, giảm 50 tỷ đồng nợ quá hạn.
- Chiếm 19% thị phần giấy viết và 22% thị phần các loại giấy khác trên thị trường trong

nước.
b. Tầm quan trọng của mục tiêu.
Trên phương diện hoạch định, khi các mục tiêu được chuẩn bị một cách cẩn thận sẽ rất

thuận lợi cho các nhà quản trị, bởi chúng sẽ trở thành những chỉ tiêu cụ thể, là chuẩn mực đo
lường, thúc đẩy sự cam kết và có tác dụng động viên.

- Phương tiện để đạt được mục đích: các mục tiêu đem lại cho các nhà quản trị những
mục tiêu cụ thể và những chỉ tiêu này là căn cứ để các nhà quản trị thuộc tất cả các cấp, các bộ
phận đưa ra quyết định phối hợp.

- Tiêu chuẩn đánh giá hoạt động:
Một đặc trưng khác của các mục ti êu thể hiện trên phương diện chúng là những công cụ

rất hữu ích dùng để đo lường mức độ hoàn thành công việc của một tổ chức hay cá nhân.
- Thúc đẩy sự cam kết
Sự thành công của một tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào sự thấu hiểu và hướng tới mục

tiêu chung của tất cả các thành viên. Do đó, các mục tiêu của tổ chức có thể thúc đẩy các cá nhân
cam kết hoàn thành những chỉ tiêu cụ thể. Nếu không có sự cam kết cá nhân, các mục tiêu chung

của tổ chức sẽ thất bại.
- Tác dụng động viên khích lệ
Các mục tiêu của tổ chức thể hiện sự thách thức, do đó chúng có tác dụng thúc đẩy, tạo ra

sự ham muốn chinh phục ở các thành viên của nó. Ngoài ra, các mục tiêu còn đem lại cho các
nhà quản trị cơ sở hợp lý để khen thưởng cấp dưới khi họ hoàn thành tốt công việc. Tất nhiên,

mục tiêu của tổ chức phải phù hợp với lợi ích của nhân viên, điều đó đem lại sự động viên đối
với nhân viên.

c. Các loại mục tiêu:
- Theo thời gian: mục tiêu dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.
- Theo cấp độ: mục tiêu chung của cả tổ chức, mục tiêu tác nghiệp c ủa từng bộ phận.
- Theo lĩnh vực : mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội, ....
- Theo lĩnh vực tác nghiệp: mục tiêu sản xuất, tài chính, nhân sự, Mar,...
- Theo tính chất: mục tiêu chủ yếu, mục tiêu thứ yếu.
d. Căn cứ để xác định mục tiêu:
- Sứ mệnh của tổ chức.
- Môi trường bên trong và Môi trường bên ngoài.

- Lợi ích bên trong: chủ đầu tư, cổ đông, nhà quản trị, nhân viên, ...

- Lợi ích bên ngoài: khách hàng, ĐTCT, các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước, nhà cung
cấp, ...
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3. Bước 3. Phát triển các tiền đề.
Ở bước này chúng ta cần chú ý tới việc phát triển các tiền đề. Tiền đề lập kế hoạch là các

dự báo, các chính sách cơ bản có thể áp dụng. Chúng là giả thiết cho việc thực hiện kế hoạch. Đó
có thể là địa bàn hoạt động, quy mô hoạt động, mức giá, sản phẩm gì, t riển khai công nghệ gì,

mức chi phí, mức lương, mức cổ tức và các khía cạnh tài chính, xã hội, chính trị khác.
Một số tiền đề là những dự báo, các chính sách còn chưa ban hành. Ví dụ, nếu một viện

nghiên cứu không có chính sách tuyển dụng cán bộ nghiên cứu  (cần có bằng cấp từ thạc sỹ trở
lên hay chỉ cần tốt nghiệp đại học loại giỏi, có đòi hỏi kinh nghiệm làm việc hay không, tổ chức
thi tuyển ra sao…). Khi lập kế hoạch nhân sự, người ta phải đưa ra các tiền đề là các dự đoán
xem chính sách đó sẽ được ban hành hay không và nếu có, nó sẽ gồm những gì. Lấy một ví dụ
khác, khi xây dựng các kế hoạch phát triển đô thị của một thành phố, người ta có thể dựa trên

một tiền đề là mạng lưới xe buýt và các phương tiện đi lại công cộng khác sẽ định hình ra sao

trong 5 năm tới.
Các tiền đề được giới hạn theo các giả thiết có tính chất chiến lược hoặc cấp thiết để dẫn

đến một kế hoạch. Các tiền đề này có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hoạt động của kế hoạch đó.
Sự nhất trí về các tiền đề là điều kiện quan trọng để lập kế hoạch  phối hợp. Vì vậy, không nên

đòi hỏi những kế hoạch và ngân quỹ từ cấp dưới khi chưa có, trước hết, những chỉ dẫn cho
những người đứng đầu các bộ phận của mình.

4. Bước 4. Xây dựng các phương án.
Tìm ra và nghiên cứu các phương án hành động để lựa chọn. Cầ n giảm bớt các phương

án lựa chọn để sao chỉ có những phương án có triển vọng nhất được đưa ra phân tích.
Người ra quyết định phải tìm ra nhiều cách khác nhau để thực hiện mục tiêu. Bước này

có thể bao gồm việc thu thập thêm thông tin, tư duy một cách sán g tạo, hỏi ý kiến các chuyên gia

hay tiến hành các hoạt động nghiên cứu,...
Sau khi đã thiết lập các phương án lựa chọn, nhà quản trị xác định giá trị và sự phù hợp

của các phương án lựa chọn. Giải pháp nào là tốt nhất? Nền tảng của bước này dựa trên việc
nhận diện giá trị hay mối quan hệ giữa ưu, nhược điểm của từng phương án. Đánh giá phương án
có thể dựa trên những cơ sở như mong muốn của tổ chức, chi phí cho phép, giá trị lợi nhuận và

rủi ro của từng phương án. Ví dụ này có đạt được mục tiêu hay không?  Chi phí của phương án
đó là bao nhiêu? Phương án đó có rủi ro gì không?

5. Bước 5. Đánh giá các phương án.
Đánh giá các phương án theo các tiêu chuẩn phù hợp với mục tiêu và trung thành cao

nhất với các tiền đề đã xác định.
Nói một cách tổng quát, trong quá trình đánh giá để lựa chọn phương án, nhà quản trị cần quan
tâm đến bốn khía cạnh sau:

Hợp pháp: phải đảm bảo rằng phương án phù hợp với luật pháp của đất nước mình và

nước ngoài nơi có đối tác như nhà cung ứng, nhà nhập khẩu....
Đạo đức: phương án phải hợp đạo lý và không phương hại đến các cổ đông.
Kinh tế: phương án này có giữ vững mục tiêu của tổ chức và có đảm bảo hiệu quả không?
Thực tế: có đủ năng lực tiềm tàng và nguồn lực để thực hiện phương án không?
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6. Bước 6. Lựa chọn phương án và ra quyết định.
Sau quá trình đánh giá các phương án, một vài phương án sẽ được lựa chọn. Lúc này, cần

quyết định để phân bổ con người và các nguồn lực khác của tổ chức cho việc thực hiện kế hoạch.
7. Bước 7. Lập kế hoạch hỗ trợ.

Trên thực tế phần lớn các kế hoạch chính đều cần các kế hoạch phụ (bổ sung) để đảm bảo
kế hoạch được thực hiện tốt. Ví dụ, khi một hãng hàng không quyết định mua một số máy bay
mới, sẽ cần phải xây dựng một loạt các kế hoạch phụ trợ khác nhau như: thuê và huấn luyện
nhân viên, mua sắm và cất  giữ các loại phụ tùng dự phòng, triển khai các phương tiện bảo
dưỡng, thiết lập lịch trình, quảng cáo, cấp phát tài chính và bảo hiểm…
8. Bước 8. Lập ngân quỹ, các chi phí thực hiện.

Sau khi kế hoạch đã được xây dựng xong, đòi hỏi các mục tiêu , các thông số cần được
lượng hoá như: tổng hợp thu nhập, chi phí, lợi nhuận…. Các khoản mục này sẽ là các tiêu chuẩn
quan trọng để tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả kinh tế cùng chất lượng của các kế hoạch
đã xây dựng.
IV. Hoạch định chiến lược.
1. Khái niệm.

Lập kế hoạch chiến lược là quá trình xác định làm sao đạt được những mục tiêu dài hạn
của tổ chức với các nguồn lực có thể huy động được. Về mặt nội dung hoạch định chiến lược là
quá trình xây dựng chiến lược và không ngừng hoàn thiện bổ sung ch iến lược khi cần thiết. Nói
một cách khác, hoạch định chiến lược xoay quanh việc xây dựng chiến lược cho tổ chức trên cơ
sở phân tích vị trí của tổ chức trong môi trường hoạt động của nó.
2. Vai trò của hoạch định chiến lược.
 Chiến lược cung cấp cho Doanh nghiệp một phương hướng cụ thể, làm kim chỉ nam cho
mọi hoạt động, giúp doanh nghiệp phát huy lợi thế và nâng cao vị thế cạnh tranh.
 Cho phép bố trí lại hiệu quả hơn các nguồn lực.
 Giúp kích thích, động viên tính năng động của nhân viên.
 Giúp doanh nghệp dễ dàng thích nghi với sự biến động không ngừng của môi trường kinh
doanh.
 Hạn chế được những rủi ro, bất trắc ở mức thấp nhất, giúp cho doanh nghiệp phát triển
lâu dài.

3. Các cấp chiến lược.
Chiến lược có thể phân chia theo 3 cấp độ: cấp độ tổ chức, cấp ngành, và cấp chức năng.

 Chiến lược cấp tổ chức.
Chiến lược cấp tổ chức do bộ phận cao nhất vạch ra nhằm nắm bắt được những mối quan

tâm và hoạt động trong một tổ chức. Ở cấp này, các câu hỏi thường đặt ra là: Tổ c hức nên hoạt
động trong lĩnh vực nào? Mục tiêu và kỳ vọng của mỗi lĩnh vực đó? Phân bổ các nguồn lực ra
sao để đạt được những mục tiêu đó?

Khi vạch ra chiến lược cấp tổ chức cho một trường đại học, ba lĩnh vực hoạt động thường
được đặt ra là đào tạo, nghiên cứu, tư vấn. Sau đó, người ta xem x ét về việc đặt ra các mục tiêu

và kỳ vọng của mỗi lĩnh vực hoạt động và phân bổ các nguồn lực (đội ngũ giảng viên, nhà
nghiên cứu, đội ngũ quản trị, cơ sở trường lớp, trang thiết bị…) để đạt được các mục tiêu đó.
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 Chiến lược cấp ngành.

Chiến lược cấp ngành  chỉ liên quan đến những mối quan tâm và hoạt động trong một
ngành (một lĩnh vực hoạt động) của tổ chức. Các câu hỏi đặt ra ở đây: Lĩnh vực này của tổ chức
trong môi trường có vị trí nào trong môi trường hoạt động của nó? Nên đưa ra những sản phẩm/
dịch vụ nào? Cần hướng vào phục vụ ai? Nguồn lực được phân bổ trong ngành đó ra sao?

Tiếp ví dụ trên, thì lĩnh vực đào tạo sẽ có chiến lược riêng khác với lĩnh vực nghiên cứu và

lĩnh vực tư vấn. Trong lĩnh vực đào tạo, người ta quan tâm tới vị trí của lĩnh vực n ày của tổ chức
trong môi trường đào tạo (cùng ngành nghề) nói chung của thành phố, của cả nước, thậm chí của
cả châu lục, của thế giới. Các sản phẩm cụ thể ở đây bao gồm đào tạo đại học và đào tạo trên đại
học. Ngoài ra, hình thức đào tạo có thể là tâp tru ng dài hạn hoặc tại chức, từ xa ở mỗi cấp bậc
học và chuyên ngành. Đối tượng của mỗi loại hình đào tạo sẽ được phân bổ một cách hợp lý giúp
cho lĩnh vực đào tạo sẽ được phân bổ một cách hợp lý giúp cho lĩnh vực đào tạo của tổ chức có
thể phát triển mạnh mẽ.

Đối với các tổ chức có nhiều lĩnh vực hoạt động, những nhà quản trị cấp cao thường gặp
khó khăn trong việc tổ chức những lĩnh vực hoạt động đó một cách thống nhất. Một cách giải
quyết vấn đề đó là tạo ra các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU). Trong tổ chức, đơn vị ngành

chiến lược hoạt động tương đối độc lập với nhau. Mỗi đơn vị ngành chiến lược có chiến lược
riêng của mình, nhưng đặt trong sự thống nhất với chiến lược tổng thể. Trong ví dụ trên, 3 loại
chiến lược cho lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và tư vấn phải thống nhất và ăn khớp với chiến lược
của Trường Đại Học.
 Chiến lược cấp chức năng.

Các chiến lược cấp chức năng như Nhân sự, Tài chính, Marketing, Nghiên cứu và Phát

triển (R&D), Sản xuất… được đặt ra trong khuôn khổ một lĩnh vực hoạt động c ủa tổ chức. Các
chiến lược cấp chức năng là sự chi tiết hóa cho chiến lược cấp ngành và liên quan tới việc quản
trị các hoạt động chức năng. Vì vậy, vai trò của chiến lược cấp chức năng là để hỗ trợ chiến lược
cấp tổ chức và để tạo ra một lược đồ, cách thứ c quản trị nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra đối
với chức năng đó. Trở lại ví dụ trên, trong lĩnh vực đào tạo, chiến lược nhân sự cho nhu cầu sử
dụng hiện tại và trong tương lai để hỗ trợ cho chiến lược trong lĩnh vực đào tạo ở trên và để đạt
được các mục tiêu về nhân sự cụ thể. Chiến lược cấp chức năng là chiến lược cấp thấp nhất trong
một tổ chức. Đứng sau các chiến lược cấp chức năng là các kế hoạch tác nghiệp như được thể
hiện trong sơ đồ sau:

Chiến lược cấp tổ chức

Chiến lược cấp ngành

Các chiến lược cấp chức năng

Các kế hoạch tác nghiệp
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4. Những con đường giành ưu thế chiến lược.
Không hề có sẵn những chiến lược nào đó soạn thảo tỉ mỉ để chúng ta áp dụng ngay cho

doanh nghiệp của mình. Tuy nh iên, bằng cách tổng kết thực tiễn kết hợp với những phân tích
khoa học, người ta giới thiệu cho chúng ta những phương pháp chiến lược cơ bản nh ất, những cơ
sở quan trọng nhất làm căn cứ, từ đó mà sáng tạo ra cho mình những chiến lược phù hợp.

Chiến lược kinh doanh quan tâm trước hết đến lợi thế cạnh tranh, nếu không có đối thủ
cạnh tranh thì chẳng cần có chiến lược, vì mục đích của chiến lược là đảm bảo cho doanh nghiệp
giành được lợi thế bền vững so với các đối thủ của họ theo cách có lợi nhất. Sau đây là 3 con

đường để giành được ưu thế chiến lược.
a. Tập trung vào các nhân tố then chốt để thành công.

Nguồn lực của một doanh nghiệp là hữu hạn và thời gian là hạn hẹp, nên nếu doanh
nghiệp phân bổ nguồn lực phân tán nhiều nơi hay rập khuôn theo cách các đối thủ đang làm thì

không thể nào thay đổi ưu thế trên thị trường. Nhưng nguồn lực của doanh nghiệp có thể điều
chỉnh  để tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp theo cách tăng thị phần và tăng khả
năng sinh lợi, để đạt được điều này doanh nghiệp phải tìm ra được một khâu mạnh thật sự là then
chốt cho sự thành công của doanh nghiệp.

Nhưng vấn đề đặt ra là phải tìm ra được nhân tố then chố t cho sự thành công trong ngành

hay trong loại hình kinh doanh mà mình tham gia, từ đó tập trung nguồn lực vào nhân tố để có
cơ hội giành lợi thế chiến lược hơn hẳn các đối thủ của mình.

Phương pháp này có thể áp dụng ngay cả khi doanh nghiệp có nguồn lực ít hơn đối thủ
cạnh tranh, nhưng việc tìm ra  nhân tố then chốt đảm bảo thành công là việc khó khăn nếu không
có phương pháp hợp lý. Sau đây là hai cách tiếp cận khi nghiên cứu để hoạch định chiến lược.

* Phân tích thị trường một cách sáng tạo để tìm ra phân đoạn thị trường then chốt.
- Tiến hành phân tích thị trường, thu thập số liệu, thông tin về các phân đoạn thị trường,
sản phẩm của doanh nghiệp.
- Tổng hợp thông tin, số liệu về các phân đoạn thị trường, các sản phẩm của doanh nghiệp
vào một ma trận, gọi là ma trận thị trường, sản phẩm.
- Tìm ra các phân đoạn thị trường, sản phẩm then chốt.
- Triển khai các chiến lược sản phẩm thị trường đối với các phân đoạn thị trường then chốt.
Ngoài ra, cần nghiên cứu các căn cứ kinh tế như lợi ích mà các chiến lược đề ra  mang lại, nhu
cầu nguồn lực cho mỗi nhóm chiến lược, tổng nhu cầu cho các chiến lược sản phẩm thị trường,
kết quả cho phép doanh nghiệp có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp cho các phân đoạn
thị trường dựa trên các nguồn lực mà doanh nghiệp có.
Ví dụ: Ta có một ma trận thị trường sản phẩm như sau:

Thị trường
Sản phẩm I II III IV V Tổng cộng

A 1 3 0.1 4.1
B 0.1 0.2 1 1.3
C 0.1 0.1 3 3 6.2
D 0.2 2.5 0.5 0.1 3.3

Tổng cộng 0.4 0.3 6.5 7.5 0.2

Ghi chú: Doanh số trên các đoạn  thị trường tính bằng tỉ đồng.
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 Trục hoành biểu thị thị trường hoặc các nhóm khách hàng, các vùng địa lý.
 Trục tung biểu thị các loại sản phẩm, dịch vụ hoặc mặt hàng mà doanh nghiệp có kinh
doanh.
 Mỗi ô là một đoạn thị trường sản phẩm.
 Mỗi hàng là một loại sản phẩm, dịch vụ.
Từ ví dụ trên ta thấy rằng sản phẩm C là sản phẩm then chốt, tiếp theo là sản phẩm A và D. Thị
trường IV là thị trường then chốt, Và tiếp theo đó là thị trường III.

Nhờ cách phân tích như trên chúng ta có thể nhận dạng được một phạm vi r ất rộng các
phân đoạn thị trường và tìm ra được những phân đoạn thị trường có tầm quan trọng chiến lược.

* Phân tích những điểm khác biệt.
Đây là phương pháp tiếp cận sáng tạo lớn để tìm ra nhân tố then chốt cho thành công.

- Xác định những doanh nghiệp thành công và những doanh nghiệp thất bại trong ngành.

- Tìm hiểu nguyên nhân thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp.
- Tổng hợp những nguyên nhân gây ra sự thành công, thất bại của doanh nghiệp. Từ đó rút
ra những bài học cho chính bản thân doanh nghiệp mìn h. Đặc biệt có thể tìm ra nhân tố then chốt
cho sự thành công của doanh nghiệp.

Ví dụ:
- Khi phân tích các doanh nghiệp trong ngành luyện kim, thì ta nhận thấy rằng trong ngành

luyện kim thì quy mô là then chốt. Bởi vì, quy mô sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi p hí sản xuất,
tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp.
- Ngành bia, nước giải khát, thì mạng lưới phân phối là then chốt. Vì hiện nay trên thị trường
bia, nước giải khát xuất hiện rất nhiều các loại sản phẩm khác nhau,  cạnh tranh rất gay gắt. Do
đó, muốn thành công doanh nghiệp phải đảm bảo hệ thống phân phối rộng khắp để đưa sản phẩm
của mình đến tận tay khách hàng, có như vậy mới tăng được khả năng cạnh tranh, đảm bảo sự
thành công lâu dài của doanh nghiệp.
- Ngành thang máy, thì dịch vụ là then chốt. Vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu có một người
bị kẹt trong thang máy hàng giờ hoặc vài giờ. Do đó, các doanh nghiệp phải duy trì một mạng
lưới tốn kém để sửa chữa thang máy nhanh chóng kịp thời, và có như thế họ mới đảm bảo thành

công trong kinh doanh.
Những phân tích trên đây cho thấy chiến lược chung của doanh nghiệp không nhất thiết

phải bao quát mọi giai đoạn trong quá trình sản xuất kinh doanh từ nguyên liệu đến dịch vụ và

cũng không cần phải bao quát toàn bộ thị trường với sự quan tâm đầy đủ như nhau. Nếu muốn
đạt được tất cả các ưu thế trên các khâu, các lĩnh vực, các thị trường thì dù nguồn lực của doanh
nghiệp có lớn đến đâu cũng không thể kham nổi.

Con đường hiệu quả nhất để nhanh chóng đi đến thành công là biế t tập trung nguồn lực
đầu tư vào một chức năng, một lĩnh vực, một phân đoạn thị trường... then chốt để nhanh chóng
vươn lên chiếm lĩnh vị trí hàng đầu nơi đó. Tiếp đó sẽ tận dụng lợi nhuận thu được nhờ lợi thế
ban đầu mang lại mà đầu tư thích đáng sang chứ c năng, phân đoạn thị trường tiếp theo... để tiếp
tục vươn lên dẫn đầu các chức năng thị trường này.

b. Khai thác những ưu thế tương đối.
Giữa các Doanh nghiệp cạnh tranh với nhau trong cùng một ngành hay cùng một loại

hình kinh doanh, nhiều khi Doanh nghiệp mình không hề có tiềm lực gì hơn các đối thủ cạnh
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tranh, hay các bên đều ngang sức ngang tài trong việc thực hiện phương pháp tập trung đầu tư
vào nhân tố then chốt, thì nó vẫ n có thể thành công hơn bằng cách khai thác những ưu thế tương
đối trong những hoàn cảnh và thời gian cụ thể. Con đườn g này được thực hiện thông qua:

Khai thác công nghệ, mạng lưới tiêu thụ có hiệu quả của những sản phẩm không trực tiếp
cạnh tranh với các đối thủ.

Khai thác những khác biệt trong cơ cấu tài sản giữa Doanh nghiệp với các đối thủ gồm
tài sản lưu động, các khoản đầu tư mua cổ phiếu của Doanh nghiệp khác, tài sản cố định, tài sản
vô hình.

Ví dụ:
Doanh nghiệp so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm của đối thủ để tìm những khác

biệt có thể giành được ưu thế tương đối như: g iá thành, chất lượng sản phẩm, tính chất độc đáo
của sản phẩm, nhãn hiệu, biểu tượng…

Tóm lại, những khác biệt trong sản phẩm, trong dịch vụ, trong hệ thống phân phối, trong
công nghệ, trong các mối quan hệ tạo ra những ưu thế tương đối đều có thể được tận  dụng để
giành lợi thế trong cạnh tranh.
c. Con đường sáng tạo tiến công.

Có khi Doanh nghiệp phải đi theo con đường hoàn toàn khác thường nhằm triệt tiêu

những lợi thế mà các đối thủ cạnh tranh đã giành được. Đây là con đường hoàn toàn năng động
sáng tạo, nó thách thức, xét lại những quy tắc tập tục kinh doanh đã được mặc nhiên thừa nhận
trong ngành và trên thị trường nhằm tìm cách thay đổi luật chơi, đảo lộn hiện trạng và nhờ đó
giành được ưu thế, vị thế cạnh tranh của Doanh nghiệp sẽ được cải thiện.

Phương pháp này được đặc trưng bằng việc xét lại ngay cả những nhận thức và kết luận
đang thịnh hành bằng một câu hỏi đơn giản “TẠI SAO”. Liên tiếp đặc ra câu hỏi “TẠI SAO”
cho tất cả những người có trách nhiệm về cách làm ăn hiện nay, người lãnh đạo sẽ tìm r a được
những cải tiến cơ bản, hé mở ra cách cửa đột phá để thoát khỏi tình trạng khó khăn dai dẳng dù

cho đã quan tâm đến nhân tố then chốt hay ưu thế tương đối mà không xoay chuyển được. Hầu
như các phát minh đáng giá trong Quản trị đều bắt nguồn từ việc đặt ra câu hỏi “Tại sao phải làm

như thế?”, “Có làm khác được không?”.
Rõ ràng đây là con đường sáng tạo, với ý chí tấn công mới có thể thành công được.
V. Hoạch định tác nghiệp.

Hoạch định tác nghiệp: là tiến trình xác định  hoạt động thường xuyên, những  gì cần thiết
để góp phần thực hiện mục tiêu dài hạn của tổ chức.  Không một kế hoạch chiến lược nào có thể
biến thành hiện thực nếu thiếu đi công tác tổ chức thực hiện thông qua các kế hoạch triển khai cụ
thể. Để triển khai thực hiện các kế hoạch chiến lược người ta thường tổ chức soạn thảo các kế
hoạch tác nghiệp (kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng, kế hoạch điều độ sản xuất…).
Xét về mặt thực chất các kế hoạch tác nghiệp đều cần phải là những biện pháp tổ chức thực hiện
kế hoạch chiến lược trong từng giai đoạn cụ thể, trong từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Chính
từ phương tiện đặc trưng này mà các nhà quản trị cần lưu ý một số vấn đề cơ bản sau:
1. Xác định mục tiêu.

Mục tiêu của công tác hoạch định kế hoạch tác nghiệp là triển khai để tổ chức t hực hiện
những mục tiêu, chủ trương phương châm chiến lược đã được lựa chọn. Mục tiêu của từng kế
hoạch tác nghiệp là để giải quyết những vấn đề về thực hiện các kế hoạch chiến lược đã được
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thông qua trong từng hoàn cảnh và điều kiện cùng thời điểm cụ thể.  Cùng thực hiện một mục
tiêu của hoạch định chiến lược người ta có thể thực hiện bằng nhiều con đường khác nhau.
Chẳng hạn, để gia tăng doanh số bán hàng lên trong những năm đến 20% người có thể thực hiện
bằng cách như: mở rộng thêm thị trường, hay mở rộng  thêm năng lực sản xuất, hoặc đưa vào sản
xuất thêm các mặt hàng mới… Như vậy, vấn đề cốt yếu của việc xác định mục tiêu hoạch định
chiến thuật ở đây là phải lựa chọn được con đường ngắn nhất, có hiệu quả nhất trong từng hoàn

cảnh cụ thể để thực hiện được những mục tiêu của kế hoạch chiến lược đã lựa chọn.
Với tính chất là mục tiêu của các kế hoạch tác nghiệp thì điều đương nhiên là mục tiêu

của các kế hoạch này phải cụ thể. Nếu như mục tiêu của các kế hoạch chiến lược mang nặng tính
chủ trương, phương hướng định tính, bản chất thì mục tiêu của các kế hoạch tác nghiệp phải là
từng cái đích được định lượng cụ thể trên con đường đi đến mục tiêu chiến lược cuối cùng đó.
2. Xây dựng nội dung.

Một khi mục tiêu của hoạch định tác nghiệp đã được xác định, thì vấn đề kế tiếp sẽ là xây
dựng nội dung của từng kế hoạch tác nghiệp cụ thể. Khác với nội dung của kế hoạch chiến lược,
nội dung của kế hoạch tác nghiệp là những biện pháp triển khai cụ thể về những vấn đề sau:
- Làm cái gì?
- Ai (hoặc bộ phận nào) làm?

- Làm với ai (hoặc bộ phận nào)?

- Làm ở đâu?
- Làm trong bao lâu?
- Cái gì cần phải đạt được?
- Những nguồn tài nguyên nào cần được sử dụng?
- Trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của những người có liên quan là gì? …

Khác với các kế hoạch chiến lược, nội dung của các kế hoạch tác nghiệp thường được
triển khai cụ thể thông qua các chỉ tiêu được định lượng rõ ràng, ví dụ như sản xuất bao nhiêu

sản phẩm, bán thành phẩm, tiêu thụ hết bao nhiêu nguyên vật liệu… Chính việc xác định rõ ràng
và khoa học những mục tiêu cần phải đạt được tron g các loại hình hoạch định tác nghiệp đã làm

cho tính chắc chắn, chính xác, sự đồng bộ và ăn nhịp trở thành những yêu cầu không thể thiếu
trong việc thực hiện thành công các loại kế hoạch này.

3. Các loại hình kế hoạch tác nghiệp:
Kế hoạch tác nghiệp phác họa những hành động cụ thể (chiến thuật) để thực hiện chiến

lược đã được đề ra. Kế hoạch tác nghiệp thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, được hình thành bởi
những nhà quản trị cấp trung và cấp thấp. Kế hoạch tác nghiệp có hai loại:

a. Kế hoạch thường xuyên.
Kế hoạch thường xuyên để giải quyết những vấn đề xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại,

mang tính chu kỳ. Kế hoạch thường xuyên hướng vào việc tạo ra tính ổn định và duy trì sự cân
đối trong tổ chức. Thêm vào đó, kế hoạch thường xuyên đảm bảo thích ứng v ới các tình huống
mang tính chu kỳ, điều này rất quan trọng cho mọi tổ chức. Như chúng ta đã biết, những cá nhân
khác nhau về văn hoá, xã hội chắc chắn sẽ phản ứng khác nhau trước mỗi tình huống. Kế hoạch
thường xuyên cung cấp một cách nhìn chung nhất tron g việc giải quyết các vấn đề có tính chu
kỳ. Kế hoạch thường xuyên đảm bảo rằng sẽ nắm bắt được những tình huống trên bằng cách mô
tả nó và phác thảo cách thức thực hiện chúng. Tuy nhiên, kế hoạch thường xuyên có thể giới hạn
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tính linh hoạt của nhân viên và tạo ra khó khăn trong việc đáp ứng lại những thay đổi nhu cầu
của khách hàng. Vì thế, các nhà quản trị nên xem xét cẩn thận kế hoạch thường xuyên để có thể
sử dụng hiệu quả nhất trước khi phác thảo và thực hiện.

Kế hoạch thường xuyên bao gồm những chính sách, những thủ tục và quy tắc. Từng kế
hoạch lại cung cấp những hướng dẫn khác nhau.

Chính sách: Chính sách là quan điểm, phương hướng và cách thức chung để ra
quyết định trong tổ chức. Trong một tổ chức có thể có nhiều loại chính sách khác nhau cho
những mảng hoạt động trọng yếu, ví dụ, chính sách khuyến khích tài năng trẻ nhằm tạo động lực
phấn đấu cho lớp trẻ tuổi trong tổ chức, chính sách đào tạo nhân viên nhằm xác định phương
thức đào tạo nhân viên để đáp ứng với những đòi hỏi của công việc hiện tại và tương lai. Phương
thức đào tạo ở đây có thể là đào tạo qua công việc, đào tạo tại các cơ sở đào tạo bên trong hoặc
bên ngoài tổ chức…

Tóm lại, chính sách là kế hoạch theo nghĩa nó là những quy định chung để hướng dẫn
hay khai thông cách suy nghĩ và hành  động khi ra quyết định. Các chính sách giúp cho việc giải
quyết các vấn đề trong các tình huống nhất định và giúp cho việc thống nhất các kế hoạch khác
nhau của tổ chức. Các chính sách là tài liệu chỉ dẫn cho việc ra quyết định trong phạm vi co giãn

nào đó. Chính sách khuyến khích tự do sáng tạo những vẫn trong khuôn khổ một giới hạn nào

đó, tuỳ thuộc vào các chức vụ và quyền hạn trong tổ chức.
Thủ tục: Các thủ tục là các kế hoạch thiết lập một phương pháp cần thiết cho việc điều

hành các hoạt động trong tương lai. Đó là sự hướng dẫn hành động, là việc chỉ ra một cách chi
tiết, biện pháp chính xác cho một hoạt động nào đó cần phải thực hiện. Đó là một chuỗi các hoạt
động cần thiết theo thứ tự thời gian, theo cấp bậc quản trị.

Ví dụ, bộ phận nhân sự đề ra thủ tục cho việc sắp đặt những yêu cầu về phúc lợi, đau ốm
và thời gian nghỉ phép của nhân viên. Bộ phận sản xuất đề ra thủ tục cho việc nhận diện và đánh
giá nhà cung cấp.

Quy tắc: Các quy tắc giải thích rõ ràng những hành động nào có thể làm, những hành
động nào không được làm. Đây là loại kế hoạch đơn giản nhất. Không nên nhầm lẫn giữa thủ tục
với quy tắc. Các quy tắc gắn với hướng dẫn hành động mà không ấn định trình tự thời gian, trong
khi đó thủ tục cũng bao hàm sự hướng dẫn những quy định cả trình tự thời gian cho các hành

động. Hơn nữa, các chính sách hướng dẫn việc ra quyết định, trong khi quy tắc cũng là sự hướng
dẫn nhưng không cho phép có sự lựa chọn trong khi áp dụng chúng. Như vậy, so với quy tắc và

thủ tục, chính sách có độ linh hoạt cao hơn.
Ví dụ: bộ phận nhân sự có những quy định về số ngày nghỉ ốm của một nhân viên có thể

được chấp nhận, những tháng có thể nghỉ phép và độ dài thời gian mà một thành viên của tổ
chức phải làm việc trước khi có đủ tiêu chuẩn để hưởng phúc lợi.

b. Kế hoạch đơn dụng:
Kế hoạch đơn dụng giải quyết những tình huốn g mới không lặp lại của tổ chức, mang lại

những khả năng cho tổ chức đáp ứng nhu cầu đổi mới, năng động trong việc đáp ứng những biến
đổi của môi trường.

Có 3 loại kế hoạch đơn dụng: chương trình, dự án và  ngân sách.

* Chương trình: mô tả một tổng thể những hành động liên quan với nhau nhằm hoàn

thành mục tiêu cụ thể. Kế hoạch cụ thể phác hoạ những bước đi quan trọng và những hành động
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chuyên biệt cần thiết để thực hiện mục tiêu cụ thể đã được chương trình mô tả tương đối chi tiết.
Trong chương trình cho thấy sự phối hợp thời gian, hoạt động của các cá nhân và các nhóm một
cách chặt chẽ.

Các chương trình bao gồm một số các mục đích, chính sách, thủ tục, quy tắc, các nhiệm
vụ được giao, các bước phải tiến hàn h, các nguồn lực có thể huy động, và các yếu tố khác.
Chương trình được hỗ trợ bằng những ngân quỹ cần thiết. Một chương trình quan trọng thường ít
khi đứng một mình, thường là một bộ phận của một hệ thống phức tạp các chương trình.

* Dự án: là kế hoạch đơn dụng trực tiếp tác động đến cá nhân hoặc nhóm để thực hiện
những mục tiêu chuyên biệt.

Dự án ít tổng hợp và có phạm vi hẹp hơn chương trình.

* Ngân sách: là kế hoạch đơn dụng chuyên biệt về nguồn tài chính phải cấp phát.
VI. Quản trị theo mục tiêu (MBO: Management By Objectives).

Một kỹ thuật hoạch định đặc biệt là quản trị theo mục tiêu (MBO), nó cung cấp một
phương pháp để triển khai kế hoạch cá nhân, hướng dẫn những hành động cá nhân trong tổ chức.
MBO là cách thức quản trị để mọi thành viên tự mình xác định mục tiêu, tự mình quản lý và thực
hiện.

MBO là một cách thức phát triển kế hoạch cá nhân, hướng dẫn những hành động cá nhân
vì mục tiêu chung của tổ chức.
1. Tiến trình MBO:

Sau đây là sơ đồ tiến trình MBO phác họa những bước chính trong tiến trì nh quản trị theo
mục tiêu. Chương trình MBO là quay vòng và đổi mới tự nhiên.

- Tiến trình bắt đầu khi nhân viên liên kết với người quản lý, thiết lập một nhóm mục tiêu,

những gì làm cơ sở để triển khai kế hoạch cá nhân của họ.
- Khi những nhóm mục tiêu đã được xác định (tức là tiêu chuẩn để làm hiệu quả đã được
nhận diện), nhân viên trong các nhóm có thể phác họa kế hoạch hành động cần thiết để đạt được
mục tiêu. Qua việc xây dựng mục tiêu của các nhóm và tưng cá nhân , nhà quản trị có cơ sở để
đánh giá kết quả thực hiện của họ trong tùng giai đoạn. Ở giai đoạn cuối của quản trị theo mục
tiêu, hiệu quả của nhân viên được so sánh với mục tiêu đã được xác định ban đầu. Mức thưởng
công sẽ dựa trên cơ sở đánh giá mục tiêu đã đạt được như thế nào. Một v òng MBO hoàn chỉnh
bắt đầu từ khi nhân viên phát họa mục tiêu và tiếp theo là giai đoạn hoạch định MBO.
2. Lợi ích của MBO.
- MBO có thể cung cấp một nền tảng cho sự thống nhất và hệ thống trong tổ chức. Thật
vậy, nhờ có MBO mà mục tiêu của tổ chức và mục ti êu của cá nhân có được sự thống nhất. Từ

Bước 1: Đề ra mục tiêu

Bước 2: Thực hiện mục tiêu

Bước 3: Dự đoán và đánh giá mức độ thành đạt
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đó gắn bó việc thực hiện mục tiêu cá nhân với việc hoàn thành mục tiêu của tổ chức. Như vậy,
hệ thống làm việc theo MBO dựa trê n sự phân quyền trong tổ chức, nó cung cấp một chuẩn mực
cần thiết để đảm bảo sự lớn mạnh của hệ thống khi kết hợp hiệu quả làm việc của từng thành

viên trong tổ chức.
- MBO đòi hỏi thông tin giữa nhân viên và người quản lý từ khi có sự chấp thuận những
mục tiêu được phác học trong kế hoạch. Thông tin thường phục vụ để xây dựng mối quan hệ bền
vững hơn giữa nhân viên và nhà quản lý. Nhìn từ góc độ của quyền hành thì MBO thực chất là
một phương pháp giao quyền hạn cho cá nhân tương ứng với yêu cầu thực hiện mục tiêu. Do đó
nó tạo điều kiện để các thành viên thực hiện, phát huy tính năng động và s áng tạo trong quá trình

thực hiện mục tiêu của tổ chức.
- Hệ thống MBO dẫn dắt những người tham gia  làm việc trong môi trường - nơi những
nhân viên cảm thấy họ có tiếng nói và có thể tham gia vào các công việc đã được dự kiến. Hơn
nữa, nhân viên hiểu hơn về tổ chức của họ khi họ tự mình lập kế hoạch những hoạt động trong
quan hệ với mục tiêu của tổ chức. MBO tạo điều kiện cho mọi thành viên trong tổ chức có cơ hội
phát triển năng lực của mình.

3. Một số nhược điểm cơ bản của quản lý theo MBO:
- Đòi hỏi thời gian và sự giao quyền của quản lý cấp cao làm ch ệch hướng cơ hội hoạt
động của họ từ những hoạt động quan trọng khác.
- Đòi hỏi quá nhiều giấy tờ, hoạt động hành chính phức tạp.
- Tạo một xu hướng tập trung vào kế hoạch ngắn hạn đối lại kế hoạch dài hạn.

Câu hỏi ôn tập.

Câu 1. Hãy trình bày hệ thống của tổ chức. Mọi tổ chức đều có hệ thống kế hoạch như vậy
không? Vì sao.
Câu 2. Hãy trình bày các bước của quá trình lập kế hoạch và những mối liên hệ giữa các bước
đó.
Câu 3. Mô hình “5 áp lực cạnh tranh” của M.Porter đề cập tới vấn đề gì? Hãy đưa ra một ví dụ
minh hoạ cho việc phân tích 5 áp lực đó đối với một tổ chức nào đó?
Câu 4. Đánh giá lợi ích của MBO với tư cách là một ông chủ và một nhân viên. Bạn có muốn
tham gia vào chương trình MBO không? Tại sao có hoặc tại sao không?
Câu 5. Với tư cách là một người nhân viên của một công ty, bạn thích hoạch định từ trên xuống
hay từ dưới lên? Bạn xem xét ưu nhược điểm của mỗi cách thức và vai trò của mỗi nhân viên

như thế nào?

Câu 6. Xem xét kế hoạch sự nghiệp của chính bạn. Bạn có phát triển một kế hoạch cho công việc
học tập và sự nghiệp của bạn không? Nếu bạn chưa phát triển một kế hoạch, hãy xem xét những
câu hỏi cho việc phát triển kế hoạch của bạn. Nếu bạn có, hãy sử dụng kế hoạch của bạn để trả
lời những câu hỏi sau:
 Mục tiêu và mục đích của bạn là gì?

 Bạn phải làm gì để thực hiện được mục tiêu và mục đích đó?
 Bạn sẽ cần nguồn lực gì?

 Bạn phải làm gì?
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 Hệ thống kiểm soát của bạn như thế nào?

 Cái gì có thể làm cho kế hoạch của bạn bị chệch đường? Bạn có kế ho ạch dự phòng cho

tình huống đó không.
Câu 7. Anh AN là người quản lý một cửa hàng ăn uống tại Thành phố Đà Nẵng. Trong nhiều
năm qua cửa hàng này hoạt động rất thành công và tạo được ấn tượng tốt đối với khách hàng,
đặc biệt là những món ăn của cửa hàng rất phù hợp với khẩu vị của đại đa số khách hàng, mặt
khác, giá cả phải chăng phù hợp với những người có thu nhập trung bình, cách phục vụ của nhân
viên là khá ân cần và lịch sự đã tạo được nhiều thiện cảm nơi khách hàng, cửa hàng lại nằm tại
một vị trí khá thuận lợi. Chính những yếu tố trên đã làm cho số lượng khách hàng đến với cửa
hàng ngày càng đông hơn và doanh thu cũng ngày càng tăng lên, thế nhưng trong vài tháng trở
lại đây doanh số của cửa hàng bỗng nhiên bị sụt giảm hẳn (giảm 30%). Sau một thời gian tìm
hiểu, anh AN đã xác định được nguyên nhân của vấn đề là do nhà hàng của mình đang bị cạnh
tranh (Trong tháng trước có một nhà hàng khác ở gần đó mới khai trương và đi vào hoạt động,
nhà hàng này có vẻ hấp dẫn hơn và có nhiều biện pháp rất tinh vi đang lôi kéo khách hàng của
anh AN sang nhà hàng của họ).
Yêu cầu:

1/ Những vấn đề trong tình huống trên thuộc về chức năng nào của quản trị? Giải thích.
2/ Để giải quyết tình hình như hiện nay, anh (chị) có thể đưa ra những lời khuyên nào

(hoặc đề ra những giải pháp nào) để giúp đỡ anh AN?



- 61 -

Chương 4. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC

Mọi tổ chức tồn tại vì theo đuổi một sứ mệnh và trong những giai đoạn nhất định đều
hướng đến mục tiêu cụ thể. Một tổ chức hướng đến việc thực hiện những mục tiêu nhất định, nó
cần thực hiện một số hoạt động cụ thể nhất định và cần thiết phải thiết lập các bộ phận với các
nhóm làm việc thích hợp để thực thi những công việc này. Ở các tổ chức có quy mô nhỏ, tương
đối đơn giản, những hoạt động này có thể được xác định và nhóm gộp lại dễ dàng. Tuy nhiên, ở
các tổ chức có sự gia tăng về quy mô, cấu trúc phức tạp, những hoạt động của tổ chức trở nên

khó xác định và phối hợp giữa chúng. Nói chung, những thách thức đi liền với những hoạt động
của tổ chức và việc phân bổ nguồn tài nguyên cho những hoạt động này trở nên khó khăn hơn
khi quy mô và tính phức tạp của tổ chức gia tăng. Vì những lẽ trên, các doanh nghiệp rất cần đến
chức năng tổ chức.

Chương này tập trung vào chức năng tổ chức, một thành tố quan trọng của hoạt động
quản trị. Bắt đầu từ việc nghiên cứu các khái niệm về tổ chức, chức năng tổ chức và các khái

niệm liên quan. Tiếp theo sẽ nghiên cứu về các thuộc tính của cơ cấu tổ chức, như chuyên môn
hóa, phân chia tổ chức thành các bộ phận, quyền hạn và trách nhiệm…. Tiếp theo sẽ nghiên cứu
về thiết kế cơ cấ u tổ chức, như mục tiêu, nguyên tắc, tiến trình thiết kế cơ cấu tổ chức… Và cuối
cùng sẽ nghiên cứu về quản lý sự thay đổi trong tổ chức, bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ thay đổi
theo thời gian, do sự thay đổi của môi trường hoạt động, do vậy chúng ta cần phải nghiên cứu
quản lý sự thay đổi tổ chức, đảm bảo quá trình thay đổi đi đúng hướng và phù hợp với thực tế tổ
chức.

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu chương này, người học có khả năng:

 Nhớ, hiểu và phát biểu được khái niệm về chức năng tổ chức, cơ cấu tổ chức, quản lý
sự thay đổi và các khái niệm liên quan.

 Hiểu rõ và mô tả được những thuộc tính của cơ cấu tổ chức.
 Phân tích được các bước trong tiến trình thiết kế cơ cấu tổ chức.
 Ứng dụng được những thuộc tính cơ cấu tổ chức và tiến trình thiết kế cơ cấu tổ chức

vào thực tiễn.
 Hiểu rõ lý do thay đổi,  hình thức và nội dung thay đổi trong công tác tổ chức.
 Phân tích và đánh giá được những tác động của sự thay đổi, những phản ứng đối với

sự thay đổi và hành động của nhà quản trị trước sự thay đổi.

I. Những vấn đề cơ bản về Chức năng Tổ chức.
1. Khái niệm và vai trò.

Chức năng tổ chức là một chức năng của quá trình quản trị, bao gồm việc đảm bảo cơ cấu
tổ chức và nhân sự cho hoạt động của tổ chức. Đây là một trong 4 chức năng rất quan trọng của
doanh nghiệp, nếu không thực hiện tốt chức năng này thì các một mục tiêu của tổ chức sẽ rất khó
hoàn thành, vì nguồn nhân lực luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của các tổ
chức.
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Trong nội dung của chương này chúng ta nghiên cứu tổ chức dưới góc độ là một đ ộng từ,
một chức năng quản trị chứ không phải là một danh từ thể hiện tổ chức là một nhóm người hoạt
động vì mục tiêu chung.

a. Khái niệm.
Chức năng tổ chức là hoạt động quản trị nhằm thiết lập một hệ thống các vị trí cho mỗi

cá nhân và bộ phận sao cho các cá nhân và bộ phận có thể phối hợp với nhau một cách tốt nhất
để thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức.
b. Vai trò.
 Tạo khuôn khổ cơ cấu và nhân lực cho quá trình triển khai các kế hoạch.
 Là nền tảng để Tổ chức hoạt động có hiệu quả trong mọi tình huống phức tạp.
 Bảo đảm trật tự.
 Phát huy được hết năng lực sở trường của mỗi cá nhân và mỗi bộ phận trong đơn vị.
2. Cơ cấu Tổ chức và những yếu tố cấu thành nên cơ cấu tổ chức .
a. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức thể hiện cách thức trong đó các hoạt động của tổ chức được phân công
giữa các phân hệ, bộ phận và cá nhân. Nó xác định rõ mối tương quan giữa các hoạt động cụ thể,
những nhiệm vụ, quyền hạn, và trách nhiệm gắn liền với các cá nhân, bộ phận, phân hệ của tổ
chức, và các mối quan hệ quyền lực bên tr ong tổ chức. Sau đây là khái niệm cơ bản nhất của cơ
cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức là tổng hợp các bộ phận có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau,
được chuyên môn hóa, có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhất định, được bố trí theo
những cấp, những khâu khác nhau nhằm thực hiện các hoạt động của tổ chức và tiến tới những
mục tiêu đã xác định.
b. Những yếu tố cơ bản cấu thành nên cơ cấu Tổ chức.

Khi nghiên cứu xây dựng cơ cấu tổ chức, chúng ta cần quan tâm đến những yếu tố cơ bản
để định hình nên tổ chức: (1) chuyên môn hoá công việc; (2) Mô hình hình phân chia tổ chức
thành các bộ phận, (3) Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức, (4) Tầm hạn quản trị, (5) Phân bổ
quyền hạn giữa các cấp quản trị, (6) Phối hợp giữa các bộ phận.
(1) Chuyên môn hóa công việc.

Khái niệm
Chuyên môn hoá là hình thức phân công lao động xã hội làm cho tổ chức nói chung và các

bộ phận, các nơi làm việc nói riêng chỉ đảm nhiệm một hoặc một số ít công việc hoặc bước công
việc.

Ưu điểm của chuyên môn hóa

 Chuyên môn hoá làm tăng năng suất lao động.
Adam Smith đã mở đầu cuốn sách “Của cải của các dân tộc” bằng một ví dụ nổi tiếng về

chuyên môn hóa lao động trong một xí nghiệp sản xuất kim khâu. Miêu tả công việc trong xí
nghiệp, Smith viết, “một người kéo sắt thành sợi mảnh , một người làm thẳng sợi sắt, người thứ 3
cắt kim, người thứ 4 tạo lỗ xâu kim, người thứ 5 mài dũa để tạo cây kim”. 10 người trong một
ngày làm được 4800 cây kim, còn nếu làm việc hoàn toàn độc lập, mỗi người trong một ngày chỉ
làm được 20 cây kim. Lợi thế cơ bản của chuyên môn hóa lao động là ở chỗ thông qua việc phân
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chia công việc phức tạp thành những hoạt động đơn giản, mang tính độc lập tương đối để giao
cho từng người, tổng năng suất lao động của cả nhóm sẽ tăng lên gấp bội.

 Giảm chi phí và thời gian  đào tạo công nhân.
Chuyên môn hóa công việc sẽ tạo nên những nhiệm vụ đơn giản, dễ đào tạo để thực hiện.

Biến mỗi người thành chuyên gia trong một số công việc nhất định.
 Thuận lợi trong việc phân công công việc
Bởi vì chuyên môn hóa tạo ra vô vàng công việc khác nhau, mỗi người có thể lựa chọn cho

mình những công việc và vị trí phù hợp với tài năng và lợi ích của họ.
 Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị.
 Tạo điều kiện dễ dàng trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại.
Nhược điểm của chuyên môn hóa
 Tạo ra sự nhàm chán trong công việc.
Các nhiệm vụ bị chia cắt thành những khâu nhỏ, tách rời nhau và mỗi người chỉ chịu trách

nhiệm về một khâu, và quá trình làm việc của họ cứu lặp đi lặp lại nên họ nhanh chóng cảm thấy
công việc của mình là nhàm chán.

 Giảm tính hợp tác trong lao động.
Trình trạng xa lạ, đối nghịch giữa những người lao động có thể gia tăng, do mỗi người chỉ

chú tâm đến thực hiện nhiệm vụ, hay công việc của mình ít quan tâm và thấu hiểu công việc của
người khác. Do đó, tính hợp tác trong lao động có xụ hướng giảm xuống.

 Dễ gây ra các căn bệnh nghề nghiệp.
Để khắc phục hạn chế của chuyên môn hóa người ta thường sử dụng các kỹ thuật đa dạng

hóa công việc, phong phú hóa công việc, luân chuyển công việc.
(2) Các mô hình phân chia tổ chức thành các bộ phận.

Mô hình phân chia tổ chức thành các bộ phận sẽ giúp các nhà quản trị biết cách phân chia
tổ chức thành các bộ phận với số thuộc cấp có thể quản trị trực tiếp phù hợp với quy mô của tổ
chức. Đây cũng là cơ sở quan trong trong việc nhóm g ộp các hoạt động, công việc của tổ chức.
Sau đây là một số mô hình phổ biến hiện nay:  (1) Mô hình tổ chức đơn giản, (2) Mô hình tổ chức
theo chức năng, (3) Mô hình tổ chức theo bộ phận (sản phẩm/ khách hàng/ địa dư), (4) Mô hình

đơn vị kinh doanh chiến lược, (5) Mô hình tổ chức ma trận.
 Mô hình tổ chức đơn giản.

Đây là phương thức tổ chức đơn giản nhất. Trong tổ chức không hình thành nên các bộ
phận. Người lãnh đạo trực tiếp quản trị tất cả các thành viên của tổ chức. Người lao động được
tuyển dụng để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Các tổ chức rất nhỏ như hộ kinh doanh cá thể,
trang trại thường có cấu trúc loại này.

 Mô hình tổ chức bộ phận theo chức năng.
Tổ chức theo chức năng là hình thức tạo nên bộ phận trong đó các cá nhân thực hiện các

hoạt động mang tính chất tương đồng (như Marketing, nghiên cứu và phát triển, sản xuất, tài

chính, quản trị nguồn nhân lực…), được hợp nhóm trong cùng một đơn vị cơ cấu.
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- Các ưu điểm cụ thể mô hình này: (1) phát huy đầy đủ hơn những ưu điểm của chuyên
môn hóa ngành nghề như hiệu quả tác  nghiệp cao, đào tạo dễ dàng… , (2) giữ được sức mạnh và

uy tín của các chức năng chủ yếu, (3) tạo điều kiện để kiểm tra chặt chẽ các cấp cao nhất.
- Nhược điểm của mô hình này là: (1) thường dẫn đến mâu thuẫn giữa các bộ phận chức
năng, (2) khó khăn trong công tác phối hợp giữa các phòng ban chức năng, (3) dễ tạo ra cách
nhìn quá hạn hẹp ở các cán bộ quản trị chức năng, (4) hạn chế việc phát triển đội ngũ cán bộ
quản trị chung.

Mô hình tổ chức theo chức năng tương đối dễ h iểu và được hầu hết các tổ chức sử dụng
trong một giai đoạn phát triển nào đó, khi tổ chức các quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong một
lĩnh vực, đơn vị sản phẩm, thị trường.
 Các Mô hình tổ chức bộ phận theo sản phẩm/ địa dư/ khách hàng

Phương thức hợp nhóm các hoạt động và đội ngũ nhân sự theo sản phẩm, khách hàng,

hoặc địa bàn hoạt động từ lâu đã được sử dụng để làm tăng khả năng thích nghi của các tổ chức
với môi trường.

Tổng Giám Đốc

Giám Đốc
Sản phẩm A

Giám Đốc
Sản phẩm B

Giám Đốc
Sản phẩm C

Giám Đốc
Sản phẩm D

Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm

Tổng Giám Đốc

Giám Đốc
Vùng A

Giám Đốc
Vùng B

Giám Đốc
Vùng C

Giám Đốc
Vùng D

Cơ cấu tổ chức theo địa dư

Ban Giám Đốc

Phòng
Kinh doanh

Phòng
Sản xuất

Phòng
R&D

Phòng
TC-HC

Phòng
KT-TC

Cơ cấu tổ chức theo chức năng
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- Ưu điểm chính của các mô hình tổ chức bộ phận này l à: (1) tập trung sự chú ý vào những
sản phẩm, khách hàng hoặc khu vực thị trường quan trọng , (2) việc phối hợp hành động giữa các
phòng ban chức năng trong các đơn vị bộ phận vì mục tiêu cuối cùng có hiệu quả hơn, (3) tạo
khả năng tốt hơn cho việc phát tri ển đội ngũ cán bộ quản trị chung, (4) các đề xuất đổi mới công
nghệ dễ được quan tâm, ( 5) sử dụng được lợi thế nguồn lực của các địa phương khác nhau.
- Nhược điểm tiềm ẩn của các mô hình: (1) sự tranh giành nguồn lực giữa các tuyến có thể
dẫn đến phản hiệu quả, (2) có khó khăn trong việc thích ứng với các yếu tố tác động lên toàn tổ
chức, (3) cần nhiều người có năng lực quản trị chung, ( 4) làm nảy sinh khó khăn đối với việc
kiểm soát của cấp quản trị cao nhất.
 Mô hình tổ chức đơn vị kinh doanh chiến lược

Khi mối quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức đã trở nên quá phức tạp, ngăn cản sự
phối hợp, các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ tìm cách tạo nên các đơn vị chiến lược mang tính độc lập
cao, có thể tự tiến hành các hoạt động thiết kế, sản xuất và phân phối sản phẩm  của mình. Về
thực chất, mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược là biến thể của các mô hình tổ chức theo sản
phẩm, địa dư, hoặc khách hàng. Các đơn vị chiến lược là những phân hệ độc lập, đảm nhận một
hay một số ngành nghề hoạt động khác nh au, với những nhà quản trị quan tâm trước hết tới sự
vận hành của đơn vị mình và rất có thể còn được cạnh tranh với các đơn vị khác trong tổ chức.

Cơ cấu tập đoàn là một dạng của mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược, với hình thức
đặc biệt nhất là các công ty mẹ nắm giữ cổ phần (Holding Company), quy tụ những hoạt động
không liên kết.
- Ưu điểm của mô hình tổ chức bộ phận theo đơn vị chiến lược là: xây dựng trên cơ sở
phân đoạn chiến lược nên giúp đánh giá được vị trí của tổ chức trên thị trường, đối thủ cạnh
tranh và diễn biến của môi trường, (2) có những đơn vị đủ độc lập với mục tiêu rõ ràng, và điều
này cho phép tăng cường phối hợp bằng phương thức giảm thiểu nhu cầu phối hợp.
- Nhược điểm: (1) có khả năng xuất hiện tình trạng cục bộ, khi lợi ích của đơn vị chiến
lược lấn át lợi ích của toàn tổ chức, (2) chi phí cho cơ cấu tăng do tính trùng lắp của công việc,
(3) công tác kiểm soát của cấp quản trị cao nhất có thể gặp nhiều khó khăn.

Ban Giám Đốc

Khách hàng

Trong nước
Khách hàng

Quốc tế

Khách hàng
Tổ chức

Khách hàng
Bán lẻ

Cơ cấu tổ chức theo khách hàng
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Mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược hiện đang được các công ty như General Electric,
General Foods, và Armco Steel áp dụng. Nhiều người cho rằng đây là hình thái cơ cấu chủ yếu
của các tổ chức rất lớn trong những năm cuối thế kỷ XX.

 Mô hình tổ chức theo ma trận.
Mô hình ma trận  là sự kết hợp của hai hay nhiều mô hình tổ chức khác nhau. Ví dụ, mô

hình tổ chức theo chức năng kết hợp với mô hình tổ chức theo sản phẩm. Ở đây, các cán bộ quản
trị theo chức năng và theo sản phẩm đều có vị thế ngang nhau. Họ chịu trách nhiệm báo cáo cho
cùng cấp lãnh đạo và có thẩm quyền ra quyết định thuộc lĩnh vực mà họ phụ trách.

- Ưu điểm của mô hình tổ chức ma trận : (1) định hướng các hoạt động theo kết quả cuối
cùng, (2) tập trung nguồn lực vào khâu xung yếu, (3) kết hợp được năng lực của nhiều cán bộ
quản trị và chuyên gia, (4) tạo điều kiện đáp ứng nhanh chóng với những thay đổi của môi
trường.

Ban Giám Đốc

Phòng
Kinh

doanh

Phòng
Sản xuất

Phòng
D&P

Phòng
TC-HC

Phòng
KT-TC

Cơ cấu tổ chức theo ma trận

Ban
quản lý
Dự án 1

Ban
quản lý
Dự án 2

Ban
quản lý
Dự án 3

Công ty

SBU1 SBU2 SBU3 SBU4

Cơ cấu tổ chức theo đơn vị kinh doanh chiến lược
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- Nhược điểm: (1) hiện tượng song trùng lãnh đạo dẫn đến sự không thống nhất mệnh lệnh,
(2) quyền hạn và trách nhiệm của nhà quản trị có thể trùng lắp tạo ra xung đột , (3) cơ cấu phức
tạp và không bền vững, (4) có thể gây tốn kém.

Các tổ chức theo ma trận  mang lại triển vọng lớn cho nhiều tổ chức trong điều kiện môi
trường thay đổi nhanh với nhiều yếu tố bất định. Điểm mấu chốt làm cho cơ cấu ma trận  phát
huy được tác dụng là sự rõ ràng của mối quan hệ quyền hạn giữa các cán bộ quản trị và cơ chế
phối hợp.

Trong thực tế ngoài những mô hình trên, các bộ phận của cơ cấu còn có thể được hình

thành theo quá trình công nghệ, theo các dịch vụ hỗ trợ, theo nhóm… Tuy nhiên, cần nhấn mạnh
rằng không có cách duy nhất để xây dựng tổ chức. Ngược lại, mô hình được lựa chọn phụ thuộc
vào nhiều yếu tố khác nhau trong mỗi hoàn cảnh nhất định. Các yếu tố này bao gồm các loại
công việc phải làm, cách thức tiến hành công việc, những ngườ i tham gia thực hiện công việc,
công nghệ được sử dụng, đối tượng phục vụ, phạm vi phục vụ, và các yếu tố bên trong cũng như
bên ngoài khác. Ở bất kỳ mức độ nào, việc lựa chọn một cách phân chia cụ thể cần được tiến
hành sao cho có thể đạt được các mục tiê u của tổ chức một cách có hiệu quả. Để thực hiện được
điều đó, phần lớn các tổ chức đều cần đến các hình thức phân chia bộ phận hỗn hợp, trong đó kết
hợp hai hay nhiều mô hình tổ chức thuần túy nói trên. Thông thường tổ chức lầy một loại mô
hình nào đó làm cơ sở và đưa thêm vào đó các mô hình tổ chức khác nếu thấy cần thiết.

Ưu điểm lớn nhất của mô hình hỗn hợp là sự kết hợp nhiều mô hình cho phép tổ chức lợi
dụng được các ưu thế của mô hình tổ chức chính đồng thời ít ra cũng giảm được ảnh  hưởng của
các nhược điểm của nó. Các ưu điểm khác của mô hình này là giúp xử lý được các tình huống
hết sức phức tạp, có tác dụng tốt đối với các tổ chức lớn, và cho phép chuyên môn hóa một số cơ
cấu tổ chức.

Tổng Giám Đốc

P.TGĐ
Nhân sự

P.TGĐ
Kinh doanh

P.TGĐ
Tài chính

GĐ Khu vực
miền Bắc

GĐ Khu vực
miền Trung

GĐ Khu vực
miền Nam

Khách hàng
Tổ chức

Khách hàng
Bán lẻ

Mô hình tổ chức hỗn hợp

Chức năng

Địa dư

Khách hàng
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 Mô hình cơ cấu tổ chức mạng lưới:
Cơ cấu tổ chức mạng lưới là cơ cấu trong đó mối quan hệ giữa các thành viên (cá nhân,

đơn vị) được thực hiện trên cơ sở bình đẳng. Cơ cấu mạng lưới cho phép những cá nhân, bộ phận
của tổ chức liên kết với nhau, hay cho phép tổ chức liên kết với khách hàng, những n hà cung
cấp, những đối thủ cạnh tranh nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp vì mục đích chung hay
khuyến khích sự phối hợp trong điều kiện môi trường có độ bất
định cao. Đó có thể là những nhóm tự quản với chế độ ra quyết
định tập thể, hoạt động liên doanh, liên kết, liên minh, giữa các
tổ chức độc lập, các tập đoàn hoạt động theo chế độ hội đồng các
giám đốc….
3 loại cơ cấu tổ chức mạng chủ yếu:
 Cơ cấu mạng nội bộ.
 Cơ cấu mạng ổn định.
 Cơ cấu mạng năng động

(3) Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức.
 Khái niệm.

Quyền hạn là quyền tự chủ trong quá trình quyết định và quyền đòi hỏi sự tuân thủ quyết
định và quyền đòi hỏi sự tuân thủ quyết định gắn liền với một vị trí (hay chức vụ) quản trị nhất
định trong cơ cấu tổ chức. Quyền hạn của một vị trí quản trị sẽ được gia o phó cho người nào

nắm giữ vị trí đó. Và như vậy, quyền hạn không có liên quan gì với những phẩm chất cá nhân
của người cán bộ quản trị. Chính thành ngữ “một ông vua có thể chết nhưng ngôi vua vẫn còn

đó” đã minh họa điều này. Khi một người rời khỏi chức vụ, quyền hạn không đi theo anh ta mà ở
lại với vị trí quản trị và thuộc về người thay thế.
Khi các nhà quản trị được trao quyền hạn, họ sẽ phải chịu trách nhiệm – đó là bổn phận phải
hoàn thành những hoạt động được phân công. Quyền hạn không gắn liền với  trách nhiệm tương
ứng sẽ tạo cơ hội cho sự lạm dụng, và ngược lại cũng không thể để một nhà quản trị phải chịu
trách nhiệm về một việc nào đó nếu anh ta không có đủ quyền hạn để thực hiện nó.
 Các loại quyền hạn trong cơ cấu tổ chức.

Quyền hạn là chất kết dính trong cơ cấu tổ chức, là sợi dây liên kết các bộ phận với nhau,
là phương tiện mà nhờ đó các nhóm hoạt động được đặt dưới sự chỉ huy của một nhà quản trị, và

sự phối hợp giữa các đơn vị có thể được nâng cấp dần. Nó chính là công cụ để nhà quản trị có
thể thực hiện quyền tự chủ và tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của
từng người. Trong tổ chức quyền hạn chia làm 3 loại: quyền hạn trực tuyến, quyền hạn tham
mưu, và quyền hạn chức năng, được phân biệt chủ yếu bằng mối quan hệ với  quá trình quyết
định.

 Quyền hạn trực tuyến.
Quyền hạn trực tuyến là quyền hạn cho phép người quản trị ra quyết định và giám sát

trực tiếp đối với cấp dưới. Đó là mối quan hệ quyền hạn giữa cấp trên và các cấp dưới trải dài từ
cấp cao nhất xuống tới cấp thấp nhất trong tổ chức, tương ứng với dây chuyền chỉ huy theo
nguyên lý thứ bậc. Là một mắc xích trong dây chuyền chỉ huy, mỗi nhà quản trị với quyền hạn
trực tuyến có quyền ra quyết định cho cấp dưới trực tiếp và nhận sự báo cáo từ họ.
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 Quyền hạn tham mưu.
Bản chất của mối quan hệ tham mưu là cố vấn. Chức năng của các tham mưu (hay bộ

phận tham mưu) là điều tra, khảo sát, nghiên cứu, phân tích, và đưa ra những ý kiến tư vấn cho
những người quản trị trực tuyến mà họ có trách nhiệm phải quan hệ. Sản phẩm lao  động của cán
bộ hay bộ phận tham mưu là những lời khuyên ch ứ không phải là các quyết định cuối cùng.

 Quyền hạn chức năng.
Quyền hạn chức năng là quyền trao cho một cá nhân ra quyết định và kiểm soát những

hoạt động nhất định của các bộ phận khác. Nếu nguyên lý thống nhất mệnh lệnh được thực hiện
vô điều kiện, quyền kiểm soát các hoạt động này chỉ thuộc về những người phụ trách trực tuyến
mà thôi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, do sự hạn chế về kiến thức chuyên môn, thiếu khả
năng giám sát quá trình, quyền hạn này lại được người phụ trách chung giao cho một cán bộ
tham mưu hay một người quản trị một bộ phận nào khác.

(4) Tầm hạn Quản trị
 Tầm hạn Quản trị.

Tầm hạn quản trị là số lượng nhân viên có mối quan hệ báo cáo trực tiếp cho một nhà
quản trị. Tầm hạn quản trị được xác định dựa vào đ ặc điểm của tổ chức như: tính phức tạp của
công việc, những thay đổi của môi trường cạnh tranh, năng lực của nhân viên và của các nhà

quản trị sẽ là những yếu tố quan trọng tác động đến tầm hạn quản trị.
Khi công việc phức tạp, tầm hạn quản trị nên đặt ra tương đối hẹp. Điều này cho phép

nhà quản trị dành nhiều thời gian cho thuộc cấp của mình để giúp họ đương đầu với sự phức tạp
của công việc. Ngược lại, khi công việc được tiêu chuẩn hóa cao và thường xuyên lặp lại, nhà

quản trị sẽ không cần giành nhiều thời gian để hỗ trợ từng nhân viên, tầm hạn quản trị có thể đặt
ra rộng hơn.

Tầm hạn quản trị là biến số căn bản của tổ chức. Nó xác lập số cấp quản trị cần thiết tồn
tại trong tổ chức. Một tổ chức duy trì một tầm hạn quản  trị tương đối hẹp sẽ có nhiều cấp quản lý
hơn một tổ chức có cùng nhân viên nhưng có tầm hạn quản trị rộng hơn.
 Các mô hình cơ cấu tổ chức xét theo số cấp quản trị.

 Cơ cấu tổ chức nằm ngang là loại cơ cấu chỉ có một vài cấp quản trị và hướng tới
một nền quản trị phi tập trung. Mọi nhân viên của tổ chức đều được khuyến khích tham gia vào

quá trình ra quyết định.
 Cơ cấu tổ chức hình tháp là loại cơ cấu có rất nhiều cấp bậc quản trị. Nó thường sử

dụng phương thức quản trị “trên - dưới” hay “ra lệnh - kiểm tra”, trong đó các nhà quản trị ra các
mệnh lệnh hành chính và kiểm soát gắt gao việc thực hiện mệnh lệnh. Cơ cấu hình tháp được tổ
chức trên cơ sở chuyên môn hóa lao động theo chức năng, với sự phân chia tổ chức thành các bộ
phận mang tính độc lập cao.
(5) Phân bổ quyền hạn giữa các cấp quản trị.
 Các khái niệm.
- Quyền hạn của tổ chức chẳng qua là mức độ độc lập dành cho mỗi người thông qua việc
trao cho họ quyền ra các quyết định. Vậy quyền hạn nên được tập trung hay phân tán trong một
tổ chức ở mức độ nào.
- Tập trung là phương thức tổ chức trong đó mọi quyền ra quyết định được tập trung vào

cấp quản trị cao nhất của tổ chức.
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- Phân quyền là xu hướng tán quyền ra quyết định cho những cấp quản trị thấp hơn trong
hệ thống thứ bậc. Phân quyền là hiện tượng tất yế u khi tổ chức đạt tới quy mô và trình độ phát
triển nhất định làm cho một người (hay một cấp quản trị) không thể đảm đương được mọi công
việc quản trị.
- Ủy quyền trong quản trị tổ chức là hành vi của cấp trên trao cho cấp dưới một số quyền
hạn để họ nhân danh mình thực hiện những công việc nhất định.

Trong các xu hướng phân bổ quyền hạn trên thì phân quyền là phổ biến nhất, các tổ chức
thường có xu hướng tán quyền ra quyết định cho các cấp quản trị trong tổ chức. Sau đây là
những lợi ích cơ bản của phân quyề n:

 Phân quyền làm cho nhân viên quan tâm nhiều hơn đến công việc, từ đó làm họ gắn
bó với công việc.

 Tạo điều kiện để họ thử thách và trưởng thành hơn.
 Phân quyền giúp cho việc ra quyết định tốt hơn.
 Tạo điều kiện để phát triển nhân viên.

 Nhà quản trị có cơ hội về thời gian và sức lực nhiều hơn trong việc gia tăng thành quả
của họ.
(6) Phối hợp các bộ phận của tổ chức.
 Vai trò của công tác phối hợp.

Phối hợp là quá trình liên kết hoạt động của những con người, bộ phận, phân hệ và hệ
thống riêng rẽ nhằm thực  hiện có kết quả và hiệu quả các mục tiêu chung của tổ chức. Việc phối
hợp là rất cần thiết khi tổ chức có nhiều cá nhân và bộ phận tham giá thực hiện chung một số
hoạt động. Nếu không có phối hợp, con người không thể nhận thức được vai trò của mình trong

tổng thể và có xu hướng theo đuổi những lợi ích riêng thay vì hướng tới những mục tiêu chung.

 Các công cụ phối hợp.
- Các kế hoạch. Với các kế hoạch như chiến lược, chính sách, chương trình, dự án, ngân
sách, quy chế, quy tắc, thủ tục, hoạt động của các bộ phận và con người sẽ ăn khớp với nhau nhờ
tính thống nhất của các mục tiêu và các phương thức hành động.
- Hệ thống tiêu chuẩn Kinh tế -Kỹ thuật, bao gồm: chuẩn hóa các kết quả, chuẩn hóa các
quy trình, chuẩn hóa các kỹ năng.
- Các công cụ cơ cấu. Có những hìn h thái cơ cấu điều kiện dễ dàng cho giao tiếp theo
chiều dọc (cơ cấu giảm thiểu số cấp quản trị) và theo chiều ngang (cơ cấu ma trận , nhóm dự án,
nhóm chất lượng, hội đồng thường trực, những nhà môi giới….). Việc sử dụng cơ chế hoạt động
của các tuyến chỉ huy cũng tăng cường phối hợp. Thông qua mối quan hệ ra quyết định và báo

cáo, các tuyến chỉ huy thúc đẩy các luồng thông tin giữa những con người và đơn vị.
- Giám sát trực tiếp. Phối hợp được thực hiện bởi người quản trị thông qua việc trực tiếp
giám sát công việc của cấp dưới và đưa ra các mệnh lệnh buộc cấp dưới phải thực hiện trong một
khuôn khổ thống nhất.
- Các công cụ của hệ thống thông tin, truyền thông và tham gia quản trị với những phương
diện cơ bản:  phương diện kỹ thuật, phương diện chức năng ngôn  ngữ, phương diện hành vi. Hệ
thống thống tin được xây dựng tốt sẽ tạo môi trường kết nối cho toàn thể tổ chức, tạo điều kiện
để các cá nhân, bộ phân liên kết với nhau một cách thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả.
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- Văn hóa tổ chức. Hệ thống nhận thức, những giá trị, những chuẩn mực, những lễ nghi
hằng ngày, những điều cấm kỵ là “xi măng chuẩn” gắn kết các bộ phận và con người của tổ chức
thành một khối thống nhất, làm tăng cường khả năng phối hợp để đạt mục đích chung.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức.

Khi xây dựng cơ cấu tổ chức quản trị, đòi hỏi không chỉ xuất phát từ những nguyên tắc
trên, mà điều quan trọng và khó khăn nhất là phải tính đến những yếu tổ ảnh hưởng trực tiếp và

gián tiếp đến sự hình thành, phát triển cơ cấu tổ chức quản trị.  Trên thực tế một cơ cấu tổ chức
chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và các yếu tố này thay đổi tuỳ theo từng trường hợp. Sau đây
chúng ta sẽ tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản lý.
a. Chiến lược và mục tiêu của tổ chức

Cơ cấu tổ chức được xâ y dựng nhằm đáp ứng mục tiêu của cơ sở. Vì vậy, khi chiến lược
và mục tiêu của cơ sở thay đổi, đòi hỏi cơ cấu tổ chức cũng phải thay đổi cho phù hợp với chiến
lược mới.
b. Quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức

Quy mô của tổ chức càng lớn thì sự phức tạp của các mối quan hệ càng tăng. Điều này là
do sự hình thành các bộ phận chuyên môn hoá và phân quyền để đảm bảo cho hoạt động của cơ
sở.
c. Đặc điểm kỹ thuật và công nghệ sản xuất

Mỗi tổ chức đều dùng một hình thức kỹ thuật cô ng nghệ nào đó để tạo ra các sản phẩm
đầu ra. Hiệu quả của một cấu trúc tuỳ thuộc vào mức độ phù hợp, thích nghi của nó với kỹ thuật.
Đối với cơ sở sản xuất đơn chiếc, cấu trúc năng động là phù hợp nhất; đối với sản xuất với khối
lượng lớn, kỹ thuật chuyên  dùng thì cơ cấu ổn định là phù hợp. Nếu cơ sở có nhiều kỹ thuật khác
nhau thì phải áp dụng nhiều cấu trúc khác nhau.
d. Môi trường bên ngoài của tổ chức

Tình trạng diễn biến của môi trường cũng có ảnh hưởng mạnh đến cơ cấu tổ chức. Trong
điều kiện môi trường kinh doanh ổn định, việc ra quyết định thường mang tính tập trung, có thể
lựa chọn cơ cấu ổn định. Ngược lại, trong môi trường có nhiều biến động, đòi hỏi sự phản ứng
linh hoạt của nhiều bộ phận khác nhau, thì việc ra quyết định thường phân tán và tron g những
trường hợp như vậy, việc lựa chọn một cơ cấu tổ chức hữu cơ, năng động là cần thiết.
e. Quan điểm thái độ của những nhà quản trị cấp cao

Thái độ, triết lý của những nhà quản trị cấp cao ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. Nếu họ
muốn tập trung quyền lực, họ thường sử dụng cơ cấu nhiều cấp, còn nếu họ có xu thế dân chủ,
phân quyền thì thường có ít cấp quản trị, quyền hạn của cấp dưới có được nhiều hơn, và thường
áp dụng hình thức tổ chức theo ma trận.
f. Yếu tố địa lý

Việc mở rộng phạm vi hoạt động của cơ  sở theo nhiều khu vực địa lý khác nhau, thường
đòi hỏi việc tạo lập các bộ phận mới theo khu vực địa lý, và phân quyền cho các bộ phận này

hoạt động, vì thế phải tạo ra một cơ cấu tổ chức quản trị mới.
II. Thiết kế cơ cấu Tổ chức.
1. Những yêu cầu đối với  cơ cấu tổ chức.

Việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức phải đảm bảo nhưng yêu cầu sau đây:
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- Tính mục tiêu. Một cơ cấu tổ chức được coi là có kết quả nếu thực sự trở thành công cụ
hữu hiệu để thực hiện các mục tiêu của tổ chức.
- Tính tối ưu. Trong cơ cấu  tổ chức có đầy đủ các phân hệ, bộ phận và con người (không
thừa mà cũng không thiếu) để thực hiện các hoạt động cần thiết. Giữa các bộ phận và các cấp tổ
chức đều thiết lập được những mối quan hệ hợp lý với số cấp nhỏ nhất.
- Tính tin cậy. Cơ cấu tổ chức ph ải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ của tất cả các
thông tin được sử dụng trong tổ chức, nhờ đó đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động và nhiệm vụ
của tất cả các bộ phận của tổ chức.
- Tính linh hoạt. Được coi là một hệ tĩnh, cơ cấu tổ chức phải có khả n ăng thích ứng linh
hoạt với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong tổ chức cũng như ngoài môi trường.
- Tính hiệu quả. Cơ cấu tổ chức phải đảm bảo thực hiện những mục tiêu của tổ chức với
chi phí nhỏ nhất.
2. Nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức.

Được thừa nhận rộng rãi bởi các nhà lý luận và thực hành Quản trị, các nguyên tắc hoạt
động với tư cách là những chuẩn mực cơ bản cho quá trình tổ chức có kết quả. Có những nguyên
tắc sau:

 Nguyên tắc thống nhất lãnh đạo: Cơ cấu tổ chức không tồn tại cho bản thân nó mà

hình thành từ việc thực hiện mục tiêu nhất định. Mục tiêu trong từng thời kỳ sẽ định hướng nỗ
lực của mọi thành viên trong tổ chức. Do đó cơ cấu tổ chức phải phù hợp với mục tiêu của cơ sở.
Mục tiêu là căn cứ để hình thành các hoạt động trong tổ chức và là điều kiện tiên quyết để hình

thành các bộ phận, các cấp trong bộ máy quản lý.
 Nguyên tắc hiệu quả: Nguyên tắc này đòi hỏi cơ cấu tổ chức quản trị phải đảm bảo

cho việc thực hiện được mục tiêu của cơ sở với mức chi phí tối thiểu.
 Nguyên tắc thống nhất chỉ huy: Cơ cấu tổ chức phải bảo đảm sự thống nhất mệnh

lệnh. Một người cấp dưới chỉ nhận lệnh từ một người cấp trên trực tiếp duy nhất. Khi người cấp
dưới phải tiếp nhận đồng thời quyết định từ hai người cấp trên sẽ dẫn đến rối loạn mệnh lệnh,
người cấp dưới phải lựa chọn nên tuân thủ quyết định của ai, khi đó quyền lực trong quản trị sẽ
bị suy giảm.

 Nguyên tắc linh hoạt: Tính linh hoạt của một tổ chức được xem là khả năng thích
ứng của nó với những thay đổi của môi trường. Một cơ cấu tổ chức càng linh hoạt thì  càng có
khả năng thành đạt trong tương lai. Để đạt được mục tiêu, mỗi tổ chức luôn phải đối phó với
hàng loạt các biến cố của môi trường. Do đó cơ cấu tổ chức càng linh hoạt sẽ càng đáp ứng được
những thay đổi về kinh tế, kỹ thuật, sinh thái, chính trị và xã hội từ bên ngoài. Nguyên tắc linh
hoạt đòi hỏi phải chú trọng trong thiết kế cơ cấu, hệ thống cấp bậc quản trị và phân quyền phù

hợp để các bộ phận có thể phát huy hết tính chủ động của mình trong việc hoàn thành tốt mục
tiêu chung của tổ chức.
3. Tiến trình thiết kế Tổ chức.

Thiết kế tổ chức là quá trình lựa chọn và triển khai một cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến
lược và những điều kiện môi trường của tổ chức. Đó là một quá trình liên tục bởi vì chiến lược
có thể thay đổi, môi trường có thể thay đổi, và các hoạt động của tổ chức không phải bao giờ
cũng đem lại kết quả và hiệu quả mong muốn. Dù là hình thành một cơ cấu mới, hoàn thiện hay
đổi mới cơ cấu đang tồn tại, các nhà quản trị cũng sẽ cần thực hiện các bước cơ bản sau:
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a. Xác định mô hình cơ cấu tổ chức tổng quát .
Trên cơ sở phân tích chiến lược và các yếu tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến

cơ cấu tổ chức, sẽ xác định những đặc trưng cơ bản nhất của cơ cấu với những câu hỏi cần phải
trả lời:
- Những nhiệm vụ phức tạp sẽ được phân chia thành các công việc riêng biệt đến mức độ
nào? Ở đây sẽ phải giải quyết mối quan hệ đối trọng giữa lợi thế làm tăng năng suất lao động, tạo
điều kiện thuận lợi cho đào tạo với khả năng tạo ra sự trì trệ, ngăn cản sáng tạo của chuyên môn

cao. Quyết định về mức độ chuyên môn hóa sẽ ảnh hưởng đến việc xác định và phân loại danh
mục hoạt động cần thực hiện trong tổ chức.
- Sẽ sử dụng mô hình nào để hợp nhóm công việc thành các bộ phận của cơ cấu? Có thể
lựa chọn giữa các mô hình tổ chức theo chức năng, theo sản phẩm, theo địa dư, theo khách hàng,
theo quá trình, theo các bộ phận dịch vụ, theo đơn vị chiến lược, theo ma trận  hay kết hợp một
số mô hình kể trên.

- Sẽ sử dụng mô hình nào để phân chia quyền hạn trong tổ chức? Có thể lựa chọn giữa các
mô hình tổ chức trực tuyến, trực tuyến – tham mưu, hay trực tiếp – chức năng.
- Sẽ lựa chọn tầm quản trị là bao nhiêu? Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến số lượng các
cấp quản trị trong hệ thống thứ bậc.
- Thẩm quyền ra các quyết định nằm ở đâu? Điều này sẽ ảnh hưởng đến m ối quan hệ tập
trung và phân quyền giữa các cấp quản trị.
- Sẽ sử dụng cơ chế phối hợp nào? Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến mức độ phối hợp và

việc lựa chọn các công cụ đảm bảo phối hợp giữa các yếu tố bên trong tổ chức cũng như giữa tổ
chức với môi trường.

Những quyết định mang tính nguyên tắc trên sẽ cho phép xác định mô hình tổng quát của
cơ cấu. Đó là cơ sở để xây dựng cơ cấu cụ thể cho tổ chức.
b. Phân tích công việc

Kết quả của giai đoạn này là danh mục các chức năng, nhiệm vụ, công việc cần thiết để
thực hiện mục tiêu chiến lược. Quá trình phân tích công việc được thực hiện theo sơ đồ sau, với
việc sử dụng chuỗi giá trị.

Xác định mô hình cơ cấu tổng quát

Phân tích công việc

Xây dựng các bộ phận và phân hệ của cơ cấu

Thể chế hóa cơ cấu tổ chức

Phân tích các mục
tiêu chiến lược

Phân tích chức năng
hoạt động

Phân tích công việc

Quá trình phân tích công việc
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 Những vấn đề cần xem xét:
- Để thực hiện mục tiêu của tổ chức cần tiến hành những nhóm hoạt động (chức năng)

mang tính độc lập tương đối nào? Các chức năng đó có quyền hạn với nhau như thế nào?

- Mỗi chức năng bao gồm những nhiệm vụ nào? Các nhiệm vụ đó có mối quan hệ với
nhau như thế nào?

- Để thực hiện mỗi nhiệm vụ cần tiến hành những công việc nào? Các công việc đó có
mối quan hệ với nhau như thế nào?

- Mỗi công việc được tiến hành ở đâu?
- Thời gian tiến hành mỗi công việc trong một chu kỳ hoạt động?
- Những phẩm chất và năng lực cần thiết để tiến hành công việc?

c. Xây dựng các bộ phận và phân hệ của cơ cấu.
Nếu như tập hợp các chức năng, nhiệm vụ, công việc cần thiết trong tổ chức được hình

thành thông qua quá trình chuyên môn hóa, thì các bộ phận và phân hệ của cơ cấu lại được hình
thành thông qua quá trình tổng hợp hóa các công việc.
Trên cơ sở của các quyết định mang tính nguyên tắc về tiêu chí hợp nhóm , các mối quan hệ
quyền hạn, tầm quản trị và mức độ phân quyền, trong giai đoạn này cần tiến hành những công
việc cơ bản sau:
 Bộ phận hóa các công việc. Hợp nhóm các công việc có mối quan hệ gần gũi theo cách
hợp lý nhất để tạo nên các bộ phận. Xác định số người cần thiết trong các bộ phận.
 Hình thành cấp bậc quản trị. Các cấp quản trị trung gian được hình thành căn cứ vào

quyết định về tầm quản trị và tiêu chí hợp nhóm các bộ phận.
 Giao quyền hạn. Xác định ai có quyền quyết định cho ai và ai sẽ báo cáo cho ai trong tổ
chức. Giao quyền hạn cần thiết cho những người đứng đầu các nhóm để tiến hành quản trị các
hoạt động.
 Phối hợp. Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động của các bộ phận và cơ chế giám sát kết
quả của sự phối hợp đó. Cụ thể hóa các công cụ phối hợp sẽ được sử dụng.
d. Thể chế hóa cơ cấu tổ chức.

Cho dù cơ cấu tổ chức được xây dựng có tốt đến đâu cũng cần được thể chế hóa một cách
rõ ràng để mọi người đều có thể hiểu và làm cho nó trở nên có hiệu lực. Các công cụ như sơ đồ
tổ chức, mô tả vị trí công tác và sơ đồ giao quyền quyết định thường được sử dụng để thực hiện
mục tiêu trên.

 Sơ đồ tổ chức.
- Mỗi cơ cấu tổ chức đều có thể được biểu diễn bằng sơ đồ, trong đó xác định các bộ phận,
các vị trí quan trọng của cơ cấu và mối quan hệ giữa  các vị trí, các bộ phận đó theo các tuyến
quyền hạn chủ yếu.
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức chỉ cho nhà quản trị và nhân viên, họ đang ở đâu trong tổ chức, gắn
bó với các bộ phận khác và với toàn tổ chức ra sao. Nó là công cụ hữu hiệu để loại bỏ sự mật
mờ, trốn tránh trách nhiệm, thiếu phối hợp, trùng lắp công việc, quyết định không đúng người,
đúng việc. Bên cạnh đó, sơ đồ còn cho thấy những điểm bất hợp lý cần phải hoàn thiện, đổi mới
của cơ cấu tổ chức.
- Tuy nhiên, sơ đồ cơ cấu tổ chức cũng có những hạn chế. Sơ  đồ chỉ cho biết các mối quan
hệ quyền lực chính thức mà không nói được nhiều về các mối quan hệ không chính thức. Nó
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cũng chỉ thể hiện các mối quan hệ trực tuyến chủ yếu mà không cho biết có bao nhiêu quyền hạn
tồn tại ở các vị trí khác nhau của cơ cấu.
 Mô tả vị trí công tác
- Mô tả vị trí là tài liệu xác định các vị trí trong cơ cấu tổ chức với nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm, điều kiện làm việc và những yêu cầu đặc trưng đối với nhân sự đảm nhiệm các vị trí
đó.

Những mô tả như vậy có thể giúp ích nhiều cho công tác tổ chức. Khi vị trí được phân
tích, nhiệm vụ và trách nhiệm được làm rõ thì những công việc chồng chéo lên nhau hay bị bỏ
sót sẽ được phát hiện. Lợi ích sâu xa của việc mô tả vị trí nằm ở sự hướng dẫn dành cho công tác

bồi dưỡng những nhà quản  trị mới. Cuối cùng, với tư cách là một phương tiện kiểm soát, việc
miêu tả cương vị đưa ra tiêu chuẩn để đánh giá xem liệu có cần đến cương vị đó hay không và

nếu cần, cấp tổ chức và vị trí chính xác nào trong cơ cấu tổ chức cần được giành cho nó.

 Sơ đồ phân bổ quyền hạn quyết định.
Một biện pháp tổ chức khác là đưa ra sơ đồ phân bố quyền hạn quyết định trong đó xác

định các nhiệm vụ và quyền ra quyết định của các nhà quản trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ
đó.

Quyền hạn của các vị trí quản trịNhiệm vụ
Trưởng bộ phận Trưởng phòng Nhân sự Giám đốc

Quản trị nhân sự
- Tuyển nhân viên

- Tiền lương

- Chọn người được
tham gia thi tuyển
- Đề nghị danh
sách tăng lương

- Quyết định danh sách
trúng tuyển
- Quyết định danh sách
tăng lương

- Phê duyệt quyết
định tuyển
- Phê chuẩn
quyết định tăng
lương

Sơ đồ quyền hạn ra quyết định là công cụ hiệu quả nhất để xác định và làm rõ các mối
quan hệ quyền hạn trong tổ chức, qua đó cho thấy ai có quyền ký duyệt các quyết định có liên

quan tới việc thực hiện một nhiệm vụ nhất định.

III. Quản lý sự thay đổi của Tổ chức.
1. Khái niệm thay đổi và quản lý thay đổi

Thay đổi tổ chức là những cố gắng có kế hoạch hoặc không có kế hoạch nhằm hoàn

thiện, đổi mới tổ chức theo hướng thích nghi được với những thay đổi của môi trường hoặc đạt
được những mục đích mới.

Ngày nay sự thay đổi của tổ chức cần phải được quản lý. Đó là quá trình thiết kế và thực
thi có tính toán sự đổi mới tổ chức theo hướng thích nghi với những thay đổi của môi trường
hoặc những mục đích mới. Quản lý sự thay đổi là q uá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và

kiểm tra sự đổi mới của tổ chức theo hướng thích nghi được với những thay đổi của môi trường
hoặc đạt được những mục đích mới.

Những thay đổi có thể được tiến hành vì những lý do bên trong như sự chuyển hướng
hoạt động của tổ chức. Tuy vậy, nó thường bắt nguồn từ sức ép của các lực lượng thuộc về môi
trường bên ngoài. Một chính sách kinh tế hoặc chính sách xã hội mới của Nhà nước có thể buộc
các tổ chức phải thay đổi. Những nhu cầu mới của người tiêu dùng cũng có th ể khiến cho những
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doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính phải thích ứng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình với
những nhu cầu mới đó.
2. Phân loại thay đổi.

Các hình thức thay đổi tổ chức có thể được xem xét theo nhiều tiêu chí khác nhau. Theo

ảnh hưởng của thay đổi lên sự phát triển của tổ chức, có thể phân thành 3 loại thay đổi cơ bản,
khác nhau về quy mô và chiều sâu của sự thay đổi.
 Thay đổi có tính hoàn thiện. Những yếu tố nhất định của tổ chức (ví dụ như năng lực lãnh

đạo của giám đốc, tay nghề của công nhân, sự bố trí máy móc...), vì lý do nào đấy chưa đạt mức
mong muốn, bây giờ cần được làm tốt hơn để giúp tổ chức đạt được kết quả cao hơn. Quá trình

hoàn thiện diễn ra liên tục, không tạo ra những biến đổi về chất cho tổ chức mà chỉ cải tiến tình

hình cũ.
 Thay đổi có tính quá độ. Đó là sự thay đổi tạm thời, từng bước, trước khi những yếu tố nhất
định của tổ chức đạt được trình độ phát triển vượt bậc về chất nhằm thích ứng với tình hình mới ,
như chọn người quản lý thay thế tạm thời, gia công hàng hoá.. .
 Thay đổi có tính biến đổi. Đây là dạng thay đổi căn bản nhất, đưa tổ chức lên một mức phát
triển vượt bậc về chất nhằm thích ứng với tình hình mới. Không giống như những thay đổi quá
độ, trạng thái mới gần như không được biết cho đến khi sự thay đổi bắt đầu diễn ra. Loại thay
đổi này nhiều khi dẫn đến việc nhận thức lại mục đích, tiêu chuẩn, phong cách lãnh đạo, văn
hóa.... của tổ chức. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là một ví dụ về dạng thay đổi này.

Xác định loại thay đổi nào cần thiết cho tổ chức trong một thời kỳ nhất định là rất quan
trọng. Việc cải tiến và làm tăng hiệu quả của tổ chức trên cơ sở những cái hiện có sẽ đòi hỏi
những cái thay đổi có tính chất hoàn thiện. Khi cần thiết lập các vị trí hay các hệ thống tạm thời
thì thực hiện những thay đổi quá độ. Và những thay đổi có tính chất biến đổi đòi hỏi khi cần phát
triển những hệ thống mới, giá trị mới. Quá trình xác định những thay đổi cần thiết cho tổ chức
chính là việc hình thành về tầm nhìn về tương lai của tổ chức. Hình ảnh tương lai của tổ chứ c có
thể chỉ đơn thuần là việc hoàn thiện những gì đã có, có thể là việc thảo ra một hình ảnh mới, mà
qua nhiều bước chuyển đổi tổ chức sẽ đạt được, nhưng cũng có thể là một cái gì đó mới hoàn

toàn, chưa thực sự rõ ràng ngay bây giờ, nhưng chắc chắn là sẽ không giống như hình ảnh hiện
tại của tổ chức.
3. Nội dung thay đổi và những phản ứng khi thay đổi.
a. Nội dung thay đổi

Sự thay đổi của tổ chức có thể được thực hiện theo 3 hướng: cơ cấu, công nghệ, con người,
hoặc kết hợp những yếu tố kể trên.

Thay đổi cơ cấu.
Sự thay đổi cơ cấu dẫn đến việc bố trí, sắp xếp lại các bộ phận cấu thành tổ chức như các

mối liên hệ truyền thông, dòng công việc, hoặc hệ thứ bậc quản trị. Những thay đổi đó được thực
hiện thông qua:

- Thiết kế lại tổ chức. Chuyển từ cơ cấu cơ học, hành chính máy móc sang cơ cấu hữu
cơ linh hoạt.

- Thực hiện phân quyền. Tạo nên các bộ phận nhỏ tự quản lý nhằm tăng động lực cho
các thành viên và tập trung sự quan tâm của họ vào các hoạt động được ưu tiên hàng đầu trong tổ
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chức. Phân quyền còn khuyến khích mỗi bộ phận tìm cách thích ứng cơ cấu và công nghệ với
nhiệm vụ và môi trường của nó.

- Cải tiến dòng công việc và hợp nhóm một cách thận trọng các chuyên môn. Điều đó
có thể làm tăng năng suất, chất lượng, tinh thần đồng đội và tính sáng tạo của người lao động.

Thay đổi công nghệ.
Thay đổi công nghệ bao gồm sự hoàn thiện, đổi mới trang thiết bị, quy trình hoạt động,

kỹ thuật nghiên cứu, hoặc các phương pháp sản xuất.
Công nghệ sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lên cơ cấ u tổ chức.

Điều này dẫn đến cách tiếp cận cơ cấu – kỹ thuật hay kỹ thuật – xã hội, với ý định tăng cường
khả năng hoạt động của tổ chức thông qua sự thay đổi đồng thời của cơ cấu và công nghệ. Mở
rộng công việc và làm phong phú công việc chính là những ví dụ về sự thay đổi theo quan điểm
cơ cấu – kỹ thuật.

Thay đổi con người.
Cả hai cách tiếp cận cơ cấu và công nghệ đều cố gắng làm tăng khả năng hoạt động của

tổ chức nhờ sự thay đổi hoàn cảnh công việc. Trái lại, cách tiếp cận con người cố gắng thay đổi
hành vi của người lao động bằng cách tập trung vào kỹ năng, thái độ, nhận thức và kỳ vọng của
họ.

Những thay đổi trên có thể được tiến hành theo những quy mô khác nhau. Vấn đề này

phụ thuộc vào tầm nhìn về độ lớn của những thay đổi cần diễn ra. Tuy nhiên, vẫn  có nhiều khả
năng lựa chọn ở đây. Tổ chức nên bắt đầu thay đổi từ phạm vi nhỏ sau đó mở rộng dần hay bắt
đầu ngay từ phạm vi lớn. Nếu tổ chức cần làm thử, thì thử ở đây và với ai? Có phải sẽ làm thử ở
nơi dễ dành thắng lợi nhất?...
b. Những phản ứng đối với sự thay đổi.

Mọi thay đổi hoặc viễn cảnh thay đổi đều làm nảy sinh hai lực lượng đối ngược nhau:
một thì đi theo hướng thay đổi, lực lượng khác thì tìm cách kìm hãm sự thay đổi.

Nguyên nhân phản đối.
Nguồn gốc của chống đối thay đổi rất nhiều và rất khác nhau. Chúng có thể rất cá nhân.
 Sự sợ hãi, là phản ứng thông thường nhất: mất việc làm, mất quyền lợi, mất quyền

lực, sợ phải rời bỏ những hoạt động mà mình cảm thấy có khả năng, những thay đổi về chức vụ
gây ra những hậu quả ngấm ngầm cho những trải nghiệm cuộc sống về tình cảm.

 Phải điều chỉnh ứng xử khi đã quen với tình trạng hiện tại đang yên ổn. Con người
thường không chủ động tìm kiếm sự t hay đổi do những công việc đều đặn như đã diễn ra cho
chúng ta quyền kiểm soát. Khi người ta càng không biết r õ lý do, ảnh hưởng, phương pháp thực
hiện sự thay đổi thì họ càng nghi ngờ và lo sợ và việc mất quyền kiểm soát của mình.

 Sự kiêu ngạo: thay đổi phương pháp được ngầm hiểu là phương pháp cũ không hoàn

hảo, khó khăn còn lớn hơn nhiều khi sự thay đổi động ch ạm đến những tác nhân bên ngoài tổ
chức.

Sự chống đối lại thay đổi cũng có thể do nhiều nguyên nhân có liên quan đến phong cách
quản trị, đến cơ cấu và văn hóa tổ chức gây ra.

Biểu hiện phản đối.
Trở lực đối với thay đổi có thể biểu hiện ở rất nhiều phản ứng khác nhau như: hoài nghi,

đả kích (mọi chuyện đều có thể trở thành chủ đề để đả kích), vắng mặt, đình công, xung đột,
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chậm chạp hoặc hăng hái quá mức để chứng tỏ rằng thay đổi không đem lại kết quả, tung tin
đồn. Các phản ứng có thể được tiến hành ngấm  ngầm hoặc công khai, mang tính cá nhân hoặc
tập thể.

Tuy vậy, nhiều khi trở lực đối với sự thay đổi lại cần thiết vì nó có thể giúp tổ chức tránh
được những thay đổi tùy tiện.

Quá trình phản đối trong tổ chức thường chuyển biến qua nhiều trạng thái khác nhau như:

4. Tiến trình Quản lý sự thay đổi.
Có nhiều cách tiếp cận sự thay đổi trong tổ chức. Tất cả tùy thuộc vào nội dung và quy

mô thay đổi, loại hình, thời hạn, trở lực, văn hóa tổ chức là những yếu tố định hướng cho chiến
lược thay đổi.

Nếu người khởi xướng sự thay đổi áp đặt hoặc gây áp lực quá mức, anh ta sẽ tạo thêm
cho mình những trở lực. Tình trạng khẩn cấp có thể cho phép đưa ra quyết định đơn phương
nhưng đó chỉ là trường hợp ngoại lệ.

Một số nhà quản trị nôn nóng muốn tiến hành sự thay đổ i, đồng thời lại muốn có sự ủng
hộ của nhân viên. Họ chỉ đề cao những tác tích cực và né tránh những trở ngại có thể dự kiến
trước. Ngay khi hậu quả tiêu cực đầu tiên xuất hiện, nhân viên cảm thấy ngay họ bị điều khiển và

sự ủng hộ mà nhà quản trị dành đượ c sẽ biến thành nỗi ngờ vực.
Yêu cầu tối thiểu là trình bày một cách khách quan tất cả các yếu tố của quá trình quản lý

sự thay đổi. Đó sẽ là dịp khuyến khích mọi người bày tỏ mọi khúc mắc, e ngại của mình. Cách

thực hiện này nằm ở khoảng giữa hình thức qu yết định chuyên chế và hình thức tập hợp mọi đối
tác để đạt tới một sự nhất trí cao. Cần phải làm sáng tỏ những điều còn nghi ngại để giảm bớt
chúng.

Quá trình quản lý sự thay đổi tổ chức được tiến hành theo những nội dung cơ bản sau:
a. Phân tích vấn đề.
- Trình bày và giải thích vấn đề làm xuất hiện đòi hỏi phải thay đổi. Chẳng hạn như tính
chuyên nghiệp trong tiếp dân thấp làm người dân mất nhiều thời giờ khi đến cơ quan để giải
quyết một công việc dù là nhỏ, dẫn đến kêu có thể, phàn nàn. Việc lưu trữ tài liệu chiếm quá
nhiều chỗ, ảnh hưởng đến diện tích phòng làm việc. Cần phải hành động!
- Chứng minh cơ sở vững chắc của nhận định bằng cách dẫn ra những trường hợp tương tự
trong các tổ chức hoặc đơn vị khác.
- Giải thích nguyên nhân của vấn đề.
 Suy nghĩ kỹ về những phản đối, cho phản đối là:

- Phản ứng tự nhiên của con người để tự bảo vệ.
- Một bước tích cực để tiến tới thay đổi.
- Động lực để cùng làm việc.
- Thông tin quan trọng trong qúa trình thay đổi.
- Không phải là vật cản đường tiến tới sự thay đổi.

 Giúp họ những bước đầu tiên.

Chống đối
chủ động

Chống đối
thụ động

Dửng dưng
thụ động

Tham gia thụ
động

Tham gia
tích cực
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- Chấp nhận cảm xúc của mọi người.
- Lắng nghe những lời kêu ca phàn nàn.

- Làm cho mọi người yên tâm bằng cách cung cấp thông tin, chỉ cho họ thấy cái cũ đã

lỗi thời và nhất thiết phải chấm dứt, khẳng định kết quả mong đợi.
- Cung cấp những nguồn  lực cần thiết và ủng hộ họ thực hiện thay đổi.

b. Xác định và đánh giá các phương án kế hoạch triển khai sự thay đổi (có thể mọi
người tìm ra giải pháp)

- Đưa ra các phương án thay đổi. Mỗi phương án không chỉ xác định mục tiêu cụ thể
cần đạt được mà còn ch ỉ rõ cả quá trình thay đổi, từ lúc bắt đầu cuộc họp thông báo thay đổi thế
nào, thời gian giành cho các hoạt động, phương thức tiến hành từng hạng mục thay đổi, ai chịu
trách nhiệm đối với sự thay đổi, ai tổ chức thay đổi và người nhận thay đổi... Kế hoạch  cần rõ
ràng và đơn giản nhất có thể được. Hơn thế nữa, kế hoạch cần linh hoạt và có phương án dự
phòng.

- Phân tích ưu, nhược điểm của mỗi phương án dưới mọi góc độ.
c. Lựa chọn phương án thay đổi tối ưu.

- So sánh các phương án thay đổi đã xác định.
- Lựa chọn phương án tối ưu.
- Ra quyết định thay đổi.

d. Truyền đạt quyết định thay đổi.
Việc thông báo về sự thay đổi cho mọi người biết lần đầu tiên là rất quan trọng, vì đó là

giai đoạn khó khăn nhất trong chu kỳ tâm lý tiếp nhận thông tin về sự thay đổi cua con n gười.
Do vậy, thông báo như thế nào, bằng hình thức gì, trong hoàn cảnh nào,.... là điều cần suy nghĩ
kỹ càng. Một thông báo có tính xây dựng, thuyết phục và lôi cuốn được mọi người cần thỏa mãn

các điều kiện:
- Cô đọng và chính xác.

- Mô tả tình hình hiện tại  của tổ chức. Chỉ rõ tổ chức cần phải tiến đến đâu và phải làm
gì để đến được đó.

- Xác định rõ ai là người tổ chức cuộc thay đổi, và ai là người bị ảnh hưởng bởi thay
đổi.

- Chỉ rõ thời gian và tiến độ thay đổi.
- Giải thích rõ tiêu chuẩn đánh giá sự thành công  của công cuộc thay đổi, những bước

đánh giá dự định và những phần thưởng liên quan.

- Xác định những thứ cơ bản không thay đổi.
- Dự báo trước một số yếu tố bất lợi có thể phát sinh và cách khắc phục.
- Truyền đạt quyết tâm ủng hộ những người tham gia tích cực vào cuộc thay đổi.
- Giải thích cho mọi người hiểu họ sẽ được thông báo những thông tin cần thiết trong

suốt qúa trình thay đổi như thế nào.

- Được trình bày theo cách có thể tận dụng được sự đa dạng của các phương tiện
truyền thông.
e. Thực hiện sự thay đổi.
 Tách rời dứt điểm khỏi quá khứ. Đây là việc rất quan trọng để thức tỉnh mọi người đến với
thực tại mới. Thật khó khăn cho tổ chức khi thực hiện một viễn cảnh mới với một cơ cấu và



- 80 -

những nề nếp cũ không còn phù hợp. Tuy vậy, vẫn cần giữ lại những yếu tố cần thiết để đảm bảo
tính liên tục và quá độ trong sự thay đổi.
 Thiết lập sự lãnh đạo mạnh mẽ. Nếu không có một sự lãnh đạo đủ mạnh thì một tổ chức
không nên thực hiện một sự thay đổi lớn. Điều này không chỉ quan trọng trong việc nhìn ra và

chia sẽ viễn cảnh với những người khác, mà còn trong suốt cả quá trình thực hiện thay đổi: thay
đổi cơ cấu, lôi cuốn mọi người cùng thay đổi, phát hiện kịp thời và có phần thưởng xứng đáng
đối với những người có đóng góp cho sự thay đổi, quyết định dứt khoát khi cần thiết, không chần
chừ do dự...
 Tranh thủ được sự ủng hộ chính trị. Để thay đổi một cách thắng lợi, cần phải có nỗ lực để
dành được sự ủng hộ rộng khắp trong tổ chức, và cả những lực lượng bên ngoài tổ chức. Để đạt
được điều này cần:

- Xác định những cá nhân và nhóm mà quyết tâm và nhiệt huyết của họ có ảnh hưởng
lớn đến những người khác.

- Xác định đa số quan trọng nhất cần có để đảm bảo kết quả cho sự thay đổi.
- Xây dựng kế hoạch để giành được sự quyết tâm của nhóm đa số trên.
- Thiết lập hệ thống chỉ đạo để đánh giá tiến bộ trong sự thay đổi.

 Củng cố và chính thức hóa sự thay đổi. Trong suốt tiến trình thay đổi, các nhà quản trị cần ưu
tiên thể hiện quyết tâm và nhiệt huyết của mình với sự thay đổi, khuyến khích mạo hiểm và

những hành vi mới có ích cho sự thay đổi, và tìm cách làm cho chúng trở thành lối sống của tổ
chức. Bằng cách củng cố văn hóa mới, họ khẳng định tầm quan trọng của nó và đấu tranh để nó
được chấp nhận.
 Duy trì động lực cho quá trình thay đổi.

- Khẳng định tổ chức luôn ủng hộ họ mạo hiểm.
- Luôn khẳng định mục đích lâu dài và những cái được mà sự thay đổi mang lại.
- Giúp nhân viên khám phá những khả năng có thể của sự thay đổi.
- Lôi kéo họ vào quá trình ra quyết định.
- Thực hiện quá trình quản lý sự thay đổi nhóm.
- Cho con người những cơ hội để phát triển cá nhân từ sự thay đổi.

f. Kiểm soát sự thay đổi.
- Giám sát quá trình thay đổi
- Giám sát quá trình thay đổi nhằm thiết lập hệ thống thông tin phản hồi.
- Tiếp tục đề phòng hoặc xua tan những nghi ngại.
- Đánh giá sự thay đổi cho thấy chặng đường đã trải qua, g óp phần nhấn mạnh, đẩy

nhanh tiến độ và thể chế hóa những thay đổi đã được thực hiện.
- Thực hiện những điều chỉnh cần thiết.
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng, những thay đổi luôn gắn với chiến lược mang tính tổng

thể. Không có chiến lược nào không kéo theo nhữ ng thay đổi và ngược lại, việc tiến hành những
thay đổi sẽ hầu như vô nghĩa nếu không ở trong một quan điểm mang tính chiến lược.
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Câu hỏi ôn tập.

Câu 1. Khi nào cơ cấu tổ chức theo sản phẩm tỏ ra phù hợp hơn so với cơ cấu tổ chức theo chức
năng?
Câu 2. Những vấn đề có thể phát sinh trong cơ cấu tổ chức ma trận? Cơ cấu ma trận thường được
các tổ chức lựa chọn trong những điều kiện nào? Có thể áp dụng cơ cấu này trong trường học
không? Hãy giải thích nguyên nhân?

Câu 3. Một tổ chức cần phải làm thế nào để tạo ra sự cân bằng giữa trách nhiệm và quyền hạn?
Tại sao trong một số trường hợp, cấp dưới không chấp nhận sự uỷ quyền cho họ?
Câu 4. Tại sao một số nhà quản trị không muốn uỷ quyền cho cấp dưới của họ? Trong những
trường hợp nào thì doanh nghiệp n ên tập trung và trường hợp nào thì nên phân tán quyền lực?
Câu 5. Tại sao nhiều tổ chức thường tập trung nhiều quyền hạn vào các quản trị gia cấp dưới hơn
là ban lãnh đạo cấp cao của họ?
Câu 6. Tầm quản trị và cấp quản trị có mối quan hệ với nhau như thế n ào? Hãy nêu những mô
hình xét theo số câp quản trị?
Câu 7. Hãy đưa ra một tình huống về sự cần thiết phải thay đổi của một tổ chức cụ thể và đề ra
những phương thức để thực hiện sự thay đổi của tổ chức đó?
Câu 8. Công ty nào sẽ thích nghi với sự thay đổi nhanh hơn. Bạn hãy giải thích ngắn gọn vì sao?

Công ty A Công ty B

Ban giám đốc đưa ra mọi quyết
định.

Trong một số trường hợp cấp dưới được trao quyền ra
quyết định chứ không phải chỉ biết làm theo các quyết
định.

Công việc của mọi người được xác
định rõ ràng.

Bản mô tả công việc tạo điều kiện cho sự phát triển của
cá nhân và cho phép đáp ứng sự thay đổi.

Mọi thông tin được truyền đạt tuần
tự qua từng cấp từ trên xuống hoặc
từ dưới lên.

Các thông tin trong công ty được truyền đạt từ cấp trên

đến cấp dưới , giữa bộ phận này với bộ phận khác và

thông tin đi theo hai chiều: cung cấp - phản hồi chứ
không đơn thuần là theo cách mệnh lệnh áp đặt từ trên

xuống.
Mỗi cấp quản lý phải chịu trách
nhiệm về công việc của nhân viên

trực thuộc.

Nhân viên được khuyến khích tự chèo lái các dự án của
công ty theo cách mà họ tin là khả thi nhất, hơn là chỉ
đơn thuần nhận chỉ thị từ cấp trên.

Các quy trình công việc đều được
quy định rõ ràng, mọi đề nghị cải
tiến cách thức làm việc đều được
đón nhận với thái độ khó chịu.

Việc  huấn luyện được thực hiện đúng lúc, đúng nơi để
bổ sung cho nhân viên những kỹ năng và kiến thức cần
thiết cho công việc.

Câu 9. Bình Đại là một công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chế tạo vật liệu và xây dựng
nhà xưởng công nghiệp. Gần đây ông Đỗ, giám đốc tiếp thị mới của Doanh nghiệp, đã nhận thấy
thị trường đang có xu hướng ưu chuộng các sản phẩm lắp ráp cũng như các yêu cầu của khách
hàng ngày càng đa dạng nên ông đã làm việc với bộ phận thiết kế sản phẩm để lựa chọn một giải
pháp mới. Sau vài tháng, công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm mới, đó là các kết cấu lắp ráp
linh hoạt nhà xưởng công nghiệp. Trong khi các vật liệu kết cấu truyền thống phải cần đến rất
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nhiều nhân công để nghiên cứu địa bàn, thi công và lắp ráp nhà xưởng, thì sản ph ẩm mới lại cho
phép khách hàng tự thiết kế nhà xưởng theo ý mình bằng cách lựa chọn một mô hình phù hợp
với diện tích và yêu cầu sử dụng dưới sự tư vấn của công ty, và cuối cùng, chỉ đơn giản là lắp
các kết cấu lại với nhau trong một thời gian ngắn.
Qua tình huống trên Anh (chị) hãy trả lời những câu hỏi sau:
 Lý do mà công ty phải thay đổi?
 Nội dung của sự thay là gì?

 Hình thức thay đổi của công ty?
 Nhận định về những phản ứng của sự thay đổi?
 Theo Anh (chị) trong trường hợp này, công ty cần phải làm gì để quản lý tốt sự thay đổi
của công ty?
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CHƯƠNG 5. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo là một trong 4 chức năng rất quan trọng đối với quản trị, nếu thực hiện không
thành công chức năng này, chủ thể quản trị sẽ biến tổ chức thành “nấm mồ” lạnh lẽo. Khi đó,
mỗi thành viên trong tổ chức sẽ không năng động, không hòa nhập tốt với tập thể và năng suất
lao động thấp. Chính vì vậy, những quyết định về lãnh đạo có ý nghĩa rất quan trọng , ảnh hưởng
đến môi trường làm việc của tổ chức. Để thực h iện thành công công tác lãnh đạo, nhà quản trị
cần phải hiểu rõ con người trong hệ thống, xây dựng và phát triển các nhóm làm việc hiệu quả.
Bên cạnh đó, để thành công trong công tác lãnh đạo, nhà quản trị cần phải xây dựng các chính
sách phù hợp, nhằm tạo động lực về vật chất và tinh thần cho nhân viên trong tổ chức.

Trong chương này, người học sẽ nghiên cứu và lĩnh hội những kiến thức cơ bản nhất về
lãnh đạo, như những khái niệm cơ bản về lãnh đạo, quyền lực, hiểu rõ con người trong hệ thống,
xây dựng và sử dụng chính sách lãnh đạo, xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả. Ngoài
ra, người học sẽ nghiên cứu thêm một chuyên đề nhỏ về lãnh đạo theo màu sắc.

Mục tiêu

Sau khi nghiên cứu chương này, người học có khả năng:
 Nhớ, hiểu và phát biểu được k hái niệm về lãnh đạo, quyền lực, nhu cầu, động cơ và

các khái niệm liên quan.

 Trình bày và hiểu rõ được những kỹ năng cần thiết của nhà lãnh đạo.
 Hiểu rõ và vận dụng được những lý thuyết về nhu cầu – động cơ và các phương pháp

lãnh đạo con người vào thực t iễn.
 Mô tả được những đặc điểm của nhóm, nhóm chính thức, phi chính thức và một

nhóm mạnh, hoạt động hiệu quả.
 Hiểu rõ về các giai đoạn phát triển nhóm và vận dụng được vào thực tiễn trong việc

thiết kế nhóm làm việc.

I. Những nội dung cơ bản về Lãnh đạo.
1. Khái niệm Lãnh đạo.
a. Khái niệm:
 Lãnh đạo là cách cư xử cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của một nhóm để đạt tới
mục tiêu chung. (Hemphill & Coons)

 Lãnh đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác. (Katz
& Kahn).

 Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục
tiêu. (Rauch & Behling)

 Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến các hoạt động của một cá nhân hay một
nhóm nhằm đạt được mục đích trong tình huống nhất định.
b. Phương thức gây ảnh hưởng đến người khác:

Bằng quyền lực, bằng những tác động ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, bằng uy
tín, bằng sự thuyết phục, bằng sự gương mẫu, bằng sự động viên, bằng thủ đoạn….  Trong các
phương thức trên thì quyền lực là một trong những phương thức cơ bản nhất.
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- Quyền lực là quyền kiểm soát mà một người có và có thể sử dụng đối với người khác.
Thực chất quyền lực là khả năng của một người hoặc một nhóm người trong việc ảnh hưởng đến
hành vi của người khác.
- Quyền lực thể hiện ở 2 khía cạch là quyền lực gắn liền với vị trí và quyền lực cá nhân do
trình độ chuyên môn, khả năng dẫn đạo…
2. Nội dung Lãnh đạo.
a. Hiểu rõ con người trong hệ thống.

Đây là nội dung đầu tiên hết sức quan trọng mà người lãnh đạo phải nắm vững để có thể
đưa ra các quyết định và lựa chọn đúng các phương pháp lãnh đạo. Hiểu rõ con người đã là một
điều khó, những đáp ứng hợp lý các đòi hỏi của con người lại càng khó khăn hơn. Điều này

trước hết là do tính đa dạng về các nhu cầu của con người, thứ hai là khả năng c ó hạn của người
lãnh đạo, thứ ba là việc đáp ứng các nhu cầu của từng người lại bị ràng buộc bởi các chi phối của
nhu cầu chung của hệ thống và của các hệ thống bên ngoài có liên quan, thứ tư, các con người
trong hệ thống lại bị phân tách theo những nhóm có tính độc lập tương đối trong hệ thống, chính
sự tác động trong nhóm cũng làm cho nhu cầu và động cơ của mỗi người bị tác động nhất định,
rất khó lường hết để xử lý có hiệu quả.
b. Đưa ra các quyết định lãnh đạo thích hợp.

Sản phẩm của người lãnh đạo su y đến cùng là các quyết định. Như đã xét ở chương
trước, quyết định là hành vi sáng tạo của người lãnh đạo nhằm định ra chương trình, tính chất
hoạt động của các bộ phận và cá nhân trong hệ thống nhằm đạt tới mục tiêu đã định.
c. Xây dựng nhóm làm việc.

Đây cũng là nội dung quan trọng của hoạt động lãnh đạo hệ thống. Trong điều kiện hoạt
động với quy mô đông người, việc phân cấp và phân công quản trị là một tất yếu khách quan,
đây là nguyên nhân chuyên môn hóa trong quản trị. Trong mỗi hệ thống thông thường đều được
phân chia thành những phân hệ và nhóm nhỏ, mỗi phân hệ và nhóm này bao gồm một số người
hoạt động theo cùng một nhóm chức năng nghiệp vụ. Mỗi nhóm, mỗi phân hệ này nếu không
được tổ chức tốt và không được hình thành mối dây liên hệ chặt chẽ với  các nhóm và phân hệ
khác, thì khó có thể đem lại kết quả hoạt động chung tốt đẹp cho cả hệ thống. Để có các nhóm,
các phân hệ tốt là trách nhiệm không nhỏ của người lãnh đạo.
d. Dự kiến các tình huống và tìm cách ứng xử tốt.

Quá trình lãnh đạo hệ thống hoạt động là quá trình, viễn cảnh trong tương lai (gần và xa),

mà tương lai thì người lãnh đạo khó có thể tự khẳng định được, vì nó còn tùy thuộc vào diễn biến
diễn ra trong nội bộ hệ thống cũng như môi trường đầy biến động ở bên ngoài. Cho nên điều có
thể thực hiện là người lãnh đạo phải tỉnh táo vạch ra mọi tình huống có thể xảy ra, đối chiếu với
mục đích, mục tiêu mong muốn, căn cứ vào thực tế khả năng, cơ hội và nguồn lực có thể có
được để đối phó với mọi tình huống.
e. Giao tiếp và Đàm phán.

Đây cũng là nội dung quan trọng của người lãnh đạo khi thực hiện chức năng lãnh đạo.
Quá trình lãnh đạo là quá trình tiếp xúc và làm việc với con người thông qua hoạt động giao tiếp
và đàm phán, cho nên người lãnh đạo không thực hiện tốt nội dung này thì khó c ó thể đưa hệ
thống giành lấy các mục tiêu mong muốn.
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3. Kỹ năng Lãnh đạo.
Để thực hiện chức năng lãnh đạo trong quản trị, người lãnh đạo cần hiểu biết và sử dụng

có hiệu quả các kỹ năng lãnh đạo của mình. Kỹ năng lãnh đạo chính là năng lực vận dụng có
hiệu quả các tri thức về phương thức điều khiển con người trong quá trình vận hành hệ thống để
thực hiện các mục đích và mục tiêu quản trị đề ra.
 Kỹ năng điều hành trực tiếp là kỹ năng làm việc với con người trong nội bộ hệ thống và

các cá nhân, tổ chức bên ngoài và môi trường có liên quan đến sự hoạt động của hệ thống.
 Kỹ năng giao quyền (delegation) là kỹ năng người lãnh đạo cho phép cán bộ cấp dưới có
quyền chịu trách nhiệm và ra các quyết định về những vấn đề thuộc quyền hạn được phép, nhưng
người lãnh đạo vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Đây là kỹ năng chuyển từ việc ra lệnh và

hướng dẫn sang tạo điều kiện và trao quyền.
 Kỹ năng xây dựng hệ thống, đó là kỹ năng hình thành quy chế tổ chức của hệ thống và

môi trường văn hóa hợp lý trong hệ thống thông qua  các quy tắc ứng xử quản trị khoa học, công
khai và ổn định trong hệ thống.
II. Nghiên cứu về con người trong hệ thống
1. Hành vi cá nhân.

Trong phạm vi rộng, cách cư xử của mỗi cá nhân sẽ được quyết định bởi nhiều nhân tố
bên trong, chẳng hạn như: thái độ, nhân cách, nhận thức, năng lực. Mọi người phản ứng khác
nhau đối với cùng một tình huống do sự kết hợp đặc trưng của các nhân tố này. Các nhà quản trị
gặp nhiều thách thức trong việc hiểu biết và ghi nhận tầm quan trọng của sự khác biệt này trong

đội ngũ nhân viên của họ. Chúng ta sẽ xem xét một vài nhân tố quyết định cách cư xử của cá
nhân trong các phần sau.
a. Thái độ

Thái độ là niềm tin, tình cảm và những khuynh hướng cư xử tương đối bền vững của một
người về đối tượng, sự kiện, nhóm, vấn đề h ay những con người cụ thể.

Thái độ làm việc ảnh hưởng đến cách cư xử và thực hiện công việc của nhân viên. Nghiên
cứu thái độ là một phương cách để hiểu biết và dự đoán cách cư xử chủ yếu tại nơi làm việc. Tập
trung trong phần này là hiểu biết về một vài thái độ chung liên quan đến công việc mà các nhà

quản trị cần phải nhận thức. Nó bao gồm sự thỏa mãn trong công việc, các cam kết với tổ chức
và sự gắn bó với công việc ở những người nhân viên.

Sự thỏa mãn công việc
Thái độ làm việc được tìm hiểu phổ biến n hất là sự thỏa mãn công việc. Sự thỏa mãn công

việc là mức độ mà các cá nhân cảm thấy một cách tích cực hay tiêu cực về công việc của họ.
Các cam kết với tổ chức:
Đó là những điều phản ánh mức độ mà nhân viên chấp nhận đồng ý đối với các giá trị và

mục tiêu của tổ chức. Thông qua cam kết, nhân viên có mong muốn duy trì nó như một phần của
tổ chức và sẵn sàng dành những nỗ lực của bản thân cho tổ chức. Tóm lại, cam kết là một cái gì

đó giống như một sự trung thành. Khi mọi người trung thành với một điều gì,  họ muốn nó thành

công và làm việc để hướng đến kết quả này.

Sự gắn bó với công việc:
Là một thái độ liên quan đến công việc mà các nhà quản trị cần quan tâm nó có thể được

phản ánh bởi tầm quan trọng của công việc đối với cuộc sống của người nhân viên. Khi gắn bó
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với công việc thì nhân viên sẽ tham gia tích cực và xem xét việc thực hiện là quan trọng vì lợi
ích của họ. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng: các nhà quản trị phải ý thức được một số vấn đề
cả trong tổ chức và môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến  sự gắn bó của các nhân viên.

b. Nhân cách
Trong công tác lãnh đạo, vấn đề nhân cách có một ý nghĩa quan trọng. Nhân cách chính là

phẩm chất của con người, nên khi đánh giá, sử dụng, điều khiển, đối xử với nhân viên cần phải
căn cứ vào những nhân cách của họ, đồng thời người lãnh đạo cũng phải quan tâm đến việc bố trí
công việc sao cho phù hợp với nhân cách của từng cá nhân. Nhân cách là một vấn đề phức tạp, vì

vậy có rất nhiều định nghĩa khác nhau về nhân cách, nhưng một cách khái quát thì:

Nhân cách là tổng hợp những thuộc tính tâm lý ổn định, bền vững của một cá nhân, quy
định giá trị xã hội và hành vi, cách ứng xử của họ với môi trường xung quanh.

Như vậy, không phải mọi hiện tượng tâm lý đều là thành phần của nhân cách mà chỉ
những đặc điểm nào đã trở thành ổn định, bền vững tạo nên giá trị xã hội của cá nhân mới là
thành phần của nhân cách. Điều đó cho phép chúng ta có thể dự đoán được hành vi, cách ứng xử
của mỗi người trước các tình huống cụ thể ở họ.

Những đặc điểm của của nhân cách
 Tính ổn định của nhân cách: Mặc dù từng đặc tính của nhân cách trong hoạt động của
con người có biến đổi, chuyển hóa, nhưng trong tổng thể thì chúng tạo thành một cấu trúc trọn
vẹn của nhân cách. Cấu trúc này tương đối ổn định, ít nhất là trong một quãng đời của con người .
Chính vì tính ổn định này của nhân cách mà chúng ta có thể dự đoán được hành vi, cách xử sự
của một người nào đó trong tình huống này hay tình huống khác.
 Tính giao tiếp của nhân cách: Nhân cách được biểu hiện thông qua giao tiếp. Bởi vì qua

giao tiếp thì cá nhân mới có thể nắm bắt được các chuẩn mực đạo đức, hệ thống giá trị của xã hội
và vốn sống cho mình. Mặt khác, qua giao tiếp mà mỗi cá nhân được xã hội đánh giá và ghi

nhận.
Đặc điểm của nhân cách ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc. Các nhà nghiê n cứu có

khuynh hướng tập trung vào những nét đặc trưng của nhân cách được xem là quan trọng tại nơi
làm việc. Chúng ta xem xét năm nét đặc trưng này: lòng tự trọng, tầm kiểm soát, sự độc đoán/
giáo điều, thủ đoạn và khuynh hướng loại A/B.
c. Nhận thức

Nhận thức được định nghĩa như là cách con người trải qua, xử lý, định rõ và diễn giải về
thế giới quanh họ. Nó có thể xem như là một màn lọc thông tin ảnh hưởng đến cách cá nhân giao
tiếp, ý thức về những cảm giác, về các tác nhân tồn tại quanh họ. Được xem l à màn lọc thông tin,
nhận thức giúp các cá nhân thấy được các yếu tố bên trong một tình huống cụ thể.

Nhận thức bị ảnh hưởng bởi hàng loạt các nhân tố bao gồm kinh nghiệm, nhu cầu, nhân
cách và nền giáo dục của mỗi cá nhân. Kết quả nhận thức của một người không nhất thiết phải
hoàn toàn chính xác, và có nét riêng biệt ở mỗi người. Như trường hợp hai người có những giải
thích khác nhau về một tình huống. Chẳng hạn, các nhà quản trị marketing, kế toán, sản xuất của
cùng một công ty có những đánh giá khác nhau  về số liệu doanh số bán hàng tuần. Ngoài ra, nền
tảng văn hoá của mỗi cá nhân cũng ảnh hưởng đến nhận thức, điều này thể hiện ngay ở cách giải
thích một thông điệp, một ký hiệu ở mỗi người.
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Những sai sót chung trong nhận thức thường xuất hiện trong các tì nh huống quản trị, bao
gồm sự rập khuôn, ảnh hưởng của hào quang, nhận thức có lựa chọn.
d. Năng lực

Năng lực được xem như những khả năng cần thiết để thực hiện những công việc khác
nhau trong những tình huống cụ thể. Năng lực có thể được phân thành năng l ực tinh thần và năng
lực kỹ thuật.

Trong bối cảnh tổ chức, năng lực cùng với nỗ lực là những nhân tố then chốt ảnh hưởng
đến cách cư xử và thực hiện công việc của mỗi thành viên. Năng lực tinh thần quan trọng đối với
việc giải quyết những vấn đề liên quan đến khả năng thay đổi thông tin, tạo ra các phương án và
khả năng ghi nhớ. Năng lực kỹ thuật đề cập đến khả năng hiểu biết các mối quan hệ giữa các đối
tượng và nhận thức được cách thức các bộ phận này hoà hợp nhau.

Bên cạnh hành vi cá nhân, để hiểu rõ hơn  về con người chúng ta cần nghiên cứu về nhu
cầu và động cơ của một người trong hệ thống . Đây cũng là một khía cạnh quan trọng để hỗ trợ
cho công tác lãnh đạo của nhà nhà quản trị trong tổ chức, vì thông qua nhu cầu động cơ nhà quản
trị sẽ dễ dàng sử dụng các phương pháp lãnh đạo phù hợp.
2. Nhu cầu và động cơ làm việc của con người.
a. Nhu cầu.

Nhu cầu là trạng thái tâm lý mà con người cảm thấy thiếu thốn không thỏa mãn về một
cái gì đó và mong được đáp ứng nó.  Nhu cầu gắn liền với sự tồn tại và phát triển của con người,
cộng đồng, tập thể và xã hội.

Nhu cầu có nhiều loại: sinh lý (ăn uống, nghỉ ngơi…), lao động (việc làm, bảo hiểm xã

hội…), an ninh, tình yêu (tình đồng loại, tình vợ chồng, tình bạn, tình đồng nghiệp…), sự kính
trọng (quyền lực và địa v ị xã hội, uy tín, mức ảnh hưởng tới xã hội, sự giàu có…), thẩm mỹ (cái
đẹp, cái tốt, cái thiện…), tự hoàn thiện (tự do, trách nhiệm, sự phát triển…), giao tiếp (các quan
hệ xã hội và quốc tế), tái sản xuất xã hội (sinh đẻ và nuôi dạy con cái, truyền thống… ), nhu cầu
tự phủ định (các ham muốn, đòi hỏi có tính nguy hại đến bản thân, cộng đồng, tập thể và xã hội),
nhu cầu về sự biến đổi (các xáo trộn xã hội theo hướng tiến bộ). Các nhu cầu trên có thể có thể
gộp lại thành 3 nhóm lớn: nhu cầu tinh thần, nhu cầu  vật chất, nhu cầu xã hội.

Việc thỏa mãn nhu cầu có thể đáp ứng qua nhiều phương thức khác nhau: cộng đồng, tập
thể, cá nhân, xã hội từ đó hình thành nên các lợi ích của con người.
Đối với con người cụ thể khác nhau trong xã hội, việc thực hiện nhu cầu m ang những dáng vẻ
khác nhau, với những quan điểm và thủ đoạn có chủ đích khác nhau.

Lợi ích: là kết quả mà con người có thể nhận được qua các hoạt động của bản thân,
cộng đồng, tập thể, xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân.  Lợi ích bao gồm nhiều loại và
có thể gộp thành lợi ích tinh thần, lợi ích vật chất, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể, lợi ích cộng
đồng, lợi ích xã hội, lợi ích khu vực, lợi ích quốc tế…

Lợi ích có vai trò to lớn trong quản trị, nó tạo ra động lực mạnh mẽ cho các hoạt động
nhất định của con người, nó buộc con người phải động não, cân nhắc, tìm tòi các phương thức
thực hiện có hiệu quả nhất các mục tiêu thỏa mãn nhu cầu của mình. Đã là con người của xã hội,
ai nấy đều phải có lợi ích, vì lợi ích là một thực tế khách quan nhằm duy trì sự tồn tại và phát
triển của con người. Vấn đề cần bàn cải chính là động cơ và thủ đoạn thực hiện để đạt lợi ích
như thế nào?
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b. Động cơ.
Động cơ là mục đích chủ quan của hoạt động con người (cộng đồng, tập thể, xã hội) là

động lực thúc đẩy con người  hành động nhằm đáp ứng các nhu cầu đặt ra.
Nếu mục đích đặt ra không phương hại đến mục đích của người khác và của xã hội thì thủ đoạn
để thực hiện mục đích dễ được xã hội chấp nhận. Còn nếu mục đích đặt ra gây thiệt hại đến mục
đích của người khác, của cộng đồng, của xã hội thì nó sẽ bị cản phá, lên án.

Việc quản trị con người chỉ thành công khi người lao động tạo ra được một động cơ
chung, một lợi ích chung, một mục tiêu chung gắn bó đông đảo con người trong hệ thống lại mà

thôi.
Quá trình con người thực hiện nhu cầu: là một quá trình phức tạp, tích cực và phù hợp

với các đòi hỏi của các quy luật khách quan.
Quá trình quản trị chính là quá trình người lãnh đạo tác động lên các bước của quá trình

xử lí nhu cầu của mỗi cá nhân, nhóm, phân hệ, theo hướ ng tạo được động lực mạnh và cùng
chiều cho hệ thống. Đó là việc hoàn thiện không ngừng các chuẩn mực bao gồm các hoạt động
nhằm làm cho con người đánh giá được chuẩn xác năng lực của mình và các ràng buộc quy định,
các điều được làm, cần làm trong phương thức hoạt động của con người.

Nhu cầu và động cơ mỗi con người trong hệ thống sẽ chi phối họ trong quá trình hoạt
động. Có người đặt cho mình mục tiêu nhu cầu quá lớn vượt quá khả năng của họ và do đó sẽ
phải xâm lấn, chiếm đoạt lợi ích của người khác. Có người hoạt động vì động cơ ích kỷ, cái nó,
cái tôi của họ ấn át cái siêu tôi và vì thế họ trở thành độc ác, tàn bạo chà đạp đồng loại để đạt
mục tiêu xấu xa của mình… Tất cả những điều trên phải được các nhà lãnh đạo lưu tâm để xử lý,
đảm bảo duy trì sự công bằng của việc phát triển, đồng thời vẫn phải tạo đủ động lực cho hệ
thống đi lên.

c. Một số học thuyết về nhu cầu và động cơ hoạt động của con người.
Học thuyết phấn cấp nhu cầu của Abraham Maslow (1908 – 1970)

Theo A. Maslow (nhà tâm lý học người Mỹ), nhu cầu của con người phù hợp với sự phân
cấp từ nhu cầu thấp nhất đến cao nhất. Khi một nhóm các nhu cầu được thỏa mãn thì loại nhu
cầu này không còn là động cơ thúc đẩy nữa.

Nhu cầu tự hoàn thiện

Nhu cầu được tôn trọng

Nhu cầu xã hội

Nhu cầu về an toàn

Nhu cầu về sinh lý (vật chất)

Mô hình: sự phân cấp nhu cầu của A. Maslow
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 Nhu cầu sinh lý (vật chất): là những nhu cầu cơ bản để có thể duy trì bản thân
cuộc sống con người (thức ăn, đồ mặc, nước uống, nhà ở…). A. Maslow quan niệm rằng khi
những nhu cầu này chưa được thỏa mãn tới mức độ cần thiết để có thể duy trì cuộc sống thì

những nhu cầu khác sẽ không thúc đẩy được mọi người.
 Nhu cầu về an toàn: là những nhu cầu tránh sự nguy hiểm về thân thể và sự đe

dọa mất việc, mất tài sản…
 Nhu cầu xã hội (về liên kết và chấp nhận): do con người là thành viên của xã hội

nên họ cần được những người khác chấp nhận.
 Nhu cầu được tôn trọng: theo A. Masl ow, khi con người bắt đầu thỏa mãn nhu

cầu được chấp nhận là thành viên trong xã hội thì họ có xu thế tự trọng và muốn được người
khác tôn trọng. Nhu cầu loại này dẫn tới sự thỏa mãn như: quyền lực, uy tín, địa vị và lòng tự tin.

 Nhu cầu tự hoàn thiện: A. Maslow xem đây là nhu cầu cao nhất trong cách phân
cấp của ông. Đó là sự mong muốn để đạt tới chỗ mà một con người có thể đạt tới. Tức là làm cho
tiềm năng của một người đạt tới mức tối đa và hoàn thành được một mục tiêu nào đó.

Như vậy, theo lý thuyết này, thì trước tiên các nhà lãnh đạo phải quan tâm đến các nhu
cầu vật chất, trên cơ sở đó mà nâng dần lên các nhu cầu bậc cao.

Học thuyết về động cơ của F. Herzberg.
Frederick Herzberg chia động cơ thành 2 nhóm:
 Nhóm 1 gồm những yếu tố có thể định lượng  (lương thưởng, điều kiện lao

động…) làm cho con người hài lòng, thỏa mãn, được gọi là những yếu tố “duy trì”. Đây là yếu tố
nhất thiết cần phải có, nếu không sẽ nảy sinh sự bất thường, bất mãn, sự không hài lòng. Những
yếu tố này không được gọi là động lự c thúc đẩy.

 Nhóm 2 gồm những yếu tố định tính (trách nhiệm, sự thành đạt, được công
nhận…). Đây là những yếu tố có liên quan đến công việc. Theo F. Herzberg, những yếu tố này
mới được coi là động lực thúc đẩy.

Như vậy, các nhà quản trị không những phải bảo đảm các yếu tố duy trì, đồng thời còn
phải chú ý nhiều tới việc nâng cao sự thỏa mãn công việc.

Học thuyết động cơ Victor. H. Room.
V. Room đưa ra công thức:
Sức mạnh = Mức đam mê * Niềm hy vọng.
Trong đó:
 Sức mạnh là cường độ thúc đẩy con người.
 Mức đam mê là cường độ ưu ái của một người giành cho kết quả.
 Niềm hy vọng là xác suất mà một hoạt động riêng lẻ sẽ dẫn tới kết quả mong

muốn.
Khi một người thờ ơ với việc đạt tới một mục tiêu nhất định thì đam mê coi như là 0. Và

sẽ có một mức ham mê âm khi con người phản đối việc đạt tới mục tiêu đó. Tất nhiên, kết quả
của cả 2 trường hợp đều không có động cơ thúc đẩy. Cũng như vậy, một người có thể không có
động cơ thúc đẩy nào để đạt tới một mục tiêu nếu niềm hy vọng là số 0 hoặc số âm. Sức mạnh
dùng để làm một việc nào đó sẽ phụ thuộc vào cả mức ham mê và niềm hy vọng. Ví dụ, một kỹ
sư sẵn sàng làm việc ngày đêm với sự say mê nghiên cứu, sự ham mê được sáng tạo trong khoa
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học, và với hy vọng được thăng chức tăng lương. Như vậy để tạo động cơ lớn nhất, nhà quản trị
phải tác động lên cả 2 yếu tố thúc đẩy trên sự ham mê và niềm hy vọng.

Học thuyết về động cơ của David. C Mc. Celland.
Mc Celland phân ra 3 loại nhu cầu thúc đẩy cơ bản:
 Nhu cầu về quyền lực: những người có nhu cầu cao về quyền lực sẽ quan t âm

nhiều đến việc tạo ra sự ảnh hưởng và kiểm tra. Và nói chung họ theo đuổi địa vị lãnh đạo.
 Nhu cầu liên kết: những người có nhu cầu cao về liên kết thường cố gắng duy trì

mối quan hệ xã hội dễ chịu, muốn có tình cảm thân thiết và cảm thông, muốn quan hệ  qua lại
thân mật với những người khác.

 Nhu cầu về sự thành đạt: những người có nhu cầu cao về sự thành đạt thường có
mong muốn mạnh mẽ về sự thành công và sợ bị thất bại. Họ muốn được thử thách, đề ra cho
mình những mục tiêu không dễ, hay phát triển và đá nh giá các vấn đề chứ không mạo hiểm, chịu
trách nhiệm cá nhân, muốn tự điều khiển các công việc riêng của mình, quan tâm đến kết quả
công việc mà họ đang làm.

Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu, thì các nhà lãnh đạo, tức là những người lập
ra, phát triển một hệ thống thường tỏ ra có nhu cầu rất cao về quyền lực, khá cao về sự thành đạt,
nhưng rất thấp về sự liên kết. Vì vậy, các nhà lãnh đạo, ngoài việc cố gắng thỏa mãn những nhu
cầu vật chất của người lao động, cần tạo ra một bầu không khí tâm lý dễ chịu đoàn kết thân ái để
mọi người có thể làm việc tốt với nhau, phối hợp ăn ý với nhau trong các nhóm và trong hệ
thống.

Học thuyết của Arch Patton về các động cơ trong quản trị.
A. Patton cho rằng, những động lực thúc đẩy đặc biệt quan trọng trong việc điều hành là:

 Sự thử thách trong công việc: động lực này xuất phát từ nhu cầu tự khẳng định mình, nhu

cầu về sự tôn trọng.
 Địa vị, chức vụ, sự thăng chức, sự mong muốn trở thành người lãnh đạo...
 Sự ganh đua.
 Sự sợ hãi (sợ mắc sai lầm, sợ mất việc, sợ giảm t iền thưởng...).
 Tiền là một yếu tố khuyến khích thực sự và thúc đẩy hiệu quả, chứ không còn là một yếu
tố “duy trì” như F. Herzberg đã nêu ở trên.

Học thuyết E.R.G.
Clayton Alderfer giáo sư Đạihọc Yale đã tiến hành sắp xếp lại nghiên cứu của A. Maslow

và đưa ra kết luận của mình. Ông cho rằng: hành động của con người bắt nguồn từ nhu cầu –
cũng giống như các nhà nghiên cứu khác – song ông cho rằng con người cùng một lúc theo đu ổi
3 nhu cầu cơ bản là: nhu cầu tồn tại, nhu cầu quan hệ và nhu cầu phát triển .
 Nhu cầu tồn tại (Existence needs) bao gồm những đòi hỏi vật chất vật chất tối thiểu cho
sự tồn tại của con người, nhóm nhu cầu này có nội dung giống như nhu cầu sinh lý và nhu cầu an
toàn của A. Maslow.
 Nhu cầu quan hệ (Relatedness needs) là những đòi hỏ i về quan hệ tương tác qua lại giữa
các cá nhân. Nhu cầu quan hệ bao gồm nhu cầu xã hội và một phần nhu cầu được tôn trọng.
 Nhu cầu phát triển (Growth needs) là đòi hỏi bên trong của mỗi con người cho sự phát
triển cá nhân, nó bao gồm nhu cầu tự thể hiện và một phần nhu cầu tự trọng (tự trọng và tôn

trọng người khác).
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Điều khác biệt ở học thuyết này là C. Alderfer cho rằng con người cùng một lúc theo
đuổi việc thỏa mãn tất cả các nhu cầu chứ không phải chỉ một nhu cầu như quan điểm của A.
Maslow. Hơn nữa  học thuyết này còn cho rằng khi một nhu cầu nào đó bị cản trở và không được
thỏa mãn thì con người có xu hướng dồn nỗ lực của mình sang thỏa mãn các nhu cầu khác. Tức
là nếu nhu cầu tồn tại bị cản trở, con người sẽ dồn nỗ lực của mình sang việc theo đ uổi nhu cầu
quan hệ và nhu cầu phát triển. Điều này giải thích khi cuộc sống khó khăn con người có xu
hướng gắn bó với nhau hơn, quan hệ giữa họ tốt hơn và họ dồn nỗ lực đầu tư cho tương lai nhiều
hơn.

Học thuyết mong đợi.
Học thuyết mong đợi cho rằng động cơ là kết quả hoạt động mà con người mong đợi.

Động cơ của con người phụ thuộc vào hai nhân tố:
 Mức độ mong muốn thực sự của cá nhân với việc giải quyết công việc.
 Cá nhân đó nghĩ về công việc thế nào và sẽ đạt đến nó như thế nào.
Vì thế, để động viên con người, người lãnh đạo cần quan tâm đến nhận thức và mong đợi

của cá nhân về các mặt:
 Tình thế
 Các phần thưởng
 Sự dễ dàng thực hiện theo cách mà sẽ đạt đến phần thưởng.
 Sự bảo đảm là phần thưởng được trả.
Họ thuyết mong đợi đòi hỏi nhà lãnh đạo phải h iểu biết những mong đợi của con người

trong hệ thống và gắn những mong đợi này với những mục tiêu của hệ thống. muốn vậy lãnh đạo
cần:

 Tạo ra các kết cục mà con người trong hệ thống mong muốn.
 Tạo ra sự cần thiết thực hiện để đạt mục tiêu của hệ thống.
 Bảo đảm mức độ thực hiện mong muốn là có thể đạt tới.
 Gắn chặt kết quả mong đợi với việc thực hiện cần thiết.
 Đánh giá tình thế đối với những mong đợi khác nhau.
 Bảo đảm phần thưởng là đủ sức hấp dẫn cần thiết.
 Bảo đảm hệ thống là công bằng đối với tất cả mọi người.

Sức mạnh động viên
Tôi nên nỗ lực bao nhiêu?

Khả năng của nỗ lực
thực hiện

Giá trị được nhận
thức

Khả năng nhận được
phần thưởng

Cơ hội hoàn thành
nhiệm vụ của Tôi
thế nào nếu đưa ra
các nỗ lực cần thiết

Phần thưởng nào là
có giá trị đối với

Tôi?

Khả năng đạt đến
phần thưởng thế nào
nếu Tôi hoàn thành
nhiệm vụ?

Sơ đồ về thuyết mong đợi
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Học thuyết về sự công bằng.
Con người trong hệ thống muốn được đối xử một cách công bằng, họ có xu hướng  so

sánh những đóng góp và phần thưởng của bản thân với những người khác. Khi so sánh, đánh giá
có thể có 3 trườn g hợp xảy ra.

 Nếu con người cho rằng họ được đối xử không tốt, phần thưởng là không xứng
đáng với công sức họ đã bỏ ra thì họ sẽ bất mãn và từ đó họ sẽ làm việc không hết khả năng và

thậm chí họ sẽ bỏ việc.
 Nếu con người tin rằng họ được đối xử đúng, phần thưởng và đãi ngộ là xứng

đáng với công sức của họ đã bỏ ra thì họ sẽ duy trì mức năng suất như cũ.
 Nếu con người nhận thức rằng phần thưởng và đãi ngộ là cao hơn so với điều mà

họ mong muốn họ sẽ làm việc tích cực hơn chăm chỉ hơn. Song trong trường hợp n ày, họ có xu
hướng giảm giá trị của phần thưởng.

Một điều khó khăn là con người thường có xu hướng đánh giá cao cống hiến của mình và
đánh giá cao phần thưởng mà người khác nhận được.

Khi đối mặt với sự không công bằng con người thường có xu hướng chấp nh ận, chịu
đựng hoặc chống đối. Song nếu họ phải đối mặt với sự không công bằng lâu dài thì họ sẽ bỏ
việc. Do đặc điểm này người lãnh đạo phải luôn luôn quan tâm tới nhận thức con người trong hệ
thống với sự công bằng, không thể để xuất hiện các bất công trong hệ thống.
III. Các phương pháp lãnh đạo con người.
1. Khái niệm – Căn cứ - Đặc điểm.
a. Khái niệm.

Các phương pháp lãnh đạo con người trong hệ thống là tổng thể các cách thức tác động có
thể có và có chủ đích của người lãnh đạo lên con người cùng với  các nguồn lực khác của hệ
thống để đạt được các mục tiêu quản trị đề ra.

Phương pháp lãnh đạo có vai trò quan trọng trong hệ thống quản trị. Quá trình quản trị là
quá trình thực hiện các chức năng quản trị theo những nguyên tắc quản trị. Nhưng các nguyê n
tắc đó chỉ được vận dụng và được thể hiện thông qua các phương pháp lãnh đạo nhất định. Vì

vậy, vận dụng các phương pháp lãnh đạo là một nội dung cơ bản của hoạt động quản trị. Mục
tiêu, nhiệm vụ của quản trị chỉ được thực hiện thông qua tác động của các  phương pháp lãnh đạo.
Trong những điều kiện nhất định, các phương pháp lãnh đạo có tác động quan trọng đến sự thành

công hay thất bại của việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ. Vai trò quan trọng của cá c
phương pháp lãnh đạo còn ở ch ỗ nó nhằm khơi dậy những động lực, kích thích sự năng động,
tính sáng tạo của con người và tiềm năng trong hệ thống, cũng như các tiềm năng, các cơ hội bên

ngoài.
Như vậy, sử dụng các phương pháp lãnh đạo vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật.

Tính khoa học đòi hỏi ph ải nắm vững đối tượng với những đặc điểm vốn có của nó, để tác động
trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan phù hợp với đối tượng đó. Tính nghệ
thuật biểu hiện ở chổ biết lựa chọn và kết hợp các phương pháp trong thực tiễn để sử dụng tốt
tiềm năng hệ thống để đạt mục tiêu đề ra. Quản trị hiệu quả nhất khi biết lựa chọn đúng đắn và

kết hợp linh hoạt các phương pháp lãnh đạo, đó chính là nghệ thuật của các nhà lãnh đạo.
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b. Căn cứ, yêu cầu của các phương pháp lãnh đạo.
Phương pháp lãnh đạo  là do người lãnh đạo lựa chọn, nhưng điều đó không phải là mang

tính tùy tiện, mà nó do hàng loạt căn cứ ràng buộc khách quan và chủ quan của người lãnh đạo,
trong đó các căn cứ cơ bản là:

 Các phương pháp lãnh đạo phải bám sát mục tiêu và mục đích quản tr ị. Có nghĩa
là các phương pháp lãnh đạo chỉ là công cụ để thực hiện mục đích và mục tiêu quản trị đề ra, nó
bị mục đích và mục tiêu của quản trị chi phối.

 Các phương pháp lãnh đạo phải xuất phát từ thực trạng hệ thống  (các nguồn lực
có thể, nhu cầu, động lực và khả năng chấp nhận của người bị tác động), rõ ràng không thể dùng

phương pháp thù lao cao vượt quá năng suất lãnh đạo mà con người tạo ra. Hoặc khi hệ thống
mới hình thành thì các phương pháp lãnh đạo phải khác khi hệ thống phải ổn định nhiều năm và

đi vào thế phát triển cao…
 Các phương pháp lãnh đạo phải tuân thủ các ràng buộc của môi trường.  Người

lãnh đạo một doanh nghiệp không thể bắt người lao động làm việc quá giờ giấc lao động mà luật
lao động mỗi nước đã quy định, cũng tương tự như vậy khi xã hội đã phát triển cao, phương
pháp lãnh đạo gia trưởng hoặc quân phiệt khó có thể được con người chấp nhận…

 Các phương pháp lãnh đạo được sử dụng còn tùy thuộc vào thói quen, năng lực
và giới hạn thời gian cho phép của người lao động, vào đặc điểm của mỗi loại phương pháp đem
ra sử dụng.
c. Đặc điểm của các phương pháp lãnh đạo.

Các phương pháp lãnh đạo hết sức linh hoạt với những đặc điểm cần chú ý là:

 Các phương pháp lãnh đạo hết sức linh hoạt,  sự linh hoạt này được thể hiện ở các
hình thức biểu hiện của mỗi phương pháp tại mỗi thời điểm, mỗi đối tượng khác nhau là không

giống hẳn nhau. Cùng một phương pháp lãnh đạo nhưng ở nước này cách thể hiện có thể khác ở
nước kia, thậm chí ở cùng một nước nhưng địa phương này lại khác địa phương kia.

 Các phương pháp lãnh đạo luôn luôn đan kết vào nhau,  theo nghĩa là trong việc
sử dụng phương pháp lãnh đạo này, cách thể hiện cụ thể đã có nội dung của các phương pháp
lãnh đạo khác xuất hiện. Điều này còn là cách xử lý các nhược điểm của mỗi phương pháp lãnh

đạo riêng lẻ, chỉ có kết hợp chúng lại người ta mới có thể phát huy được ưu điểm của mọi
phương pháp, và hạn chế phần khiếm khuyết của chúng.

 Các phương pháp lãnh đạo chịu tác động to lớn của nhu cầu và động cơ làm việc
của người bị tác động xét theo thời gian và không gian diễn ra sự lãnh đạo.
2. Các phương pháp lãnh đạo đối với con người trong hệ thống.
a. Ba cực của các phương pháp lãnh đạo.

Các phương pháp lãnh đạo con người trong hệ thống khá phong phú, chúng được hình

thành chủ yếu từ sự kết hợp của 3 cực tương ứng với 3 trạng thái của sự lãnh đạo.
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 Trạng thái thứ nhất, nhà lãnh đạo sử dụng các phương pháp dựa trên sự cam kết
mang tính mệnh lệnh, cưỡng bức do quyền lực của mình đem lại (ví dụ, ai làm việc xấu sẽ bị sa
thải, loại bỏ khỏi hệ thống), đó chính là phương pháp hành chính trong lãnh đạo.

 Trạng thái thứ 2, nhà lãnh đạo sử dụng các phương pháp dựa trên sự đồng thuận,
hợp tác của con người trong hệ thống, mỗi người đều thấy cần phải gắn bó với nhau để cùng làm

việc trong tổ chức thì mới đem lại kết quả chung và kết quả riêng mong đợi, đó là phương pháp
giáo dục, phương pháp kinh tế trong lãnh đạo.

 Trạng thái thứ 3, nhà lãnh đạo sử dụng các phương pháp dựa trên những thành tựu
của kho học công nghệ trong quản trị, cái được dùng làm một t rong những căn cứ để lụa chọn 2
trạng thái kia, đây chính là các phương pháp dựa vào kết quả của khoa học công nghệ trong lãnh

đạo.
Trong sơ đồ, điểm A biểu thị các phương pháp lãnh đạo thiên về quyền lực, cưỡng chế.

Điểm B biểu thị các phương pháp lãnh đạo thiên về vận động và sự cảm thông.
Điểm C là phương pháp lãnh đạo thuần túy về mặt kỹ thuật không tính đến yếu tố tâm lý

con người. Điểm E là phương pháp lãnh đạo kết hợp cả 3 trạng thái.
Việc lựa chọn điểm nào (ứng với phương pháp lãnh đạo nào) t rong hình lập phương lãnh

đạo với 3 chiều, sự cam kết, sự hợp tác và thành tựu khoa học công nghệ, là phải dựa vào hoàn

cảnh cụ thể và tài năng, kinh nghiệm của nhà lãnh đạo.
b. Các phương pháp lãnh đạo thường dùng.

Các phương pháp giáo dục, vận động, tuyên truyền.
Các phương pháp giáo dục là các cách tác động vào nhận thức và tình cảm của con người

trong hệ thống, nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình lao động của họ trong việc thực hiện
nhiệm vụ.

Các phương pháp giáo dục có ý nghĩa lớn trong quản trị vì đối tượng của quản trị là con

người - một thực thể năng động, là tổng hòa của nhiều mối quan hệ. Tác động vào con người
không chỉ có hành chính, kinh tế mà còn có tác động tinh thần, tâm lý – xã hội….

A D

EG

O B

C F
Thành tựu Khoa học công nghệ

Sự hợp tác

Sự cam kết

Hình Ba cực của sự lãnh đạo
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Các phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật tâm lý. Đặc trưng của
các phương pháp này là tính thuyết phục, tức là làm cho con người phân biệt được phải - trái,
đúng- sai, lợi- hại, đẹp- xấu, thiện- ác, từ đó nâng cao tính tự giác làm việc và sự gắn bó với hệ
thống.

Các phương pháp giáo dục thường xuyên sử dụng kết hợp với các phương pháp khác một
cách uyển chuyển, linh hoạt, vừa nhẹ nhàng vừa sâu sát đến từng người lao động, đây là một
trong những bí quyết thành công của nhiều nhà lãnh đạo.

Các phương pháp hành chính.
Các phương pháp hành chính là các phương pháp tác động dựa vào các mối quan hệ tổ

chức, kỷ luật của hệ thống quản trị.
Bất kỳ hệ thống quản trị nào cũng hình thành mối quan hệ tổ chức trong hệ thống. Về

phương diện quản trị, nó biểu hiện thành mối quan hệ giữa quyền uy và phục tùng, như người
xưa thường nói: quản trị con người có 2 cách, dùng ân và dùng uy. Dùng ân thì vững bền nhưng
khó khăn và dễ trở thành phù phiếm, dùng uy thì nhanh chóng nhưng dễ mất tình người. Cho
nên, quản trị trước tiên phải dùng uy đó mới tính đến việc dùng ân (giáo dục tuyên truyền).

Các phương pháp hành chính trong quản trị chính là cách tác động trực tiếp của người
lãnh đạo lên tập thể những con người dưới quyền bằng các quyết định dứt khoát, mang tính bắt
buộc, đòi hỏi mọi người trong hệ thố ng phải chấp hành nghiêm ngặt, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kịp
thời, thích đáng.

Vai trò của các phương pháp hành chính trong quản trị rất to lớn. Nó xác lập trật tự kỷ
cương làm việc trong hệ thống, khâu nối các phương pháp quản trị khác lại và giải quyết các  vấn
đề đặt ra trong hệ thống nhanh chóng.

Các phương pháp hành chính tác động vào đối tượng quản trị theo 2 hướng: tác động về
mặt tổ chức và tác động điều chỉnh hành vi của đối tượng quản trị.

Các phương pháp hành chính đòi hỏi người lãnh đạo phải có quy ết định dứt khoát, rõ
ràng, dễ hiểu, có địa chỉ người thực hiện, loại trừ khả năng có sự giải thích khác nhau đối với
nhiệm vụ được giao.

Tác động hành chính có hiệu lực ngay từ khi ban hành quyết định. Vì vậy, các phương
pháp hành chính hết sức cần thiết trong những trường hợp hệ thống bị rơi vào những tình huống
khó khăn, phức tạp.

Đối với những quyết định hành chính thì bắt buộc phải thực hiện, không được lựa chọn.
Chỉ người có thẩm quyền ra quyết định mới có quyền hạn thay đổi quyết định.

Cần phân biệt các phương pháp hành chính với kiểu quản trị hành chính quan liêu do việc
lạm dụng các kỷ luật hành chính, sử dụng mệnh lệnh hành chính thiếu cơ sở khoa học, theo ý
muốn chủ quan.

Các phương pháp kinh tế.
Các phương pháp kinh tế là các phương pháp tác động gián tiếp vào đối tượng quản trị

thông qua các lợi ích kinh tế, để cho đối tượng quản trị tự lựa chọn phương án hoạt động hiệu
quả nhất trong phạm vi hoạt động (giang sơn, bầu trời) của họ.
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Thực chất của các phương pháp kinh tế là đặt mỗi ngườ i, mỗi phân hệ vào những điều
kiện kinh tế để họ có khả năng kết hợp đúng đắn lợi ích của mình với lợi ích của hệ thống. Điều
đó cho phép con người lựa chọn con đường có hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đặc điểm của các phương pháp kinh tế là tác động lên đối tượng quản trị không phải
bằng cưỡng bức hành chính mà bằng lợi ích, tức là nêu mục tiêu nhiệm vụ phải đạt được, đưa ra
những điều kiện khuyến khích về kinh tế, những phương tiện vật chất có thể huy động để thực
hiện nhiệm vụ. Chính các tập thể con người (với tư cách là đối tượng bị quản trị) vì lợi ích thiết
thân, phải tự xác định và lựa chọn phương án giải quyết vấn đề. Các phương pháp kinh tế chấp
nhận có thể có những giải pháp kinh tế khác nhau cho cùng một vấn đề. Đồng thời, khi sử dụng
các phương pháp kinh tế, chủ thể quản trị phải biết tạo ra những tình huống, những điều kiện để
lợi ích cá nhân và phân hệ phù hợp với lợi ích chung của hệ thống.

Ngày nay, xu hướng chung của mọi hệ thống là mở rộng việc áp dụng các phương pháp
kinh tế. Để làm việc đó, cần chú ý một số vấn đề sau đây:

 Một là, việc áp dụng các phương pháp kinh tế luôn luôn gắn liền với việc sử dụng
các đòn bẩy kinh tế như giá cả, lợi nhuận, tín dụng, lãi suất, tiền lương, tiền thưởng… Nói
chung, việc sử dụng các phương pháp kinh tế có liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng các quyền
hạn hàng hóa - tiền tệ. Để nâng cao hiệu quả sử dụng các phương pháp kinh tế phải hoàn thiện hệ
thống các đòn bẩy kinh tế, nâng cao năng lực vận dụng các quyền hạn hàng hóa - tiền tệ, quan hệ
thị trường.

 Hai là, để áp dụng phương pháp kinh tế phải thực hiện sự phân cấp đúng đắn giữa
các cấp quản trị.

 Ba là, sử dụng các phương pháp kinh tế đòi hỏi cán bộ quản trị phải có đủ trình độ
và năng lực về nhiều mặt. Bởi vì, sử dụng các phương pháp kinh tế đò i hỏi cán bộ quản trị phải
hiểu biết và thông thạo các vấn đề kinh tế, đồng thời phải có phẩm chất đạo đức vững vàng.

Các phương pháp lãnh đạo hiện đại.
Đó là các phương pháp đưa vào việc sử dụng phổ biến và có hiệu quả các thành tựu khoa

học và công nghệ hiện đại trong quản trị, mà hiện nay đó là xu hướng đưa tin học và toán kinh tế
vào công tác quản trị, thay thế lao động quản trị thủ công bằng các trang thiết bị tính toán điện tử
tự động.
c. Các hình thức thực hiện các phương pháp lãnh đạo.

Hình thức thực hiện các phương pháp lãnh đạo con người trong hệ thống, hoặc nói vắn
tắt – các hình thức lãnh đạo là toàn bộ các hình thức thực hiện cụ thể ý đồ của phương pháp lãnh

đạo, nó bao gồm rất nhiều loại hình khác nhau tùy thuộc điều kiện thực tế của hệ thống, trong đó
chủ yếu là các hình thức sau:

 Ra văn bản quy chế làm việc của hệ thống.
 Ký kết hợp đồng làm việc với từng người dựa trên quy chế tổ chức của hệ thống.
 Sử dụng người này khống chế, kiểm soát người kia thông qua việc ủy quyền quản

trị và sự phân cấp quản trị.
 Xây dựng các điển hình và các danh hiệu vinh dự của hệ thống để xét  tặng cho

những cá nhân, phân hệ có nhiều đóng góp cho hệ thống.
 Tạo môi trường làm việc hiệu quả, ổn định trong hệ thống để ít nhất cũng tạo ra

được một thói quen làm việc hợp lý mang tính nhất quán cho con người, còn tốt hơn nữa là tạo
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được một không khí sôi động thi đua sáng tạo có tính cạnh tranh lành mạnh giữa các cá nhân,
giữa các phân hệ trong hệ thống. Tạo cho mọi người trong hệ thống cơ hội bình đẳng để vươn
lên và tự khẳng định mình trong hệ thống.

 Thực hiện các hình thức truyền thông trong hệ thống.
 Mở rộng các mối quan hệ đối ngoại của hệ thống.
 Sử dụng các hình thức sinh hoạt, nghỉ ngơi, giao tiếp rộng rãi trong hệ thống để

tăng cường sự cảm thông và gắn bó giữa mọi thành viên, giữa các phân hệ trong hệ thống, qua
đó hiệu chỉnh các mục đích và mục tiêu phát triển của hệ thống.
d. Các phương pháp tác động lên các đối tượng khác trong hệ thống.

Để quản trị hệ thống có hiệu quả, ngoài yếu tố con người, hệ thống còn đụng c hạm đến
hàng loạt các yếu tố khác: tiền vốn, công nghệ, thông tin, tài nguyên thiên nhiên… Để cho việc
quản trị thành công cũng cần phải có phương pháp và hình thức thích hợp nhằm sử dụng, tăng
trưởng các nguồn lực đã có, bao gồm các phương pháp, các kỹ nă ng và các hình thức thích hợp
mang tính nghiệp vụ chuyên môn (tài chính, công nghệ, thông tin, môi trường…) đây là các

phương pháp quản trị cụ thể đã được các giáo trình chuyên môn đề cập.
e. Các phương pháp tác động lên khách thể quản trị.

Khách thể quản trị là các hệ thống ngoài (hệ thống cấp trên, hệ thống ngang cấp và các hệ
thống có tác động qua lại khác) không chịu sự tác động trực tiếp của người lãnh đạo của hệ
thống, thậm chí còn chi phối, khống chế ngược trở lại. Cho nên các phương pháp tác động cũ ng
phải thay đổi cho phù hợp với thực tế của các mối quan hệ chung về cơ bản vẫn dựa trên các

phương pháp dùng trong nội bộ hệ thống.
Các phương pháp tác động lên khách thể quản trị về thực chất là tổng thể các cách thức

có chủ đích và có thể có của người lãnh đạo và hệ thống lên các khách thể quản trị để tạo ra môi
trường hoạt động có lợi và ổn định nhất cho hệ thống, nhờ đó hệ thống đạt được các mục đích và
mục tiêu quản trị đề ra.
IV. Nhóm và Lãnh đạo theo nhóm.
1. Nhóm

Theo cách hiểu thông thường nhóm là những người có tổ chức, có mục tiêu hoạt động, có
liên quan về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ mang tính chuyên môn hóa sâu sắc vì lợi ích của hệ thống.
Như vậy, nhóm phải thỏa mãn 3 điều kiện: đông người, có tổ chức, có mục tiêu hoạt động
chuyên môn hóa giống nhau vì lợi ích chung của hệ thống.

Với cách hiểu như vậy thì bản thân mỗi hệ thống là một nhóm lớn, trong đó mỗi phân hệ
nhỏ nhất là các nhóm nhỏ hơn. Để có một hệ thống tốt, người lãnh đạo phải tạo ra được các
nhóm mạnh, hoạt động đồng đều.

Một nhóm mạnh phải đồng thời thỏa mãn các yêu cầu sau:
 Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hợp lý.
 Có mục đích chuẩn xác được xã hội thừa nhận.
 Có người lãnh đạo giỏi, đức độ, có uy tín.
 Có quan hệ tốt với các nhóm khác.
 Có phạm vi ảnh hưởng lớn đến các nhóm trong hệ thống.
Mỗi nhóm trong hệ thống bao giờ cũng có 2 loại cơ cấu:
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 Cơ cấu chính thức là cơ cấu hình thành do quy chế chính thức của hệ thống tạo
thành.

 Cơ cấu không chính thức được hình thành theo các nhóm “vệ tinh” nhỏ hơn và
theo các “thủ lĩnh” được nhóm nhỏ này suy tô n, các thủ lĩnh này do khả năng “quyền lực”, do sự
tín nhiệm và do uy tín cá nhân mà được mọi người yêu mến hoặc ủng hộ, tạo thành các nhóm cơ
cấu không chính xác.

Để quản trị hệ thống thành công, người lãnh đạo phải lưu tâm đến cả hai loại cơ cấu này,

tránh định kiến, thô bạo…
2. Tính khách quan của sự hình thành nhóm.

Trong một hệ thống việc tổ chức con người theo cấp bậc là một đòi hỏi mang tính khách
quan, do đó việc hình thành nhóm cũng mang tính khách quan. Nhân tố đầu tiên để hình thành

nhóm là tính chuyên môn hóa của các loại hình công việc phải làm.  Cùng với sự phát triển của
xã hội: sự ra đời của các ngành nghề chuyên môn riêng biệt là d ấu hiệu và là sự đòi hỏi tất yếu
của sự phát triển của mọi hệ thống, các con người làm việc và hoạt động tron g mỗi nhóm riêng

biệt, được đào tạo để hình thành các tri thức và kỹ năng làm việc khác nhau, phục vụ chung cho
mục đích đặt ra của mỗi hệ thống. Nhân tố thứ 2 hình thành các nhóm làm việc là do khả năng
kiểm soát hành vi của mỗi con người là có hạn. Mỗi người lãnh đạo dù giỏi tới đâu và được
trang bị rất nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại cũng không thể trực tiếp quản trị đến tận mỗi cá
nhân riêng lẻ trong hệ thống. Nhân tố thứ 3 tạo nên các nhóm làm việc là sự phát triển chuyên

sâu của các thành tựu khoa  học công nghệ, mỗi nhóm làm việc đều có những trang thiết bị
chuyên môn mà chỉ những ai được đào tạo sâu về nó thì mới có khả năng sử dụng, hơn thế nữa
nhiều thiết bị chuyên dùng lại đòi hỏi phải có nhiều người cùng vận hành mới sử dụng được.
3. Đặc điểm thường gặp của nhóm.
a. Lan truyền tâm lý.

Lan truyền tâm lý là hiện tượng tâm lý phổ biến trong nhóm, biểu thị các tác động tâm lý
tương hỗ thụ động giữa các thành viên trong nhóm về các sự kiện, hiện tượng, cá nhân, nhóm
hoặc hệ thống. Lúc đầu chỉ do một ý kiến đề xuất của một người nào đó về một vấn đề gì đó
(theo chính kiến của họ), ý kiến đó nếu có những yếu tố phù hợp trong một mức độ nào đó với ý
kiến của những người khác, nó sẽ nhanh chóng lan tỏa trong nhóm (trong từng khu vực hoặc
trong cả nhóm). Nói chung, sự lan truyền tâm lý mang tính sâu sắc, nó là sự phản ứng thụ động
quán tính của con người trong nhóm. Có những ý kiến hầu như hết sức vô lý và sai lệch so với
thực tế nhưng vẫn được con người tiếp nhận và truyền đi một cách vô ý thức, “dễ dãi” không có
chính kiến.

Lan truyền tâm lý là hiện tượng tâm lý có tác động khá lớn trong nhóm, nó có thể tác
động theo 2 hướng trái ngược nhau: tích cực hoặc tiêu cực. Nếu việc lan truyền tích cực thì đưa
lại những ý kiến có lợi cho nhóm (niềm hy vọng, sự thông cảm…) thì người phụ trách nhóm cần
tạo điều kiện cho việc lan truyền được thuận lợi. Ngược lại, với việc lan truyền các ý kiến không
có lợi cho nhóm và hệ thống thì cần phải làm rõ vấn đề và công khai giải thích, thuyết phục để
xóa bỏ hiện tượng đó đi.
b. Tâm trạng nhóm.

Tâm trạng nhóm là trạng thái cảm xúc của nhóm, nó được hình thành một cách tự phát,
thể hiện tương đối bền vững biểu hiện sức ỳ của hệ thần kinh.
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Tâm trạng nhóm có thể là tích cực (hào hứng, phấn khởi), có thể là tiêu cực (bi quan,
chán nản, trì trệ) nhờ đó mà hiệu suất hoạt động sẽ tăng hoặc giảm. Việc hình thành một tâm
trạng tích cực trong các nhóm là một công việc có ý nghĩa to lớn của mỗi con người.

Một nhóm với các thói hư tật xấu của người phụ trách hư hỏng, có chức có quyền (tham
ô, lãng phí, nịnh trên nạt dưới, mưu mô sát hại lẫn nhau, bao che kẻ xấu…) không thể tránh khỏi
tạo ra một tâm trạng lo âu, mất hy vọng trong nhóm, triệt tiêu mọi động lực làm việc và sớm
muộn dẫn tới sự đổ vỡ của nhóm.
c. Bầu không khí tâm lý trong nhóm.

Bầu không khí tâm lý trong nhóm là hiện tượng tâm lý biểu hiện mức độ hoạt động, hòa

nhập về các phẩm chất tâm lý cá nhân của con người trong nhóm, nó được hình thành từ thái độ
của con người trong nhóm đối với công việc, bạn bè, đồng nghiệp và người lãnh đạo trong hệ
thống. Bầu không khí trong nhóm có thể là tốt đẹp, thể hiện ở sự hài của con người trong nhóm ở
chỗ có sự thông cảm lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau trong công việc, ở sự hồ hởi, quyết tâm trong
hoạt động mà nhờ đó năng suất cao, chất lượng, hiệu quả  lao động được nâng cao. Ngược lại,
bầu không khí tâm lý trong nhóm có thể là xấu, biểu hiện bởi sự không hài lòng, sự khó hợp tác
lẫn nhau trong nhóm (do mức sống thấp, điều kiện làm việc nhiều độc hại nguy hiểm, con người
nghi kỵ và luôn phá hại nhau, tổ  chức cuộc sống chung quá kém , lãnh đạo hống hách…
d. Hành vi của nhóm

Các nhóm là các phân hệ nhỏ nhất nằm trong hệ thống, hành vi của các nhóm, có thể xảy
ra một hoặc nhiều loại tình huống sau:

 Hành vi hướng về công việc: Đó là sự nhất trí mục tiêu , lợi ích của các con người
trong nhóm để cùng nhau thực hiện thành công nhiệm vụ của nhóm mình mà hệ thống giao phó.

 Hành vi củng cố hệ thống: Đó là hành vi gắn kết mọi người trong nhóm để một
mặt làm tốt nhiệm vụ của nhóm mà hệ thống phân công, mặt khác,  quan tâm tới các việc chung
của cả hệ thống, tạo thuận lợi cho các nhóm khác trong hệ thống.

 Hành vi cục bộ cá nhân: Đó là hành vi trong đó, các cá nhân của nhóm hoặc gắn
kết với nhau, bảo vệ nhau trong phạm vi nhỏ của nhóm đối ngược với lợi ích của cả hệ  thống,
hoặc cá nhân mâu thuẫn, xung đột với nhau, mạnh ai nấy lo.

 Xung đột trong nhóm: Theo cách hiểu thông thường, xung đột là sự khác biệt tâm
lý dẫn tới hành vi cản trở, tiêu diệt hoặc làm cho nhau mất hết hiệu lực giữa các bên tham gia

xung đột.
4. Lãnh đạo theo nhóm.
a. Khái niệm.

Lãnh đạo theo nhóm là sự ủy quyền của người lãnh đạo hệ thống cho các người phụ trách
và nhóm được phân giao.
b. Các nguyên tắc lãnh đạo theo nhóm.

 Người phụ trách nhóm phải thỏa mãn các điều kiện nhất định: có nhận thức chí nh
xác về lợi ích của nhóm và của hệ thống, có uy tín, có khả năng tập hợp và điều khiển những
thành viên trong nhóm.

 Người phụ trách nhóm được phân giao quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ và lợi
ích tương xứng.



- 100 -

 Người phụ trách nhóm được tự do, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ của mình trong

giới hạn của sự ủy quyền.
 Người lãnh đạo hệ thống phải giúp cho người phụ trách nhóm tạo ra các sự biến

đổi theo hướng phát triển và củng cố nhóm.
Thông thường các nhóm đều có những chu kỳ biến đổi nhất định.

c. Xây dựng và phát triển nhóm.
Phương pháp lãnh đạo nhóm phụ thuộc vào từng giai đoạn cụ thể trong tiến trình phát

triển nhóm. Và người lãnh đạo phải thực hiện nhiều phương pháp khác nhau để dẫn dắt nhóm đi
qua từng giai đoạn để đạt đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng được  một nhóm mạnh hướng đến
đạt được những mục tiêu do tổ chức giao phó.

Bốn giai đoạn nổi bật của quá trình phát triển nhóm: Hình thành, Hỗn loạn, Định hình,

Hoạt động.
Hình thành.

Giai đoạn hình thành một nhóm là giai đoạn thăm dò và không ổ n định. Vấn đề quan
trọng trong giai đoạn này là người lãnh đạo phải thực hiện vai trò lãnh đạo của mình thật tốt, đề
ra các mục tiêu cụ thể và hướng dẫn chu đáo.

Ở giai đoạn hình thành, cả nhóm mong đợi người lãnh đạo định ra các chuẩn mực, xác
định mục tiêu và hướng dẫn thực hiện.
 Lựa chọn thành viên.

Việc lựa chọn thành viên cho một nhóm cần phải dựa trên những kỹ năng chuyên môn,

kỹ năng làm việc theo nhóm và những phẩm chất cá nhân của người đó.
 Xác lập và phổ biến mục đích và mục tiêu.

Một nhóm làm việc mà không hiểu  rõ tại sao nhóm của mình tồn tại thì sẽ ít có cơ hội
thành công. Chính vì vậy, để lãnh đạo thành công một nhóm người trưởng nhóm phải hiểu rõ và
phải truyền đạt được cho cả nhóm về các mục đích và mục tiêu của nhóm. Những mục đích và

mục tiêu tiêu này cần  được nhắc nhở cho cả nhóm theo định kỳ, bằng nhiều cách thức khác nhau:
bằng lời nói hay bằng các áp phích (chẳng hạn như "chất lượng là trên hết!" ), và cách tốt nhất là
đưa ra một ví dụ cụ thể.

Khi mục đích và mục tiêu chung đã được xác lập, cần định ra  mục tiêu công việc cho mỗi
cá nhân.

 Thiết lập các kênh truyền đạt thông tin hiệu quả.
Ở giai đoạn hình thành nhóm, người lãnh đạo phải luôn quan tâm đến việc cần thiết phải

có các hình thức truyền đạt thông tin hiệu quả. Trong suốt giai đoạn này rất có th ể bạn phải giải
quyết những vấn đề về thông tin đã tồn tại từ trước.
 Khuyến khích sự tham gia của các thành viên.

Ngay từ giai đoạn đầu, người lãnh đạo cần phải khuyến khích sự đoàn kết giữa các thành

viên trong nhóm. Một nhóm mạnh nhất bao giờ cũng là nhóm có tinh thần đoàn kết cao nhất. Để
đạt được sự thống nhất cao trong nhóm, cách tốt nhất là khuyến khích sự tham gia của các thành

viên trong việc: Lập kế hoạch, Tổ chức công việc, Đánh giá công việc.
 Khuyến khích xây dựng nét đặc trưng của nhóm.

Bạn hãy thử nghỉ xem làm thế nào để những người khác có thể nhận biết ra nhóm của
bạn? Để làm được điều này, nhóm của bạn cần phải có những đặc trưng riêng để phân biệt với
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các nhóm khác. Thông thường các nhóm được phân biệt với nhau bởi tên gọi, hay bởi đồng ph ục
riêng, hay bởi các quy định riêng, thậm chí bởi biểu tượng, bài hát riêng của mình. Tuy nhiên,

những đặc điểm này chỉ phản ánh được vẻ bề ngoài. Điều quan trọng hơn là nhóm nên xác lập
một nét đặc trưng để tạo tinh thần làm việc tốt hơn cho các thành vi ên của mình. Những nhóm
như vậy thường hoạt động có hiệu quả cao, có tinh thần đồng đội tương trợ cao khi gặp khó khăn
và cùng chia sẽ những thành công trong công việc.

Hỗn loạn.
Trong quá trình phát triển nhóm, sẽ có một giai đoạn bùng nổ những mâu thuẫn giữa các

thành viên trong nhóm. Đây là giai đoạn hỗn loạn. Mâu thuẫn chủ yếu là do một số thành viên

cảm thấy bất ổn khi họ cố gắng khẳng định mình.

 Dấu hiệu của mâu thuẫn:
 bồn chồn, lo lắng,
 làm việc uể oải,
 rầu rĩ,
 dành quá nhiều thời gian làm việc lặt vặt,
 không tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm.
 Cách thức ứng phó khi xuất hiện mâu thuẫn.
Để giải quyết sự bất ổn và những mâu thuẫn trong giai đoạn này, bạn cần phải:
 Nêu gương bằng cách chứng tỏ bạn có đủ tự tin, quan điểm rõ ràng, và quyết tâm vì sự
thành công của nhóm,
 Làm sáng tỏ mọi thắc mắc nếu có thể,
 Khuyến khích tranh luận một cách thẳng thắng và cởi mở tất cả những vấn đề gây chia rẽ
nội bộ, ngăn chặn việc bắt nạt hay "đe dọa" nhưng cũng công khai những điều tranh cãi,
 Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công việc và cùng nhau làm việc để hoàn thành công
việc,
 Hướng những mâu thuẫn vào công việc, thay vì vào tính cách của mỗi cá nhân,
 Tránh để xảy ra tình trạng thắng/ thua,
 Hướng dẫn và hỗ trợ những cá nhân vốn cần có thời gian để giảm bớt căng thẳng do mâu
thuẫn.

Định hình.
Giai đoạn định hình là quãng thời gian mà mọi thành viên bắt đầu làm việc với nhau và

cư xử như một nhóm làm việc chung. Trong giai đoạn này thường phải hình thành nên những
quy tắc là một chuẩn mực về cư xử được xây dựng dự a trên những gì mà tất cả mọi thành viên

trong nhóm nhận thấy rằng có thể chấp nhận và thích hợp. Các chuẩn mực được xây dựng dựa
trên: Cách thức tiếp cận công việc, Cách ứng xử xã hội, Vai trò của mỗi thành viên trong nhóm,

Giai đoạn này hoàn tất khi các thành viên đã tin tưởng vào nhóm và mỗi người đều đóng
góp công sức cho nhóm.

Trong quá trình định hình, những quy tắc đúng đắn cần được xác lập. Do đó, cần khích lệ
việc phát triển các quy tắc tích cực, ngăn chặn sự hình thành của các quy tắc có thể gây ảnh
hưởng tiêu cực đối với năng suất và sự đoàn kết.
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Hoạt động.
Giai đoạn hoạt động, như tên gọi của nó, là khoảng thời gian mà nhóm bắt đầu hoạt động

hiệu quả. Những mâu thuẫn đã qua, các thành viên tập trung vào vai trò và công việc của mình.

Trong giai đoạn này người lãnh đạo vẫn phải nỗ lực thực hiện những công việc như:
 Quản lý năng suất làm việc và chất lượng công việc, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra,
 Đảm bảo duy trì cách thức thực hiện công việc,
 Tìm kiếm những thử thách và mục tiêu mới, qua đó c ải tiến cách thức thực hiện công
việc.
 Một nhóm mà không liên tục phát triển thì sẽ lâm vào tình trạng đình trệ.
 Thành công ở lần kế tiếp bao giờ cũng quan trọng hơn thành công đã qua.

CHUYÊN ĐỀ
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO THỂ HIỆN QUA MÀU SẮC.

1.Giới thiệu về những đặc điểm của các màu sắc cơ bản.
Những màu cơ bản: màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam, màu xanh lục.

2.Đặc điểm cơ bản của các nhà quản lý theo các màu chủ đạo.
Đỏ Vàng Xanh lục Xanh Lam

Nhu cầu Lãnh đạo
Thống trị

Tác động qua lại
với những người
khác

Phục vụ người
khác

Thuận theo
những tiêu

chuẩn cao
Sức mạnh
chính

Khách quan
Kết quả

Chủ nghĩa lạc
quan và các mối
quan hệ

Trung thành, tinh
thần làm việc
theo nhóm

Sự chính xác và

phân tích

Được xác định
bằng
Động cơ là

Những thách
thức cá nhân

Được xã hội và

cá nhân công
nhận

Hài hoà và ổn
định

Cách phản ứng
đúng.

Có óc phân tích
Dè dặt

Dứt khoát
Chính xác

Thận trọng
Chín chắn

Cởi mở
Nhiệt tình
Dễ gần
Hay tâm tình
Thích trò chuyện
Làm mọi người vui

Độc lập
Cương quyết
Nhanh nhẹn
Thẳng thắng
Sâu sắc.
Khó tính.

Ân cần
Bình tĩnh

Hợp tác
Kiên nhẫn
Khiêm tốn

Đáng tin
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Sợ
Muốn tránh

Người ta lợi
dụng mình

Bị xã hội ruồng
bỏ

Mất ổn định Người ta chỉ
trích công việc
của mình

Nhược điểm Thiếu kiên nhẫn Lôn xộn Sở hữu Rất hay phê

phán

3.Lãnh đạo theo màu sắc.
“Nếu một người hiểu rõ về bản thân họ hơn là bạn hiểu bản thân mình, người đó sẽ vượt xa
bạn.”
“Nếu một người hiểu rõ về bản thân họ và về bạn hơn là bạn hiểu rõ về bản thân mình, người đó
có thể điều khiển theo ý mình.”
“Hãy đối xử với những người khác không phải theo cách mà bạn cần được đối xử mà theo cách

họ cần được đối xử”
“Mỗi người đều có động cơ nhưng đều vì những lý do riêng và lý do đó không hẳn đã là lý do

của bạn.”
“Bạn không thể thúc đẩy một người, bạn chỉ có thể tạo điều ki ện để họ tự thúc đẩy bản thân
mình.”
“Những điểm mạnh của một người cũng có thể là điểm yếu của người đó.”
 Phương pháp đối xử.
Màu Đỏ
 Hãy ủng hộ những mục đích và mục tiêu của họ.
 Hãy nói với họ về những thách thức, những kết quả cụ thể.
 Hãy tranh luận với họ về những thực tế chứ không phải những tình cảm cá nhân.
 Đừng mất thời gian.
 Hãy để cho họ quyết định.
 Hãy giữ khoảng cách.

 Hãy chính xác, hiệu quả và thẳng thắn .

 Bạn nên nhớ rằng thế giới của họ là thế giới được đảm nhận những khó khăn.
 Trên hết: hãy hiệu quả và có năng lực.

Màu Vàng

 Hãy ủng hộ quan điểm của họ, ý kiến của họ và mơ ước của họ.
 Đừng vội thảo luận.
 Hãy để cho họ phát biểu ý kiến.
 Đừng ngại ngần gần gũi với họ về thể chất.
 Hãy vui đùa, sôi nổi.
 Hãy khen họ.
 Hãy chấp nhận sự lập dị của họ.
 Bạn nên nhớ rằng thế giới của họ là thế giới của niềm vui được chia sẻ.
 Trên hết: bạn hãy quan tâm đến họ.

Xanh Lục
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 Hãy ủng hộ những tình cảm của họ đồng thời thể hiện sự quan tâm cá nhân.
 Hãy tạo ra một môi trường thân mật và không đáng lo.
 Hãy diễn tả những tình cảm cá nhân của bạn.
 Hãy cho họ thời gian để tin tưởng bạn.
 Hãy tiến lên không phải hình thức và tiến một cách từ từ. Hãy kiên nhẫn.
 Đừng buộc họ phải phát biểu ý kiến.
 Bạn nên nhớ rằng thế giới của họ là thế giới của sự hài hoà ổn định.
 Trên hết: hãy nhiệt tình và chân thành.

Xanh Lam

 Hãy ủng hộ cách tiếp cận có tổ chức, hợp lý, thực tế của họ.
 Hãy chính xác.

 Hãy có hệ thống, chính xác, có tổ chức và có chuẩn bị.
 Trong mọi kế hoạch hành động, hãy kể ra những lợi thế và bất lợi.
 Hãy đưa ra những bằng chứng chắc chắn, hữu hình và thực tế.
 Hãy cho họ thời gian để họ suy nghĩ.
 Bạn nên nhớ rằng thế giới của họ là thế giới của những quy tắc được tôn trọng.
 Trên hết: hãy có ý thức và chuẩn bị kỹ càng.

 Giao tiếp.
 Màu đỏ.

 Phải rõ ràng, cụ thể và đi thẳng vào chủ đề.
 Phải lý trí.
 Hãy trình bày vấn đề một cách lô-gíc, và có kế hoạch.
 Hãy đặt những câu hỏi chính xác.
 Hãy đưa ra nhiều sự lựa chọn để anh ta quyết định.
 Hãy tập trung vào kết quả.
 Đừng tranh luận cá nhân với anh ta.
 Đừng đẩy anh ta vào trong ngõ cụt.

 Màu vàng.
 Hãy hướng theo những mơ ước và dự kiến của anh ta.
 Hãy dành thời gian để nói chuyện dông dài, bông đùa.
 Hãy nói về anh ta, về những người khác, về dự án của anh ta.
 Hãy chỉ rõ quan điểm của bạn bằng văn bản.
 Hãy hỏi ý kiến anh ta.
 Hãy phát huy cá nhân anh ta.
 Đừng để bạn bị phân tâm.

 Màu Xanh lục.
 Hãy bắt đầu bằng những nhận xét cá nhân.
 Hãy quan tâm đến bản thân mình một cách chân thành.

 Hãy tạo ra một môi trường thân ái.
 Hãy tự mình tham gia .
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 Hãy tỏ ra thoải mái.
 Hãy quan sát và khuyến khích anh ta bày tỏ tình cảm của mình.

 Hãy giữ vững lời hứa.
 Đừng ép anh ta ra quyết định.

 Màu Xanh lam.
 Hãy chuẩn bị trước.
 Đừng có thân mật quá, cá nhân hay quá thoải mái.
 Hãy xem xét đến mọi khía cạnh của vấn đề.
 Hãy chính xác và chú ý vào chi tiết
 Đừng hấp tấp, hãy kiên trì.

 Hãy giải thích và đưa ra những thông tin, những sự việc khách quan khi bạn không đồng
ý.
 Hãy cho anh ta thông tin và thời gian mà anh ta cần để ra quyết định.
 Hãy tôn trọng không gian của anh ta.
 Ra quyết định và kiểm tra.

 Màu đỏ: hãy thẳng thắn. Họ thích tinh thần quyết định và kiểm soát.
 Màu vàng: hãy lắng nghe họ. Hãy tích cực. Hãy chắc chắn. Đừng để bạn bị ảnh

hưởng bởi sự quyến rũ của họ.
 Màu Xanh lục: hãy giải thích cho họ biết động cơ nào đã thúc đẩy bạn ra quyết

định như vậy. Hãy lôi kéo họ và lôi kéo chính bản thân bạn. Hãy chấp nhận nghe họ từ chối. Đặc
biệt, hãy làm cho họ thấy rằng kiểm tra là một sự giúp đỡ cho phép cải thiện mình chứ không
phải là một “chính sách hà khắc” dùng để giam hãm họ.

 Màu Xanh lam: hãy cung cấp cho họ những thông tin thực tế đã dẫn bạn đến việc
ra những quyết định như vậy. Họ hiểu rằng sự kiểm soát là cần thiết và dễ dàng chấp nhận điều
đó.
 Uỷ quyền.

 Màu Đỏ: hãy cho họ lý do và để họ được yên tĩnh. Hãy cho họ tất cả những tham
số, những chỉ số và thời hạn để tăng hiệu quả của họ. Hãy giao trách nhiệm cho họ. Bạn nên nhớ
rằng họ cần vượt qua chính mình.

 Màu Vàng: Bạn hãy tin là đã nhận được một sự đồng ý rõ ràng. Bạn hãy dự kiến
một điểm đều đặn để họ không tản mạn. Hãy đặc biệt nghiêm túc về  phạm vi uỷ quyền những
bạn nên nhớ rằng họ đặc biệt cần cảm thấy được tự do trong phạm vi uỷ quyền đó.

 Màu Xanh lục: cá nhân bạn hãy dựa vào tính trung thực của họ. Hãy giao cho họ
khung công việc, ấn định thời hạn cho họ và nói cho họ biết lòng tin mà bạ n giành cho họ đi đôi
với sự kiểm tra cần thiết vì lợi ích của họ. Bạn nên nhớ rằng họ cần tính nhân đạo và sự ổn định.

 Màu Xanh lam: tranh thủ thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của họ liên quan

đến cơ cấu và phần kèm theo. Càng hiểu kỹ, họ càng hứng  thú thực hiện. Hãy tin chắc vào việc
ấn định thời hạn. Bạn nên nhớ rằng họ cần sự chắc chắn và bảo đảm.
 Lời khuyên.

 Màu đỏ: hãy gắn họ với các sự việc: hãy để cho họ tự thể hiện mình bằng cách
nói ra những kết quả mà họ nhắm tới, về mục tiêu của họ (bạn h ãy tập trung vào những sự việc
hơn là tình cảm) và các cách để đạt được các mục tiêu đó.
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 Màu vàng: hãy cho họ nhiều cơ hội để nói về mình. Họ chỉ cần có thế. Thường
những người màu vàng chỉ cần nói ra những gì chất chứa trong lòng họ và việc được nói ra có
thể giải quyết được vấn đề của họ. Chỉ cần lắng nghe họ là đủ.

 Màu Xanh lục: hãy cho họ nhiều thời gian để bày tỏ tình cảm của mình. Hãy tạo
ra một bầu không khí tin tưởng. Hãy gần gũi họ về mặt tình cảm của con người.

 Màu Xanh lam: hãy đặt những câu hỏi cho họ để giúp họ đưa ra những thông tin
và cho họ cơ hội để chứng tỏ với bạn điều mà họ biết.
 Động cơ.

 Màu đỏ: hãy giới thiệu cho họ những thách thức và cơ hội. Hãy kêu gọi tính thích
mạo hiểm và thay đổi của họ. Hãy thách đấu với họ.

 Màu vàng: Hãy làm tăng giá trị con người họ. Hãy kêu gọi tính độc đáo, tính mơ
ước của họ. Hãy kích thích họ.

 Màu xanh lục: hãy chỉ cho họ điều gì sẽ có lợi cho những mối quan hệ và tăng
cường sự hiệp đồng của họ với những người khác và cá nhân họ. Hãy đồng hành cùng họ.

 Màu xanh lam: hãy kêu gọi nhu cầu về tính chính xác và phương pháp tiếp cận
lô-gíc của họ. Hãy làm họ yên tâm.

 Khen ngợi.
 Màu Đỏ: hãy khen ngợi họ về những kết quả của họ và về khả năng lãnh đạo của

họ.
 Màu Vàng: hãy khen ngợi họ về cá nhân họ, vè tính lạc qua n của họ, về sự hăng

say của họ và lòng nhân ái của họ.
 Màu xanh lục: hãy khen ngợi họ khi họ có những đóng góp cho sự phát triển của

nhóm, thái độ của họ làm cho sự liên kết nội bộ thuận lợi hơn.
 Màu Xanh lam: hãy khen ngợi họ về chất lượng công việc của họ, về cách tổ

chức của họ, về thái độ khách quan của họ và về tính chính xác của họ.
 Sửa chữa.

 Màu đỏ: hãy mô tả những kết quả mong muốn. Hãy chỉ ra khoản g cách giữa điều
tồn tại và điều mong muốn. Hãy gợi ý một cách rõ ràng sự cải thiện mong đợi và ấn đị nh một
ngày để điểm lại tình hình.

 Màu Vàng: hãy miêu tả cụ thể một cách chính xác vấn đề và cách xử sự có thể
loại bỏ vấn đề đó, và hãy chứng minh cho họ thấy họ sẽ trở nên tốt hơn như thế nào. Bạn hãy

đảm bảo kinh doanh bằng văn bản sự đồng ý về sự thay đổi mong muốn.
 Màu Xanh lục: hãy chứng minh cho họ thấy rằng bạn đặc biệt tôn trọng họ với tư

cách cá nhân. Đừng khiển trách họ, đừng phán xét con người họ mà nên biết rõ điều gì mà không

nên.
 Màu Xanh lam: Hãy nêu chính xác những yếu tố của công việc hướn g tới và hãy

chỉ ra những thay đổi mong muốn. Hãy chính xác đến từng chi tiết.
4.Mô hình bánh xe Success Insights: bốn màu, tám kiểu.

 Suy nghĩ (Tư duy): Khách quan – Công bằng - Lạnh lùng – Vô tư – Phân tích –
Nguyên tắc – Tin tưởng – Đánh giá - Vững vàng.

 Tình cảm: Chủ quan – Hài hoà -  Nồng hậu – Cá nhân - Thấu cảm – Giá trị -
Thuyết phục – Bênh vực – Thân mật.
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 Hướng ngoại: Bên ngoài – Năng động – Tương hỗ - Căng thẳng – Chi dùng - Cởi
mở - Công chúng – Tính xã hội - Bề rộng.

 Hướng nội: Bên trong – Suy nghĩ - Tập trung – Tăng cao - Giữ gìn – Dè dặt –
Thân thiết – Tính lãnh thổ - Bề sâu.

 Cảm giác là một chức năng thực tế, những người “có cảm giác” dùng 5 giác quan

để đón nhận dự liệu và những sự việc cụ thể.
 Tri giác là một tiến trình sáng tạo. Quá trình nà y thiết lập mối quan hệ giữa

những cấu trúc của suy nghĩ. Nó luôn chú ý đến những quan điểm chung và ý nghĩa của chúng.
Chức năng trực giác thường tách khỏi thực tế để phát triển một tầm nhìn tưởng tượng về tương
lai.

 Những đặc điểm cơ bản của những kiểu người trên.

 Người dẫn dắt (màu đỏ):  là những người tràn đầy sức mạnh, khó tính, quyết đoán
và độc đoán, có xu hướng trở thành người theo chủ nghĩa cá nhân tin chắc.

Họ thiếu kiên nhẫn, luôn tiến lên phía trước và họ đấu tranh để  đạt được mục đích của
mình. Họ ngoan cố, và thường có vô vàn g mối quan tâm. Khi giải quyết những vấn đề, họ là
người lô-gíc và gay gắt.

Họ hay gặp khúc mắc với mọi người bởi vì họ có thể bị coi là thẳng tính kiêu kỳ. Họ
thường vơ tất cả vào mình và thiếu  sự cảm thông. Họ rất hay phê phán và tìm lỗi khi các tiêu chí

Suy nghĩ
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Hướng ngoại

Suy nghĩ
Hướng nội

Cảm giác
Hướng nội

Tình cảm
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và đòi hỏi của họ không được tôn trọng. Họ không thích làm những công việc theo nếp cũ và từ
chối mọi đặc quyền.

Họ muốn được tự do kiểm tra, giám sát và nắm rõ mọi thứ. Họ thích một môi trường  thay
đổi hơn và thích những gì không phải lối mòn và mang tính phiêu lưu. Họ muốn tự mình tìm ra

câu trả lời cho chính mình. Họ muốn có quyền lực và quyền hạn “quan trọng”.
Những người  dẫn dắt sẽ thích chức vụ lãnh đạo hơn là vô danh tiểu tốt.

Động cơ: sức mạnh của nghị lực, kết quả.
Mục đích: Thống trị, độc lập và thách thức.
Đánh giá những người khác về: Khả năng hiệu quả và tự chủ của họ.
Tác động lên người khác bằng: sức mạnh của nghị lực, sự quyết tâm.
Giá trị đối với tổ chức: chứng minh bằng ví dụ, sức tưởng tượng, hướng kết quả, óc sáng

tạo, tinh thần khẩn trương.
Xu hướng lạm dụng: sự thiếu kiên nhẫn, cá nhân chủ nghĩa, tính khiêu khích.

Dưới áp lực trở nên: độc đoán hiếu chiến, lô -gíc, cứng nhắc.
E sợ: sự chậm chạp, sự rập khuôn, mất kiểm soát , sợ bị lợi dụng, quá thân mật, dễ bị tổn

thương, thất bại.
Sẽ hiệu quả hơn nếu: kiên nhẫn hơn, lo lắng cho n gười khác nhiều hơn , nhún nhường

hơn và chấp nhận rằng sự đánh giá của mình có thể bị nhầm.
 Người phát động (Đỏ - vàng) có khả năng tính đến kết  quả cũng như yếu tố con

người. Họ không thích những công việc tỉ mĩ nhưng có thể giải quyết được những công việc đó
để thực hiện một mục đích cụ thể. Theo họ việc tiếp xúc và tôn trọng người khác là rất quan
trọng.

Động cơ: sự nhiệt tình giao tiếp và rất  quyết tâm
Mục đích: Vị trí và quyền lực, sự công nhận, sự đổi mới.
Đánh giá những người khác về: khả năng tiến lên phía trước của họ.
Tác động lên người khác bằng: sự lạc quan của mình trong các Dự án, phép màu, sự

năng động của mình.

Giá trị đối với tổ chức: tác động và truyền cảm hứng những người khác để họ đạt được
những mục tiêu.

Xu hướng lạm dụng: sự khẳng định.
Dưới áp lực: trở nên thiếu kiên nhẫn, hung hăng, chóng chán.
E sợ: sự rập khuôn, sự đơn điệu.
Sẽ hiệu quả hơn nếu: kiểm soát và định hướng t ốt hơn, hiểu biết những thủ tục, làm giảm

nhịp độ của mình xuống.
 Người khởi xướng (Màu vàng): người cởi mở và dễ gần, hiếm khi đối kháng với người khác
một cách có chủ ý.

Động cơ: mong muốn sự giao tiếp trong vui vẻ và không có quy tắc.
Mục đích: được l òng mọi người và được tán thành, độc đáo.
Đánh giá những người khác về: khả năng diễn đạt về những lời nói và cử chỉ của họ.
Tác động lên người khác bằng: việc tán dương và những ân huệ.
Giá trị đối với tổ chức: làm tiêu tan những căng thẳng, khích lệ mọi người, kể cả bản

thân mình, khả năng thay đổi nhịp độ, diễn đạt những tình cảm của mình.
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Xu hướng lạm dụng: chủ nghĩa lạc quan và sự nịnh hót.
Dưới áp lực, trở nên: khinh suất, tan rã và không vững, quá tin ở bản thân và quá lạc

quan.

E sợ: mất đi giá trị riêng của mình và sự chấp nhận của xã hội.
Sẽ hiệu quả hơn nếu: kiểm soát tốt hơn thời gian, những cảm xúc, mục tiêu của mình

đồng thời giữ lời hứa tốt hơn.
 Người khuyến khích (Vàng – xanh lục): những người nồng nhiệt cảm thông và dễ

gần, họ làm h ết khả năng của mình để có được những mối quan hệ tích cực với mọi người.
Động cơ: thấu hiểu và tính dễ gần.
Mục đích: thân tình, giảm sự căng thẳng, phục vụ.
Đánh giá những người khác về: tính nhân đạo của họ.
Tác động lên người khác bằng: sự giúp đỡ, khu yên bảo.
Giá trị đối với tổ chức: mọi người có thể tin tưởng vào anh ta, chân thành.

Xu hướng lạm dụng: độ lượng.
Dưới áp lực, trở nên: nhu nhược, hiềm thù, lùi bước.
E sợ: xung đột, áp lực quá lớn.
Sẽ hiệu quả hơn nếu: biết thu phục nhân tâm hơn, quyết đo án hơn, lý trí hơn.
 Người ủng hộ (Màu xanh lục): người ổn định, nhã nhặn, dễ thương, cảm thông với

người khác. Bằng thái độ đúng mực và tự chủ, họ tỏ ra có suy xét và kiên nhẫn.
Động cơ: đúng mực và khả năng thích nghi.
Mục đích: hoà hợp với môi trường thực tế và con người, giảm thiểu những thay đổi.
Đánh giá những người khác về: tính nhân đạo, tính trung thành và ổn định của họ.
Tác động lên người khác bằng: sự trung thành và nhã nhặn.
Giá trị đối với tổ chức: khả năng dự đoán, có thể giữ nhịp độ ổn định, tôn trọng chính

quyền và tổ chức, biến sự đối đầu thành yếu tố tích cực.
Xu hướng lạm dụng: thiếu sự mạo hiểm, phản ứng bị động với những thay đổi.
Dưới áp lực, trở nên: phục tùng quyền lực và người ngang hàng, bướng bỉnh, thờ ơ.
E sợ: sự thay đổi, rối loạn.
Sẽ hiệu quả hơn nếu: Tự tin hơn, quyết đoán và đổi mới hơn.
 Người cộng tác (Xanh lục – xanh lam): có xu hướng trở thành khách quan và phụ

thuộc, họ có một hệ thống giá trị mạnh. Đó là những người thận trọng, ân cần và câu nệ lễ nghi,
xử sự khôn khéo và chân thành. Họ sẽ trở nên rất trung thành, chính xác và có kỷ luật và có

những hoài vọng và lý tưởng rất cao. Chừng nào mà họ chưa có đủ trong tay những sự việc và

chi tiết thì họ ra quyết định rất khó khăn.
Động cơ: lòng trung thành và phẩm giá.
Mục đích: trở nên đúng đắn.
Đánh giá những người khác về: chủ nghĩa hiện thực đúng mức của họ.
Tác động lên người khác bằng: sự tin cậy, lý trí và tình cảm.
Giá trị đối với tổ chức: xác định, làm rõ, thu nhận thông tin, chỉ trích và thử nghiệm.
Xu hướng lạm dụng: phân tích.

Dưới áp lực: trở nên phiền nhiễu.
E sợ: quan tâm đến người khác hơn bản thân mình, những hành động không hợp lý.
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Sẽ hiệu quả hơn nếu: có lòng tin hơn, nhiệt tình hơn, dễ chấp nhận những thay đổi và đổi
mới hơn.

 Người đánh giá (Màu xanh lam): là những người chính xác, thận trọng, kỷ luật,
chăm chỉ và có ý thức trong những công việc đòi hỏi sự chú ý và chính xác. Họ rất có khả năng
tiếp thu phê bình và coi trọng việc rút ra kết luận và hành động dựa trên những dữ liệu thực tế.

Động cơ: làm mọi việc một cách nghiêm túc và theo quy tắc.
Mục đích: chính xác, dự báo trước được, cần sự hiểu biết.
Đánh giá những người khác về: hoạt động tinh thần của họ.
Tác động lên người khác bằng: những lý lẽ lô -gíc, những dữ liệu thực tế.
Giá trị đối với tổ chức: chu đáo, khát khao tính tốt, không có tâm trạng, tìm kiếm những

giải pháp lô-gíc, tiến triển.
Xu hướng lạm dụng: phân tích và thử nghiệm, những phương pháp trong quá khứ.
Dưới áp lực, trở nên: lo lắng, cầu toàn, quá thận trọng.
E sợ: sự kỳ cục, những thay đổi đột ngột, sự lộn xộn.
Sẽ hiệu quả hơn nếu: linh hoạt hơn, thấu hiểu mọi người hơn, nhiệt tình hơn.
 Người tổ chức (Màu xanh lam – màu đỏ): là những người sáng tạo và là những

người suy nghĩ trừu tượng.
Động cơ: phát huy những giải pháp sáng tạo.
Mục đích: đấu tranh vì sự tuyệt vời.
Đánh giá những người khác về: khả năng của họ.
Tác động lên người khác bằng: tính hiệu quả và sự hoàn hảo.
Giá trị đối với tổ chức: khai thác mọi khả năng trước khi đưa ra quyết định, công bằng

và tỉ mỉ.
Xu hướng lạm dụng: phê phán.

Dưới áp lực, trở nên: cương quyết và đanh thép.
E sợ: sự lộ xộn và bất hợp lý.
Sẽ hiệu quả hơn nếu: độ lượng hơn, và hiểu mã số làm việc của người khác hơn.

5.Định hướng phát triển cá nhân.
“Thay đổi cái mà tự bản thân mình có thể thay đổi

Chấp nhận cái mà tự bản thân mình không thể thay đổi
Khôn ngoan phân biệt được hai điều trên.”

 Phong cách người dẫn dắt.
o Hãy học những kỹ thuật mới hoặc những cách cụ thể để làm mọi việc. Bạn có thể

chọn bất kỳ kỹ thuật nào có thể hữu ích cho bạn: hoặc là th ảo luận chuyên đề về việc ra quyết
định hoặc tin vào bản thân, hoặc là những kỹ thuật khẳng định mình hoặc quản lý thời gian.

o Trong những cuộc họp và trong những cuộc thảo luận, bạn hãy tập trung vào xây

dựng kế hoạch hành động. Hãy làm theo quy tắc không bao giờ rời khỏi cuộc họp hoặc một cuộc
thảo luận mà không có một danh sách những hành động cho bản thân bạn hoặc cho người khác.
Những kế hoạch hành động có thể đặc thù và đưa vào những thời hạn.

o Hãy tạo cho bạn những cơ hội thực hành những kỹ thuật mới c ủa bạn.
o Hãy tự kiểm tra mình.



- 111 -

o Hãy học cách nói không và cố gắng làm theo như thế cho dù bạn đang bị tác
động.

o Hãy học cách quyết định dứt khoát khi bạn lưỡng lự.
o Hãy lập ra những mục tiêu cụ thể, hiện thực, hơi cao hơn khả năng thực tế của

bạn một chút, với kỳ hạn xác định và những tiêu chí chính xác đánh giá việc thực hiện những
mục tiêu đó. Thường xuyên điểm lại tình hình xem sự tiến bộ của bạn.

o Hãy nhớ rằng bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy chấp nhận rằng
quyết định của bạn có thể bị một số người chỉ trích.

o Hãy rèn cho bạn tâm tính của một kẻ thắng cuộc.
o Hãy phát huy sở thích cạnh tranh.
o Trong cuộc họp, hãy tự khẳng định mình là nhà lãnh đạo.
o Khẩn trương lên. Hãy lao vào những thử thách. Hãy mạo hiểm. Hãy táo bạo.

Chấp nhận rời bỏ sự tiện nghi và những thói quen an toàn.
o Hãy đương đầu với những tình huống mới ngay cả khi chúng làm cho bạn không

được thoải mái.
 Người phát động.

o Hãy làm một hành động mới ít nhất là một tuần một lần.
o Hãy luyện tham gia vào những cuộc trò chuyện với những người lạ.
o Hãy đi gõ cửa từng nhà để xin sự ủng hộ cho một sự nghiệp mà bạn đã chọn.
o Hãy chia ngày của bạn ra, cứ nửa ngày bắt đầu bằng một hoạt động khác.
o Thường xuyên đề xuất để chủ trì các cuộc họp hoặc đọc bản thuyết trình.

o Trong các cuộc họp, hãy yêu cầu bản  thân đưa ra một đóng góp quan trọng trong
mười phút đầu của cuộc họp.

o Hãy tập nghỉ đến việc đứng dậy phát biểu và nói to rõ ràng.
o Hãy tập dựng những người không có tinh thần dậy.
o Hãy phát triển thái độ tinh thần tích cực trong mọi tình huống.
o Thỉnh thoảng tự cho mình quyền trở thành người không tưởng.

 Người khởi xướng.
o Hãy làm một hành động mới ít nhất là một tuần một lần.
o Hãy thay đổi cách bố trí phòng làm việc của bạn.
o Hãy chọn ngẫu nhiên những người có tên trong danh sách điện thoại nội bộ của

bạn và nói chuyện với họ.
o Trong những buổi gặp mặt lớn, hội thảo hoặc hội nghị, hãy cố gắng tham gia

chuyện trò với từng người có mặt.
o Hãy đa dạng hoá các hoạt động hàng ngày của bạn càng nhiều càng tốt.
o Hãy cố gắng làm nổi bật mình bằng cách trèo lên bục và nói trước công chúng.
o Hãy diễn kịch. Hãy học và kể chuyện.
o Hãy tập hợp một vài đồng nghiệp để cùng chơi trò mà mọi người phân chia cho

nhau các chủ đề mà bạn phải làm một bài diễn văn liên tục ít nhất là năm phút.
o Hãy cố cười.
o Hãy đặt tính nghiêm túc của b ạn sang một bên. Hãy cố gắng vui đùa.

o Hãy làm xiếc.
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 Người khuyến khích.
o Hãy hỏi thăm tất cả mọi người ở chổ làm của bạn về sức khoẻ của họ hôm nay ra

sao và chăm chú lắng nghe câu trả lời của họ.
o Hãy thường xuyên đến thăm người hàng xóm cao tuổi và đề ngh ị giúp đỡ họ.
o Hãy dự kiến làm việc trong một công trình từ thiện hoặc một hiệp hội.
o Lần tới khi mà bạn phải ra quyết định tại chổ làm của bạn, hãy lưu ý xem quyết

định đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người có liên quan như thế nào.

o Hãy theo học khoá cứu thương.
o Hãy theo học một khoá đào tạo các nhà đào tạo.
o Hãy quan tâm đến phương pháp sư phạm.
o hãy học môn tâm lý.
o Hãy học cách tôn trọng và hiểu những người rất khác biệt với bạn.
o Hãy quan tâm đến huống luyện thể thao.

 Người ủng hộ.
o Hãy làm một quyển nhật ký và mỗi tối hãy viết lại những gì đã diễn ra trong

ngày.
o Hãy phát triển khả năng lắng nghe của bạn.
o Hãy theo học một môn nghệ thuật khuyến khích nội tâm như: hội hoạ, âm nhạc,

viết văn.
o Hãy nghiên cứu môn tâm lý.
o Hãy phát triển sự cảm nhận của bạn.
o Hãy để cho bạn rung rộng trước vẻ đẹp của một phong cảnh, một bức tranh, một

khuôn mặt trẻ thơ.
o Hãy trao dồi tính kiên nhẫn.
o Hãy học cách phối hợp màu sắc: tất cả mọi thứ không phải đều là màu trắng cả

hoặc là màu đen cả.
o Mỗi khi mà bạn ở cùng những người muốn nh ảy vào hành động, hãy khuyên họ

cân nhắc các cách và lường trước những hậu quả có thể xảy ra.
o Hãy quan tâm đến những người khác một cách chân thành.

 Người cộng sự.
o Hãy tập lùi lại và quan sát những người khác trong cuộc họp, nhất là trong những

cuộc họp mà  chương trình nghị sự không liên quan trực tiếp đến bạn.
o Hãy nghỉ đến các sự kiện trong ngày và thử xem bạn có thể rút ra những kết luận

từ những sự kiện đó chưa.
o Hãy đề ra cho bạn một đề tài nghiên cứu đòi hỏi phải tập hợp thông tin chi tiết từ

những nguồn khác nhau.
o Hãy thảo những lời tuyên bố nguyên tắc, những thoả thuận và các thủ tục không

thể công kích được.
o Hãy tập tổ chức những tình huống sao cho chúng được sắp xếp và diễn ra chắc

chắn đúng như bạn đã dự kiến.
o Đặc biệt, hãy tập chấp nhận điều mà bạn  không thể thay đổi.
o Hãy phát huy sự khoan dung của bạn đối với người khác.
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 Người đánh giá.
o Hãy thử đọc những cuốn sách về triết học, phân tích ngôn ngữ, lô-gíc hay thuyết

tương đối.
o Hãy chơi cờ.
o Hãy học kế toán.
o Hãy lấy một tình huống phức tạp và phân tích tình huống đó để phát hiện xem tại

sao nó lại phát triển theo cách đó và lẽ ra có thể làm điều gì khác đi và ở giai đoạn nào.

o Hãy tập hợp các lý thuyết, giả thuyết và giải thích của những người khác về một
số sự kiện. Hãy cố hiểu sự suy đoán ngầm của họ được dựa trên từng lý thuyết và thử xem bạn
có thể tập hợp những lý thuyết này vào những chương khác nhau được không.

o Hãy lùi lại so với cảm xúc của bạn.
o Hãy sắp xếp công việc của bạn có trật tự.
o Hãy học cách tôn trọng những quy tắc và những thủ tục do ngư ời khác đặt ra.
o Hãy đưa mình vào khuôn phép.

o Hãy bình tĩnh.
o Hãy chấp nhận quay về một khuôn mẫu nào đó nhờ tính độc đáo của bạn.

 Người tổ chức.
o Hãy đọc cái gì đó “mạnh” khiến bạn phải suy nghĩ ít nhất là 30 phút mỗi ngày và

thử tóm tắt bằng từ ngữ của chính bạn.
o Hãy tập phát hiện những điểm yếu trong lập luận của những người khác.
o Hãy lấy 2 tờ báo có ý kiến đối lập và thường xuyên so sánh quan điểm của họ.
o Hãy tập xây dựng những tình huống sao cho có trật tự và diễn ra chắc chắn hơn

giống như bạn đã dự k iến.
o Hãy phân tích chi tiết cách mà bạn đã sử dụng thời gian.
o Hãy theo dõi công việc tham dự vào và ra khỏi dịch vụ của bạn hoặc tất cả những

người mà bạn có quan hệ qua lại trong công việc.
o Hãy đặt câu hỏi để khám phá ra một cách chính xác tại sao điều gì  đó xảy ra.

Không chấp nhận để người ta dũ bỏ bạn bằng những câu trả lời mơ hồ.
o Hãy lùi lại so với cảm xúc của bạn, có nguy cơ bạn cảm thấy dửng dưng.
o Hãy tự tổ chức chính mình.

o Hãy phát huy khả năng thực tế, cụ thể và thực dụng.

Câu hỏi ôn tập.

Câu 1. Lãnh đạo trong quản trị là gì? So sánh lãnh đạo và quản trị? Lãnh đạo đóng vai trò gì

trong lãnh đạo?
Câu 2. Lãnh đạo con người trong hệ thống là gì? Phân tích ưu - nhược điểm của các phương
pháp lãnh đạo con người trong hệ thống?
Câu 3. So sánh học thuyết phân cấp nhu cầu của các tác giả sau: Abraham Maslow (1908 –
1970), David. C Mc. Celland, Clayton Alderfer.
Câu 4. Nhóm là gì? Lãnh đạo theo nhóm là gì? Vì sao phải chú ý đến vấn đề này trong lãnh đạo?
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Câu 5. Phân tích những vấn đề quan trọng cần thực hiện khi xây dựng và phát triển nhóm ở giai
đoạn hình thành?

Câu 6.Phân tích những vấn đề quan trọng cần thực hiện khi xây dựng và phát triển nhóm ở giai
đoạn hỗn loạn?
Câu 7. Với tư cách là một thành viên của nhóm, Bạn hãy mô tả nhóm có hiệu quả và nhó m
không có hiệu quả? Và bạn đóng vai trò gì trong đó? Địa vị của bạn trong nhóm? Nhóm liên kết
là như thế nào? Bạn có thể làm gì để tăng tính hiệu quả của nhóm?
Câu 8. Sử dụng các kiến thức đã học bình giải các kết luận sau: tướng giỏi loại 2 là biết mình

biết người, trăm trận trăm thắng, tướng giỏi loại 1 là không đánh cũng thắng.
Câu 9. Bình luận kết luận sau: ai cũng có thể làm người lãnh đạo.
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CHƯƠNG 6. CHỨC NĂNG KIỂM TRA

Qua nghiên cứu những chức năng trên, nhà quản t rị có thể xác định được mục tiêu và kế
hoạch, định ra cơ cấu làm việc hợp lý, tìm ra cách thức thúc đẩy nhân sự thích hợp nhằm thực
hiện mục tiêu và kế hoạch. Để đảm bảo chắc chắn rằng mọi cá nhân trong tổ chức đều đang vận
hành đúng theo những mong muốn của nhà quản trị thì buộc họ phải tiến hành hoạt động kiểm
tra. Kiểm tra giúp các nhà quản trị đánh giá được công tác chuẩn bị, tiến hành thực hiện và kết
quả đạt được của các cá nhân, bộ phận trong tổ chức. Qua kiểm tra sẽ giúp nhà quản trị phát hiện
các sai lệch, từ đó kịp thời điều chỉnh để giúp tổ chức đi đúng hướng, hoàn thành mục tiêu đề ra.
Vì vậy kiểm tra là chức năng bảo đảm cho các chức năng khác có thể thành công. Khi nhà quản
trị tổ chức liên tục duy trì quá trình kiểm tra thì họ có thể có ít sai  lầm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến tổ chức. Vì vậy nghiên cứu chương này là điều thực sự cần thiết trong quản trị.

Chương này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kiểm tra. Giúp người
học hiểu được khái niệm kiểm tra, phân loại kiểm tra, hiểu và vận dụng được tiến trình kiểm tra.
Bên cạnh đó, người học còn nắm được những nguyên tắc cơ bản về kiểm tra, qua đó triển khai
hoạt động kiểm tra chính xác và hợp lý hơn.

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu chương này, người học có khả năng:

 Nhớ, hiểu và phát biểu được khái niệm về kiểm tra và các khái niệm liên quan.

 Phân tích được nội dung của các bước trong tiến trình kiểm tra.
 Phân biệt và đánh giá được vai trò của các hình thức kiểm tra.
 Hiểu rõ và vận dụng được những nguyên tắc kiểm tra vào thực tiễn.

I. Những vấn đề cơ bản về Kiểm tra.
1. Khái niệm.

Kiểm tra là một chức năng rất quan trọng của nhà quản trị. Đây là công cụ để nhà quản trị
phát hiện ra những sai sót và tìm kiếm các biện pháp điều chỉnh, khắc phục. Bên cạnh đó, kiểm
tra cũng có tác dụng giúp giảm thiểu những sai sót có thể nảy sinh trong quá trình quản trị do quá
trình kiểm tra sẽ tác động tích cực đến hoạt động của hệ thống.

Kiểm tra là thực hiện một quy trình nhằm giảm thiểu sai sót để gia tăng kết quả hoạt
động, đồng thời đo lường, đánh giá sai lệch và điều chỉnh việc thực hiện nhằm đạt được các mục
tiêu đã đề ra.

2. Vai trò của Kiểm tra.
 Khắc phục được tính ngẫu nhiên trong hệ thống quản trị.

Thực tế cho thấy rằng, dù cho công tác hoạch định đã cố gắng lường trước những tình

huống và chỉ rõ các biện pháp để thực hiện các mục tiêu. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp lại để hoạt
động có hiệu quả, các biện pháp lãnh đạo và động viên nhân viên đã được coi trọng cũng chưa
đủ để đảm bảo rằng các hoạt động diễn ra như chúng ta dự kiến và các mục t iêu mong muốn sẽ
đạt được một cách dễ dàng. Bởi hệ thống quản trị luôn chứa đựng nhiều yếu tố ngẫu nhiên, ngay
cả trong yếu tố chủ quan cũng như yếu tố khách quan. Do đó, kiểm tra là biện pháp duy nhất và

có hiệu quả giúp cho các nhà quản trị biết được các  mục tiêu có đạt được không? Tại sao? Có thể
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làm gì để khắc phục những sai lệch và duy trì tiếp cận mục tiêu hoặc nên chuyển hướng mục tiêu

như thế nào? Vì vậy, để khắc phục những yếu tố ngẫu nhiên, kiểm tra sẽ đảm bảo sự thành công

của hoạch định. Việc kiểm tra, đánh giá, dự báo thường xuyên các tác động của môi trư ờng sẽ là
cách làm tốt của các doanh nghiệp chủ động thích ứng với những thay đổi của môi trường.
 Kiểm tra là sự đảm bảo cho sự ủy quyền.

Ủy quyền là một yêu cầu khách quan trong quản trị, không một nhà quản trị nào có thể
làm hết được mọi việc mà không ủy quyền. Nhưng khi ủy quyền cho cấp dưới, nhà quản trị
không phải hết trách nhiệm trong công việc, mà trách nhiệm thực hiện tốt công việc, hoàn thành

mục tiêu vẫn thuộc về nhà quản trị. Vì vậy, kiểm tra là cách thức tốt nhất để đảm bảo chắc chắn
công việc đã ủy quyền đang được hoàn thành như dự kiến.

Hệ thống kiểm tra có hiệu quả sẽ cung cấp thông tin cần thiết để nhà quản trị cấp trên

nắm vững hoạt động của cấp dưới. Do đó, sự lo lắng ngần ngại  của cấp trên trong việc ủy quyền
sẽ giảm đến mức tối thiểu. Tạo cơ sở thuận lợi cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ được giao theo
mong muốn của cấp trên.

 Kiểm tra là điều kiện không thể thiếu được để tiến hành quản trị theo mục tiêu (MBO)
Quản trị theo mục tiêu (MBO) đòi hỏi mỗi người, mỗi bộ phận thường xuyên quan tâm

hoàn thành các mục tiêu của mình. Hệ thống kiểm tra thích hợp giúp cho người thực hiện các
mục tiêu có được các thông tin phản hồi và kịp thời điều chỉnh những sai lệch, qua đó họ có đủ
điều kiện hoàn thành công việc theo dự kiến.
3. Nội dung Kiểm tra.

Nhiệm vụ của kiểm tra trong quản trị kinh doanh là phải xác định, sửa chữa được những
sai lệch trong hoạt động của doanh nghiệp so với mục tiêu, kế hoạch và tìm kiếm các cơ hội,
tiềm năng có thể khai thác để hoàn thiện, cải tiến, đổi mới không ngừng mọi yếu tố của hệ thống.
Việc thiết lập hệ thống kiểm tra có khả năng cung cấp đầy đủ thông tin phản hồi về mọi hoạt
động của hệ thống một cách nhanh chóng, kịp thời là công việc rất khó khăn . Các nhà quản trị
luôn phải đối mặt với những câu hỏi: cần kiểm tra cái gì? Các cuộc kiểm tra cần tiến hành
thường xuyên đến mức nào? Trong hoạt động của hệ thống sai lệch xảy ra ở những đâu sẽ có thể
gây tổn hại nghiêm trọng đến kết quả cuối cùng của hệ thống?

Vì sai lầm có thể nảy sinh từ nhiều khâu, nhiều yếu tố, nhiều người trong hệ thống nên có

những nhà quản trị luôn cố gắng kiểm tra mọi yếu tố và hoạt động của hệ thống một cách thường
xuyên. Điều này có thể gây hoang mang và làm nản lòng những người  làm công, làm giảm uy tín
của cán bộ quản trị, gây lãng phí thời gian, tiền bạc của hệ thống. Vì kiểm tra là phức tạp và tốn
kém (thời gian, tiền bạc, công sức), có những nhà quản trị lại chỉ quan tâm đến những yếu tố dễ
đo lường (chẳng hạn như số người đ ược phục vụ tại một nhà hàng) mà bỏ qua những yếu tố khó
đo lường (như sự hài lòng của khách hàng trong một khoản thời gian nhất định). Đồng thời, một
số sai lệch so với các tiêu chuẩn có ý nghĩa tương đối nhỏ, một số khác có tầm quan trọng lớn
hơn. Những sai lệch nhỏ trong một hoạt động hay khu vực nào đó có thể quan trọng hơn so với
những sai lệch lớn trong hoạt động hoặc khu vực khác. Ví dụ, một vị giám đốc cần lưu tâm nếu
chi phí cho phân phối sản phẩm sai lệch so với ngân quỹ 3%, nhưng không đáng lo lắ m nếu chi
phí về tiền tem bưu điện sai lệch so với dự trữ là 20%.

Như vậy, xét về nội dung, công tác kiểm tra cần tập trung nỗ lực vào những khu vực,
những con người có ảnh hưởng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển hệ thống. Đó chính là
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các khu vực hoạt động thiết yếu và những điểm kiểm tra thiết yếu (những điểm kiểm tra chiến
lược).

 Các khu vực hoạt động thiết yếu là những lĩnh vực, khía cạnh, yếu tố của hệ thống
cần phải hoạt động có hiệu quả cao để đảm bảo cho toàn bộ hệ thống thành công.

 Các điểm kiểm tra thiết yếu là những điểm đặc biệt trong hệ thống mà ở đó việc giám
sát và thu thập thông tin phản hồi nhất định phải thực hiện. Đó chính là những điểm mà nếu tại
đó sai lệch không được đo lường và điều chỉnh kịp thời thì sẽ có ảnh hưởng lớn tới k ết quả hoạt
động của hệ thống.

Thông thường chỉ có một phần nhỏ mục tiêu, hoạt động, sự kiện, con người là chiếm tầm
quan trọng lớn đối với hệ thống. Ví dụ, 10% số lượng sản phẩm có thể chiếm 70% doanh thu,
2% số cán bộ, công nhân có thể là nguyên nhân của  80% của những lời kêu có thể phàn nàn...

Cần lưu ý rằng không có quy tắc nào giúp các nhà quản trị lựa chọn những điểm kiểm tra
thiết yếu vì những nét đặc trưng trong chức năng, nhiệm vụ của các loại cơ sở là khác nhau, vì sự
đa dạng của các loại sản phẩm  và dịch vụ được sản xuất, vì sự khác nhau trong chính sách cũng
như kế hoạch của các hệ thống và vì những mục tiêu khác nhau đặt ra cho công tác kiểm tra.
Năng lực lựa chọn các điểm kiểm tra thiết yếu là một trong những nghệ thuật của nhà quản trị,
bởi vì việc kiểm tra có được thực hiện tốt hay không là tùy thuộc vào các điểm thiết yếu này.

4. Những yêu cầu đối với hệ thống Kiểm tra.
Tất cả các nhà quản trị đều muốn xây dựng được hệ thống kiểm tra thích hợp và hữu hiệu

giúp họ thực hiện thành công các kế hoạch đã đề ra. Hệ thống đó cần đáp ứng những yêu cầu cơ
bản sau đây:
 Hệ thống kiểm tra cần được thiết kế theo các kế hoạch.

Hệ thống kiểm tra cần phải phản ánh các kế hoạch mà chúng theo dõi. Thông qua hệ
thống kiểm tra, các nhà quản trị phải nắ m được diễn biến của quá trình thực hiện kế hoạch. Các
kế hoạch và chương trình đều có những đặc trưng thống nhất, tuy nhiên thông tin để kiểm tra tiến
trình thực hiện một chương trình Marketing khác nhiều so với thông tin cần thiết để kiểm tra một
kế hoạch sản xuất. Điều đó thể hiện 2 mặt thống nhất và đa dạng của công tác kiểm tra trong
quản trị.
 Kiểm tra phải mang tính đồng bộ.

Trong quá trình kiểm tra cần quan tâm đến chất lượng hoạt động của toàn hệ thống chứ
không phải chất lượng của từng bộ phận, từng con người. Tránh tình trạng khi có điều gì đó sai
sót thì phản ứng đầu tiên là tìm quanh xem có ai để đổ lỗi, phạt vạ hay tìm cách “xử lý”, thay vì
xem hệ thống là một tổng thể phải cải tiến không ngừng. Yêu cầu này thường được thể hiện
trong quy tắc 85 – 15, 85% sai sót là do hệ thống, chỉ có 15% là do cá nhân hay thiết bị.

Cần quan tâm đến chất lượng của cả quá trình hoạt động chứ không chỉ đến kết quả cuối
cùng của hoạt động.
 Kiểm tra phải công khai, chính xác và khách quan.

Những người thực thi  nhiệm vụ kiểm tra chỉ được phép hành động theo quy chế đã được
công bố cho cả hệ thống biết. Phải làm cho kiểm tra trở thành hoạt động cần thiết vì mục tiêu

hướng tới sự hoàn thiện của mỗi con người cũng như toàn hệ thống chứ không phải là sự phiền
hà, đánh đố, đe dọa người bị kiểm tra.
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Việc đánh giá con người và hoạt động phải dựa vào những thông tin phản hồi chính xác,
đầy đủ, kịp thời và hệ tiêu chuẩn rõ ràng, thích hợp. Tránh thái độ định kiến và cách đánh giá chỉ
bằng cảm tính mà không có những luận cứ vững chắc để minh chứng.
 Kiểm tra cần phù hợp với tổ chức và con ngưòi trong hệ thống.

Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với đặc điểm của hệ thống. Chẳng hạn như một doanh
nghiệp nhỏ sẽ cần một số công việc kiểm tra khác với 1 doanh nghiệp lớn. Một doanh nghiệp có
dây chuyền sản xuất hàng loạt có hệ thống kiểm tra khác hẳn một doanh nghiệp sản xuất những
sản phẩm đơn chiếc.

Hệ thống kiểm tra phản ánh cơ cấu tổ chức, bảo đảm có người chịu trách nhiệm trước một
hoạt động nào đó và chịu trách nhiệm điều chỉnh k hi có các sai lệch xảy ra.

Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với vị trí công tác của cán bộ quản trị. Ví dụ, các nhà quản
trị cấp cao quan tâm tới các công việc kiểm tra tài chính nhưng người trực tiếp giám sát công
việc lại cần những ngân quỹ phi tiền tệ như số giờ lao động, số sản phẩm sản xuất được, phần
trăm sản phẩm, phế phẩm, phần trăm nguyên liệu bị lãng phí...

Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với trình độ của cán bộ công nhân và bầu không khí của hệ
thống. Một hệ thống kiểm tra ngặt nghèo được áp dụng trong hệ thống mà cán bộ, công nhân có
trình độ và tay nghề cao, có quyền tham gia đáng kể vào quá trình ra quyết định sẽ có thể bị thất
bại.

Hệ thống kiểm tra phải đơn giản (các đầu mối kiểm tra càng ít càng tốt) tạo được tự do và

cơ hội tối đa cho những người dưới quyền sử dụng kinh nghiệm, khả năng và sự khéo léo của
mình để hoàn thành công việc được giao.
 Kiểm tra cần phải linh hoạt và có độ đa dạng hợp lý.

Phải có một hệ thống kiểm tra cho phép tiến hành đo lường, đánh giá, điều chỉnh các hoạt
động một cách có hiệu quả cả trong trường hợp gặp phải những kế hoạch thay đổi, những hoàn
cảnh không lường trước hoặc những thất bại hoàn toàn. Chẳ ng hạn, để đáp ứng yêu cầu này của
kiểm tra người ta đã chuyển từ việc sử dụng hệ thống ngân quỹ cố định sang hệ thống  ngân quỹ
linh hoạt mà chúng ta sẽ xem xét ở phần sau.

Trong kiểm tra phải kết hợp nhiều hình thức và thủ thuật kiểm tra khác nhau đối với cùng

một đối tượng kiểm tra.
 Kiểm tra cần phải hiệu quả.

Các kỹ thuật và cách tiếp cận kiểm tra là có hiệu quả khi ch úng có khả năng làm sáng tỏ
nguyên nhân và điều chỉnh những sai lệch tiềm năng và thực tế so với kế hoạch với mức chi phí
nhỏ nhất.

Yêu cầu này đòi hỏi lợi ích của kiểm tra phải tương xứng với chi phí của nó. Điều nà y nêu
lên thì thật đơn giản nhưn g khó thực tế. Những nhà quản trị thường gặp khó khăn trong việc xác
định giá trị cũng như chi phí của một hệ thống kiểm tra nhất định. Để giảm chi phí kiểm tra cần
biết lựa chọn để kiểm tra các yếu tố thiết yếu trong các lĩnh vực quan trọng đối với họ, việc kiểm
tra sẽ có thể là kinh tế nếu được thiết kế phù hợp với công việc và quy mô của mỗi cơ sở.
 Kiểm tra có trọng điểm.

Yêu cầu này đòi hỏi phải xác định các khu vực hoạt động thiết yếu và các điểm kiểm tra
thiết yếu và tập trung sự chú ý vào các khu vực và các điểm đó.



- 119 -

 Địa điểm kiểm tra.
Yêu cầu này đòi hỏi việc kiểm tra không chỉ dựa vào các số liệu và báo cáo thống kê mà

phải được tiến hành ngay tại nơi hoạt động.
II. Các hình thức Kiểm tra.
1. Các hình thức kiểm tra xét theo quá trình hoạt động.

Kiểm tra không phải là công việc chỉ thực hiện sau khi việc đã rồi. Nếu vậy, kiểm tra sẽ
không mang ý nghĩa đầy đủ và hiệu quả của công tác kiểm tra sẽ không cao. Thực tế đòi hỏi
kiểm tra phải được thực hiện ở cả 3 giai đoạn: giai đoạn trước khi thực hiện, trong k hi thực hiện
và sau khi thực hiện. Căn cứ vào 3 giai đoạn này, kiểm tra được chia thành các loại dưới đây.
 Kiểm tra trước khi thực hiện.

Loại kiểm tra này có thể được gọi là kiểm tra lường trước, hay tiền kiểm tra.
Độ trễ thời gian trong quá trình kiểm tra quản lý chỉ ra rằng, công việc kiểm tra cần phải

được hướng về tương lai, nếu như muốn có hiệu quả. Bởi vì, ta cứ lấy thông số đầu ra của hệ
thống để tác động ngược lại đầu vào, thì không thể điều chỉnh tức thời được. Vấn đề là làm sao

báo cho nhà quản trị biết rằng nếu không chịu điều chỉnh yếu tố này hay yếu tố kia ngay từ bây
giờ thì trong tương lai sẽ bị thua lỗ, bị chệch hướng mục tiêu mong muốn... Vì thế, để báo trước
phải có kiểm tra trước.

Mục đích của kiểm tra trước là tránh sai lầm ngay từ đầu. Cơ sở của kiểm tra trước là dựa
vào những thông tin mới nhất về môi trường bên ngoài và mục tiêu nội bộ của doanh nghiệp để
đối chiếu với những nội dung của kế hoạch mà ta đã lập ra có còn phù hợp hay không. Nếu
không phù hợp thì chủ động điều chỉnh kế hoạch ngay từ đầu. Ngoài ra, một cơ sở khác cho sự
kiểm tra trước là sự dự báo về môi trường của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Kiểm tra trước tập trung vào việc phòng ngừa những sai lệch về chất lượng và số lượng
của những nguồn tài nguyên được sử dụng do  yêu cầu của công việc, kế hoạch trong tổ chức đề
ra. Việc kiểm tra này sẽ cho phép nhà quản trị tìm ra các giải pháp để điều chỉnh các sự cố của
các yếu tố đầu vào trước khi công việc tiến hành để quá trình thực hiện có thể diễn ra liên tục và
ổn định.
 Kiểm tra trong khi thực hiện

Loại kiểm tra này còn gọi là kiểm tra hiện hành, kiểm tra quá trình hay kiểm tra chỉ đạo.
Kiểm tra này theo dõi các hoạt động đang diễn ra để đảm bảo chắc chắn rằng mọi hoạt

động đều hướng đến mục tiêu. Căn cứ để tiến hành kiểm tra quá trình là các tiêu chuẩn công việc
được thể hiện trong bảng mô tả công việc và những chính sách, thủ tục được hình thành từ chức
năng hoạch định. Bằng cách theo dõi những diễn biến trong quá trình thực hiện các kế hoạch,
nhà quản trị có thể phát hiện những sai lệch, những vướng mắc đang xảy ra để có thể điều chỉnh
ngay, tháo gỡ những vướng mắc, trở ngại, đảm bảo cho quá trình tiến đến được mục tiêu dự kiến
trong kế hoạch.

Hình thức kiểm tra đồng thời phổ biến nhất là bám sát trực tiếp. Khi mà nhà quả n trị giám
sát trực tiếp việc làm của cấp dưới, trực tiếp chỉnh sửa những sai sót. Điều này cho phép làm

giảm thiểu những sai sót có tính hệ thống. Thông qua kiểm tra trực tiếp, nhà quản trị sẽ xác định
xem việc làm của những người dưới quyền có đúng theo các quy định và thủ tục không. Mặc dù
biện pháp điều chỉnh khó đạt được yêu cầu tức thì nhưng nhờ hệ thống máy tính đã được chương
trình hóa, nhà quản trị có thể cung cấp thông tin nhanh và phản ứng điều chỉnh ngay khi có sai
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lầm trong công việc của cấp dưới. Nhiều chương trình quản trị chất lượng của các tổ chức đã dựa
vào hệ thống kiểm tra đồng thời này để thông báo cho công nhân biết sản phẩm của họ có đảm
bảo số lượng và các tiêu chuẩn chất lượng hay không để họ có ngay hành vi tự điều chỉnh.
 Kiểm tra sau khi thực hiện (còn gọi là hậu kiểm).

Kiểm tra sau là kiểm tra sau khi quá trình đã kết thúc, bằng cách đo lường kết quả thực
hiện so sánh với kết quả đề ra ban đầu.

Mục đích của kiểm tra này là nhằm rút ra những kinh nghiệm từ sự thành công hay thất bại
trong quá trình thực hiện kế hoạch, để điều chỉnh cho quá trình kế tiếp. Nó không có tác dụng
điều chỉnh ngay cho quá trình đó.

Tóm lại, mỗi giai đoạn kiểm tra đều có những vai trò và tác dụng khác nhau. Để công tác
kiểm tra có hiệu quả, hoạt động kiểm tra cần thiết phải được thực hiện ở cả 3 giai đoạn kế hoạch
là lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, và hoàn thành kế hoạch.
2. Theo mức độ tổng quát của nội dung kiểm tra.

Kiểm tra toàn bộ: nhằm đánh giá việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch của doanh nghiệp một
cách tổng thể.

Kiểm tra bộ phận: thực hiện đối với từng lĩnh vực, bộ phận, phân hệ cụ thể của doanh
nghiệp.

Kiểm tra cá nhân: thực hiện đối với những con người cụ thể trong doanh nghiệp.
3. Theo tần suất của các cuộc kiểm tra.

Kiểm tra đột xuất.
Kiểm tra định kỳ được thực hiện theo kế hoạch đã định trong từng thời gian.
Kiểm tra liên tục là giám sát thường xuyên trong mọi thời điểm đối với đối tuợng kiểm tra.

4. Theo mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng kiểm tra.
Kiểm tra là hoạt động kiểm tra của lãnh đạo doanh nghiệp và các cán bộ chuyên nghiệp đối

với đối tượng quản trị.
Tự kiểm tra là việc phát triển những nhà quản trị và nhân viên có năng lực và ý thức k ỷ

luật cao, có khả năng giám sát bản thân và áp dụng thành thạo kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo để
hoàn thành các mục tiêu kế hoạch với hiệu quả cao.
III. Các nguyên tắc Kiểm tra.
1. Công việc kiểm tra phải thiết kế theo từng kế hoạch và chức vụ cụ thể.

Chúng ta đã biết hoạt động kiểm tra phải dựa trên kế hoạch. Vì vậy, các chương trình kiểm
tra phải được  thiết kế phù hợp với đặc trưng từng loại kế hoạch, cho phép nhà quản trị chịu trách
nhiệm về kế hoạch của mình có thể hiểu được kế hoạch đó đang tiến triển như thế nào và cần
những điều chỉnh thích ứng gì. Ví dụ, hoạt động kiểm tra của chương trình sản xu ất rõ ràng

không thể giống như việc kiểm tra đội ngũ bán hàng.

Cũng như vậy, công việc kiểm tra cần phải được thiết kế theo chức vụ, ví dụ công việc
kiểm tra của người phụ trách ngành khác với công việc kiểm tra của tổ trưởng.
2. Kiểm tra và thông tin kiểm  tra cần phù hợp với những đặc điểm tâm lý và yêu cầu
của các nhà quản trị.

Kiểm tra nhằm làm cho nhà quản trị nắm bắt được những vấn đề đang xảy ra mà họ quan
tâm, vì vậy kiểm tra phải xuất phát từ những nhu cầu riêng của mỗi nhà quản trị để cung cấp
những thông tin cần thiết thích hợp. Hơn nữa, về mặt tâm lý họ cần những thông tin phù hợp với



- 121 -

sở thích, hứng thú và họ có thể hiểu được. Ví dụ, có những người thích thông tin phản hồi được
trình bày dưới dạng biểu đồ hoặc những dãy số liệu,...
3. Kiểm tra phải được thực hiện ở những khâu trọng yếu nhất.

Kiểm tra ở đâu, kiểm tra cái gì, phải nhằm phục vụ cho việc điều chỉnh đúng nơi và kịp
thời, phản ánh đúng mục tiêu của kế hoạch. Không nên kiểm tra tràn lan vừa tốn kém, vừa mất
thời gian mà không có hiệu quả.
4. Kiểm tra phải khách quan.

Trong công tác kiểm tra cần tránh những định kiến có sẵn. Nếu kiểm tra bị chi phối bởi
những định kiến thì nhà quản trị sẽ không có được những đánh giá khách quan, chính xác làm

cho việc điều chỉnh không thích ứng và dẫn đến những chi phí không cần thiết.
5. Kiểm tra đưa đến hành động điều chỉnh.

Kiểm tra chỉ được coi là đúng đắn, nếu những sai lệch so với kết quả được phát hiện và

tiến hành điều chỉnh trên thực tế. Ngược lại, nếu việc phát hiện ra các sai lệch và nguyên nh ân
của sự sai lệch mà không gắn với quá trình điều chỉnh thì công việc kiểm tra coi như vô nghĩa.
6. Kiểm tra phải tiết kiệm.

Để kiểm tra được, đòi hỏi phải có những chi phí. Kiểm tra sẽ tiết kiệm nếu có được thiết
kế phù hợp với đặc điểm, quy mô của doanh  nghiệp, không nên quá lạm dụng tác dụng của kiểm
tra để chi phí quá tốn kém.
7. Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với bầu không khí của tổ chức.

Để kiểm tra có hiệu quả thì kỹ thuật kiểm tra phải phù hợp với bầu không khí tập thể, với
văn hóa của tổ chức. Tùy theo phong cách lãnh đạo, sự tham gia của các cấp và nhân viên trong

việc xây dựng các mục tiêu và kế hoạch mà có một hệ thống kiểm tra chặt chẽ hay tự giác.
Dù là loại kiểm tra nào đi nữa, khi thực hiện không chỉ tuân thủ những nguyên tắc này,

mà nên lưu tâm đến cả những vấn đề sau:
 Ủy quyền trong kiểm tra: do kiểm tra cần không ít thời gian và không phải lúc nào người
lãnh đạo cũng trực tiếp thực hiện được và trong nhiều trường hợp cũng không cần thiết như vậy.
Vì thế ủy quyền trong công tác kiểm tra rất quan trọng và thiết thực, nhưng để công việc kiểm tra
có kết quả, ủy quyền phải đảm bảo sự tương xứng giữa trách nhiệm và quyền hạn được giao,
tránh giao quá nhiều hoặc quá ít.
 Thời điểm và thời hạn kiểm tra: đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng không  nhỏ đến kết
quả kiểm tra. Việc thực hiện kiểm tra đúng thời điểm, không chỉ giúp cho nhà quản trị kịp thời
phát hiện ra những sai lầm, mà còn giúp họ giảm những tổn thất có thể xảy ra . Hơn nữa điều này
tạo môi trường ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển, cũng như làm cho công tác
kiểm tra đạt được hiệu quả kinh tế hơn.
 Ai có trách nhiệm thực hiện kiểm tra và sẽ là người chịu trách nhiệm xử lý kết quả kiểm tra:
điều này phải được xác định một cách cụ thể để các thông tin phản hồi đến đúng n ơi, đúng lúc và
được điều chỉnh kịp thời.
IV. Tiến trình Kiểm tra.

Quy trình kiểm tra gồm 4 bước chính: Xác định nội dung kiểm tra, xây dựng các tiêu
chuẩn kiểm tra, đo lường kết quả thực hiện, điều chỉnh các sai lệch.
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1. Xác định các nội dung kiểm tra.
Khi thực hiện hoạt động kiểm tra, người kiểm cần xác định hình thức kiểm tra phù hợp,

qua đó xác định cụ thể nội dung kiểm tra. Không phải tất cả các nội dụng hoạt động của tổ chức
đều được kiểm tra cùng lúc, tại cùng thời điểm. Vì nguồn lực phục vụ kiểm tra có giới hạn, do
vậy chỉ kiểm tra những nội dung quan trọng và những nội dung có biểu hiện bất thường.

Việc xác định nội dung kiểm tra, cần phải được cân nhắc thận trọng, căn cứ và kế hoạch
và quá trình thực hiện các hoạt động của tổ chức. Những nội dung có tính chất quan trọng, quyết
định thành công hay thất bại của tổ chức cần phải được kiểm tra thường xuyên, liên tục và ngược
lại.
2. Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra.

Tiêu chuẩn là các yếu tố được chọn làm cơ sở để đo lường và xác định  những thành quả đã

đạt được có như mong đợi hay không?
Các tiêu chuẩn phải được xác định trên cơ sở kế hoạch. Về đại thể, các chỉ tiêu kế hoạch là

những tiêu chuẩn. Tuy nhiên, giữa kế hoạch và tiêu chuẩn có sự khác nhau về mức độ phức tạp
và chi tiết. Hơn  nữa các nhà quản trị không thể quan sát hầu hết mọi chi tiết trong kế hoạch, cho
nên phải xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn để kiểm tra. Các tiêu chuẩn được xây dựng
thường phải xuất phát từ các mục tiêu của tổ chức và có đặc tính phản ánh các khía cạn h của
mục tiêu, chúng là những giới hạn cần thiết để nhận biết sự sai lệch cần điều chỉnh. Không nên

hiểu rằng tiêu chuẩn kiểm tra và mục tiêu kế hoạch là đồng nhất. Bởi vì mức độ thành đạt mục
tiêu phụ thuộc hàng loạt các yếu tố chi phối, chính các yếu tố  đó hình thành nên các tiêu chuẩn
cần thiết phải kiểm soát. Ví dụ, để đánh giá một quá trình sản xuất tốt đến mức độ nào người ta
phải xem xét các thông số sau: số lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm, chất lượng sản phẩm, sự
hài lòng của người lao động.... Chúng có thể được xem là những khía cạnh để hình thành nên

tiêu chuẩn kiểm soát quá trình sản xuất đó.
Để đạt được hiệu quả trong công tác kiểm tra, các tiêu chuẩn cần được trình bày một cách

rõ ràng và quan hệ logic với các mục tiêu của tổ chức. Các tiêu chuẩn là những tiêu chí để xác
định loại thông tin cần thiết phải thu thập, xử lý và đánh giá.

Những tiêu chuẩn có thể biểu thị theo định lượng hoặc định tính. Tiêu chuẩn định lượng
như số lượng sản phẩm, các đơn vị dịch vụ, số lao động, tỷ lệ phầ n trăm sản phẩm hỏng, doanh
số bán, chi phí, lợi nhuận.... Những tiêu chuẩn định tính như: Sự hài lòng của khách hàng, thái

Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra

Đo lường và phát hiện sai lệch

Điều chỉnh sai lệch

Quy trình kiểm tra

Xác định nội dung kiểm tra
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độ và ý thức người lao động... Ranh giới phân định giữa các tiêu chuẩn định lượng và định tính
chỉ là tương đối, vì có những tiêu ch uẩn định lượng và định tính chỉ là tương đối, vì có những
tiêu chuẩn định lượng như thị phần công ty nhưng là tiêu chuẩn tổng hợp, mang tính định tính và

phản ánh nỗ lực của công ty trong từng thời kỳ.
Như vậy có nhiều yếu tố nói lên kết quả của một quá trình được quản trị, tuy nhiên khi

lựa chọn tiêu chuẩn cần lưu ý:

 Các tiêu chuẩn được chọn tùy thuộc vào kết quả mà ta mong muốn. Các tiêu chuẩn phải
hướng mọi thành viên có trách nhiệm quan tâm đến mục tiêu của tổ chức, hạn chế sự phân tán
chú ý của người có trách nhiệm. Mặt khác các tiêu chuẩn phải chú ý thêm các yếu tố khác thúc
đẩy sự thành đạt mục tiêu. Ví dụ, để đạt được mục tiêu lợi nhuận của một loại sản phẩm cần phải
quan tâm đến các yếu tố cấu thành lợi nhuận như: chi phí, doanh thu (hoặc thị phần) và giá cả.
 Lựa chọn tiêu chuẩn còn liên quan đến việc chọn điểm quan sát, đặc biệt là phải chọn các
thời điểm của quá trình, không nên chỉ chú ý đến các thời điểm gần cuối của quá trình. Phải chú
ý phát hiện những biểu hiện và thường xuyên dự báo trước một  kết quả (hệ quả) nào đó trong
tương lai.
 Phải gắn từng tiêu chẩn cụ thể cho từng cá nhân hoặc bộ phận cụ thể. Dĩ nhiên các tiêu chuẩn
này không nên quá cao và không quá thấp, đảm bảo nguyên tắc thừa nhận trong quản trị theo
mục tiêu. Đồng thời phải có giải thích về sự hợp lý của hệ thống các tiêu chuẩn đã được xác định
và sự hợp lý của các tiêu chuẩn đề ra.
3. Đo lường kết quả thực hiện.

Đo lường kết quả thực hiện là xác định kết quả đạt được trên thực tế và so sánh với những
mục tiêu đã dự kiến, từ đó phá t hiện ra việc đạt được hay không được những mục tiêu đã dự
kiến.
 Đo lường cần tuân thủ theo các yêu cầu:
 Đo lường phải thiết thực, nhằm có tác dụng giúp người thực hiện điều chỉnh được hoạt động.
 Kết quả đo lường phải có độ tin cậy cao.
 Áp dụng các phương  tiện hiện đại để đo lường nhanh và chính xác.

 Tiết kiệm chi phí đo lường.
 Các nguồn thông tin được dùng để đo lường kết quả thực hiện:
 Kết quả quan sát cá nhân: kết quả có được từ quan sát và tiếp xúc trực tiếp cho phép nhà

quản trị cảm nhận được những vấn đề tiềm ẩn, hiểu được con người, bao quát được doanh
nghiệp và có thể tự mình kiểm tra lại tính hiệu quả của hệ thống kiểm tra trong tổ chức.
 Các báo cáo thống kê: các báo cáo thống kê ngày nay được cung cấp nhanh chóng nhờ hệ
thống máy tính trong nội bộ doanh nghiệp. Các số liệu thống kê chỉ báo cáo một số lĩnh vực chủ
yếu có thể đo lường một cách định lượng, và thường bỏ qua những yếu tố chủ quan.
 Báo cáo miệng: thông qua các báo cáo trong các cuộc họp giao ban và đàm thoại qua điện
thoại cũng có được những thông tin nhanh chóng và chính xác, vì được nghe trực tiếp, thấy được
sự diễn cảm của người báo cáo.
 Báo cáo bằng văn bản: cũng như báo cáo thống kê, các báo cáo bằng văn bản cho thấy kết
quả đo lường những kết quả thực hiện. tuy nhiên, các báo cáo bằ ng văn bảng thường chậm hơn
vì đã được xử lý những thông tin thiếu tin cậy và không cần thiết.
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 Thông báo kết quả đo lường.
Kết quả đo lường phải được thông báo đến các đối tượng sau:
Người phụ trách trực tiếp bộ phận hay công việc đã và đang được kiểm tra,  bởi chính họ sẽ

thực hiện những hoạt động điều chỉnh cần thiết.
Cấp trên trực tiếp của bộ phận hay người được kiểm tra, để họ được biết và giúp đỡ cấp

dưới khi cần thiết.
Các đơn vị chức năng có liên quan ảnh hưởng đến hành động điều chỉnh sau này của bộ

phận vừa được kiểm tra.
4. Điều chỉnh các sai lệch.

Nếu kết quả thực tế có sai lệch so với mục tiêu dự kiến thì cần phải phân tích rõ nguyên

nhân dẫn đến sự sai lệch đó. Sai lệch có thể bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau, như: lỗi của
người vận hành, giám sát tồi, huấn luyện không phù hợp, máy móc hoặc vật tư hỏng.... Khi có
sai lệch cần phải có các giải pháp để khắc phục.

Câu hỏi ôn tập.

Câu 1. Hãy cho một số ví dụ tại một tổ chức để chỉ ra mối quan hệ giữa chức năng hoạch định và

chức năng kiểm tra?
Câu 2. Hãy trình bày các hình thức kiểm tra? Làm rõ nội dung, đối tượng và ý nghĩa của các hình

thức kiểm tra?
Câu 3. Hãy trình bày các thủ tục kiểm tra để một tổ chức có thể đảm bảo chắc chắn rằng công
nhân sẽ tôn trọng triệt để các tiêu chuẩn đạo đức trong công ty đề ra?
Câu 4. Một công ty có mục tiêu sinh lời, Bạn hãy thiết kế các tiêu chuẩn nhằm phục vụ cho mục
tiêu đó? Hãy nêu lên một thủ tục kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện định hướng trên?
Câu 5. Công ty có mục tiêu gia tăng thị phần của mình trên thị trường, bạn hãy đưa ra các tiêu
chuẩn nhằm bảo đảm chắc chắn mục tiêu trên sẽ được hoàn thành?
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Tình huống nghiên cứu.

Tình huống 1. Công ty NOKIA
Những năm gần đây Nokia nổi lên như một hiện tượng, với những sản phẩm độc đáo l àm

mê hoặc người tiêu dùng. Phần lớn thành tích này là nhờ công Tổng giám đốc Jorma J.Ollila. Từ
một công ty có lịch sử 147 năm sản xuất kinh doanh đủ thứ từ gỗ đến giày cao su, Ollila đã biến
Nokia thành một đại gia về điện thoại di động (ĐTDĐ). Năm 1998, Nokia qua mặt Motorola để
trở thành nhà sản xuất ĐTDĐ số một thế giới. Trong vòng chưa đầy 8 năm, Ollila đã giúp Nokia

trở thành công ty có giá trị nhất Châu Âu.
Nokia ngày nay xuất phát từ 3 Công ty riêng lẻ: Công ty Cáp Phần Lan, Công ty Cao su

Phần Lan, Công ty Lâm sản NOKIA. Khi 3 công ty này sát nhập vào năm 1967, công ty mới lấy
tên của nhà máy gỗ trước đây đặt tên theo con sông NOKIA ở miền Nam Phần Lan.

Các nước vùng Scandinavia đi đầu về công nghệ điện thoại không dây khi họ hợp lực
phát triển công nghệ, ban đầu được nghiên cứu tại Bell Laboratories (Mỹ). Tuy có lợi thế như
vậy, nhưng Nokia cũng suýt mất thị trường cho Motorola vào thập niên 1970. Đó là khởi đầu của
một giai đoạn ảm đạm trong lịch sử công ty. Công ty lấy doanh thu từ những mảng kinh doanh
truyền thống của mình để nuôi các hoạt động kỹ thuật cao. Nokia mua mảng kinh doanh máy vi
tính từ Ericsson và mua một công ty truyền hình Đức, đồng thời cũng sản xuất ĐTDĐ. Nhưng
Kari Kairamo, Tổng giám đốc Nokia lúc đó đã đánh giá thấp tiềm n ăng phát triển của của ngành

kinh doanh ĐTDĐ. Phải gồng mình để đáp ứng nhu cầu về ĐTDĐ, đồng thời phải quản lý những
ngành kinh doanh khác, Nokia mất thị phần về tay Motorola.

Nokia gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác. Năm 1988, Kairamo tự tử, rồi năm 1991  Liên
Xô tan rã, khiến Nokia mất đi một trong những thị trường chính của mình. Cổ đông lớn nhất của
công ty thậm chí còn định bán cổ phẩn của mình cho đối thủ cạnh tranh Ericsson. May cho
Nokia, Ericsson không quan tâm. Giữa lúc khó khăn này, Ollila tham gia ban lãnh đạo cấp cao
vào năm 1990, ông được giao phụ trách mảng kinh doanh ĐTDĐ. Quyết định đầu tiên của ông
khá táo bạo: giữ mảng ĐTDĐ. Ông bắt đầu tập trung vực đậy tinh thần làm việc và sắp xếp lại
mảng kinh doanh này.

Năm 1992, Ollila trở thành tổng giám đốc. Ông chuyển hướng qua mảng kinh doanh
khác, hợp lý hoá những ngành kinh doanh của công ty, loại bỏ những hoạt động không phải
trọng tâm như giấy, cao su, cáp, máy vi tính và truyền hình. Nokia đã được niêm yết trên các thị
trường chứng khoán ở Châu Âu, nhưng niêm yết ở Mỹ là điều kiện tiên quyết để huy động được
các nguồn vốn mà Ollila cần. Năm 1994, Nokia được niêm yết trên thị trường chứng khoán
NewYork. Từ năm 1994-1999, giá cổ phiếu Nokia tăng đến mức khó tin, hơn 2000%.

Ollila đã thành công trong việc kéo Nokia ra khỏi vực thẳm. Một nguyên nhân dẫn đến sự
chuyển biến ngoạn mục này là ông đặt trọng tâm phát triển hình ảnh thương hiệu. Ông loại bỏ
một loạt những nhãn hiệu ĐTDĐ khác nhau mà Nokia đang sản xuất, mà chỉ tập trung vào một
vài sản phẩm mang nhãn hiệu Nokia. Chiến lược của ông là “định hướng viễn thông, trọng tâm
toàn cầu, giá trị gia tăng”. Các đối thủ cạnh tranh luôn ám ảnh về chuyện làm sao thu nhỏ kích
cỡ của ĐTDĐ. Ollila đi xa hơn thế, ông thuê những nhà thiết kế nhằm biế n ĐTDĐ Nokia thành
một món thời trang. Ông cũng tuyển mộ các kỹ thuật viên để tạo ra những tính năng hiển thị văn
bản và những “chiêu” mang tính đột phá khác nhằm làm cho ĐTDĐ ngày càng đẹp và dễ sử
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dụng hơn. Đồng thời, Nokia cũng tự “bảo hiểm” cho mình bằ ng cách ủng hộ một loạt các tiêu

chuẩn kỹ thuật khác nhau từ GSM của Châu Âu đến PSD của Nhật. Khi công ty tung ra đợt
ĐTDĐ kỹ thuật số đầu tiên vào năm 1993 đã bán được hơn 20 triệu chiếc. Lợi nhuận tăng từ số
không vào năm 1991 lên đến 4 tỉ USD vào năm 1999.

Ollila cũng tinh giản bộ máy hành chính trong công ty. Ông loại bỏ những cơ chế quản lý
theo tôn ti trật tự, thay bằng một cơ cấu tổ chức ngang bằng. Hiện nay, công việc trong công ty
được giải quyết theo những mạng lưới nhân viên, trong một môi trườ ng kích thích tinh thần kinh
doanh và óc đổi mới sáng tạo.  Ông cũng tạo ra “phong cách Nokia” để khơi dậy lòng tự hào và

giúp nhân viên gắn bó với công ty. Những cuộc họp tập trung đưa ra các ý tưởng mới, các ý
tưởng này sẽ được ban lãnh đạo đúc kết thành  chiến lược rồi truyền đạt khắp công ty thông qua
các buổi thuyết trình.

Tương lai của Nokia vẫn còn nhiều bất trắc. Nokia đang đối mặt với nhiều mối đe doạ.
Trước nhất là nguy cơ cạnh tranh của khoản 40 công ty đa quốc gia và hơn 10 công ty Trung
Quốc đang có khả năng sản xuất ĐTDĐ. Cạnh tranh nhiều hơn nghĩa là phải giảm giá và vì thế
giảm lợi nhuận. Ollila hy vọng rằng sự hấp dẫn của nhãn hiệu Nokia cùng với những tính năng
đặc biệt giúp người sử dụng cá nhân hoá chiếc điện thoại sẽ áp đảo những ĐTDĐ giá  rẻ được sản
xuất đại trà. Tiếp theo là cơn suy thoái trên thị trường viễn thông.

Tình huống 2. Công ty HEWLETT - PACKARD
Khi Lewis Platt thay thế cho John Young, trong cương vị Giám đốc điều hành (CEO) tại

công ty Hewlett – Packard (HP) vào năm 1992, nhiều người bên ngoài nhận định rằng, sự thành

công của công ty công nghệ cao này sẽ không thay đổi, vẫn giữ nguyên hiện trạng như hiện nay,
và công ty HP là công ty được biết đến nhiều nhất về máy in Laser, máy tính nhỏ.

Nhưng vào năm 1993, nó đã trở thành công ty tin học khổng lồ trên toàn cầu, với doanh
số đến gần cuối tháng 4 là 3,9 tỷ USD về các thiết bị tin học, chỉ đúng sau IBM. Thêm vào đó số
lượng đơn đặt hàng tăng hằng năm với tỷ lệ 19%.

Platt được giao trách nhiệm chuẩn bị để đưa công ty gia nhập vào lĩnh vực công nghệ cao
với những bước phát triển có ý nghĩa để trở thành đối tác của các nhà khổng lồ trong lĩnh vực tin
học viễn thông như: Hitachi, IBM, AT&T. Để hoàn thành trách nhiệm này Platt quyết định khai
thác vũ khí bí mật thuộc sở hữu của HP, đó là công nghệ phát triển hỗn hợp độc đáo chất lượng
cao, mà các đối thủ cạnh tranh rất khó sao chép nguyên vẹn. Như là người hùng của HP trong 3
thập niên, chìa khoá mấu chốt cho sự thành công đó là đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, ông còn

phát triển những kỹ năng quản trị phù hợp cho nhân viên của mình, và kỹ năng cho nhân viên để
họ thực hiện tốt công việc trong điều kiện luôn đổi mới của Công ty.

Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của con người thông qua các chính sách đảm bảo giảm
tối thiểu việc lao động bỏ việc và tạm nghỉ chờ việc. Và ông cũng duy trì một cơ cấu tổ chức tinh
gọn, theo hướng chuyên môn hoá các hoạt động thành các bộ phận chuyên biệt.

Ngoài ra, ông còn đầu tư phát triển các trang thiết bị điện tử viễn thông phục vụ cho các
hoạt động của công ty, để nhân viên trong công ty cảm nhận thấy sự thay đổi hằng ngày của
Công ty. Và phong cách của HP: “Hãy làm cho người khác điều mà bạn muốn người khác làm
cho mình” và “Tôn trọng bản sắc cá nhân”.
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Tháng 7/1999, Hewlett-Packard (HP) công bố chọn Carly Fiorina, 45 tuổi, làm tổng giám
đốc thay thế ông Lewis Platt sắp nghỉ hưu. Nhiệm vụ của Fiorina là đem lại luồng gió mới làm

tăng tính cạnh tranh và lợi nhuận cho HP. Vào thời đó, HP đã chậm chân trong việc khai thác
Internet so với các đối thủ cạnh tranh và đang cố gắng tìm lối ra.

Sau khi nhậm chức, Fiorina đã tiến hành một chiến dịch quảng cáo rầm rộ 200 triệu đô -la
Mỹ nhấn mạnh đến tính "sáng tạo" của HP, hướng đến việc hỗ trợ cho mỗi cá nhân sử dụng
mạng Internet dễ dàng, tiện dụng và phù hợp. Chiến  lược của bà là thay đổi HP từ một doanh
nghiệp chuyên về máy in và mực in thành công ty hàng đầu về thiết bị máy tính, phần mềm tư
vấn và dịch vụ thương mại điện tử.

Để làm được điều đó, Fiorina đã tái cấu trúc bộ phận bán hàng và tiếp thị từ những nhóm
riêng biệt thành hai nhánh lớn: sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm dành cho doanh nghiệp. Các
phần còn lại của công ty tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Ý tưởng này hoàn toàn hợp lý trên lý thuyết, nhưng bà đã không lường hết khó khăn
trong việc thay đổi cấu trúc và cách làm việc của một công ty 60 năm tuổi. Nhiều nhân viên làm

việc suốt đời cho HP hầu như không tưởng tượng được sẽ làm việc theo cách khác. Việc thay đổi
quyền hạn và trách nhiệm khiến một số trưởng bộ phận trong công ty bất m ãn và ra đi.

Dù vậy, những chống đối này không ngăn được công ty thay đổi theo chiều hướng thuận
lợi: doanh thu tăng 14% trong quí 1/2000 và 15% quí 2/2000. Tháng 2/2000, giá cổ phần HP đạt
129 đô-la Mỹ, cao nhất cho đến thời điểm đó. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sự thay đổi này

không hoàn toàn nhờ Fiorina mà đến từ sự thuận lợi trên thị trường máy in và máy tính cá nhân.

Doanh thu tăng và những dự đoán lạc quan của Fiorina không thuyết phục được các nhà

đầu tư thận trọng. Họ cho rằng HP thay đổi quá chậm so với các đối thủ cạnh tranh như Sun,
IBM và Compaq trong lĩnh vực quan trọng như máy chủ Unix. Về dòng sản phẩm là các thiết bị
lưu trữ, HP chỉ tăng 4% (quí 4/2000) so với 70% của Dell, 60% của IBM. HP cũng không đạt
được thành quả gì trong dịch vụ thươn g mại, nơi Microsoft, Sun và IBM hầu như chiếm lĩnh
toàn bộ thị trường.

Và rồi Fiorina đi đến một quyết định táo bạo: thôn tính Compaq để trở thành công ty máy

tính lớn hàng thứ ba thế giới.
Tháng 5/2002, sau thời gian sóng gió với nhiều chống đối và kiện tụng từ chính hai gia

đình tạo lập HP là Hewlett và Packard, cuối cùng việc sáp nhập HP và Compaq đã diễn ra. Theo
Fortune, HP đã trả 24 tỉ đô -la Mỹ để mua Compaq, trong đó có 14,5 tỉ đô-la riêng cho thương
hiệu Compaq.

Câu hỏi đặt ra là liệu vụ sáp nhập này có đem lại ưu thế cho HP như Fiorina mong đợi?
Sau khi sáp nhập Compaq, HP lên hạng 11 trên danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới của tạp
chí Fortune, nhưng khả năng cạnh tranh của công ty không tăng như Fiorina và ban lãnh đạo HP
dự báo. Năm 2004, công ty chỉ lãi một cách khiêm tốn là 3,5 tỉ đô -la Mỹ, tương đương 4,4%
doanh thu.

Nhưng lãi thu được chủ yếu từ máy in, vốn là con gà đẻ trứng vàng của HP. Các sản
phẩm còn lại, ngoài khối dịch vụ có lãi tương đối, đều hòa vốn hoặc lỗ. Tạp chí Fortune nhận
định, vấn đề lớn nhất của HP là ngoài máy in, HP không chiếm được thế mạnh trong bất cứ sản
phẩm nào do đầu tư dàn trải trên nhiều lĩnh vực. Sau sáp nhập, HP -Compaq thậm chí mất dần thị
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phần máy tính cá nhân vào tay Dell và IBM. Để giảm chi phí, hàng ngàn nhân viên HP và
Compaq cũng đã bị sa thải.

Những khác biệt về văn hóa nội bộ và phong cách kinh doanh cũng tạo ra các trở ngại
đáng kể cho HP. Quy mô công ty đột ngột tăng lên khiến việc quản lý thêm phức tạp. Hội đồng
Quản trị HP nhận ra điều đó và yêu cầ u Fiorina chia bớt quyền lực cho các phó tổng giám đốc
hoặc bổ nhiệm một tổng quản lý (Chief Operating Officer) phụ trách công tác điều hành.

Fiorina không đồng ý với đề nghị trên. Bà cũng cương quyết giữ cơ cấu sản phẩm hiện tại
thay vì chia tách hoặc bán bớt sản phẩm không sinh lãi như IBM đã làm gần đây (IBM bán bộ
phận máy tính cá nhân cho công ty Trung Quốc Lenovo).

Nhưng rồi niềm tin của giới đầu tư giảm sút rõ rệt khi những hứa hẹn của Fiorina về lãi

cổ phiếu không thành sự thật. Giá cổ phiếu HP đã g iảm khoảng 33% so với thời điểm năm 1999,
trước khi Fiorina nhận chức Tổng giám đốc HP.

Có nhiều ý kiến trái ngược về những gì Fiorina đã làm cho HP. Có người khen bà đã thay
đổi HP và làm tăng tính cạnh tranh của công ty, dù không đủ nhanh như cổ đông và Hội đồng
Quản trị HP chờ đợi. Có người chê bà đã tính lầm khi sáp nhập HP -Compaq để tạo nên một công
ty đầu tư dàn trải và thiếu sản phẩm định vị thích hợp. Họ cho rằng tham vọng của Fiorina trong
việc duy trì một rổ sản phẩm HP đa dạng là không thực tế tr ong thị trường máy tính hiện tại, nơi
các thay đổi diễn ra hàng ngày.

Fiorina còn bị phê phán là không thành công trong thuật dùng người: nhiều quản trị viên

giỏi đã rời công ty do bất đồng ý kiến mà không giải quyết được với bà; nhân viên cũng không
quý trọng bà như với một số nhà lãnh đạo khác.

Một trong những người chỉ trích bà nói: "Nhược điểm của Fiorina là bà không chịu chấp
nhận rằng mình đã sai và thay đổi". Tuy vậy, không ai phủ nhận Fiorina là một nhà lãnh đạo
thông minh và có tài ăn nói, sẵn sàng gặp gỡ khách hàng một cách không mệt mỏi.

Trợ cấp thôi việc cho Fiorina là 21,4 triệu đô -la Mỹ. Robert P. Wayman, Giám đốc tài

chính (CFO) ở HP, sẽ tạm thời giữ chức tổng giám đốc cho đến khi HP bổ nhiệm tổng giám đốc
mới. Trả lời phỏng vấn, ông Wayman cho biết HP sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược mà Fiorina đã

vạch ra, nhưng cố gắng thực hiện chiến luợc này một cách hiệu quả hơn.
Tình huống 3. Công ty Pepsico

PepsiCo là tập đoàn nước giải khát lâu đời của Mỹ với lịch sử trên một trăm năm kể
từ ngày thành lập. Dù vậy, PepsiCo vẫn chỉ là số 2 thế giới, luôn bị xếp hàng sau tập đoàn

Coca Cola.
Các cổ đông và nhà đầu tư của PepsiCo không thể chấp nhận mãi vị trí dường như vĩnh cửu

đó được. Họ muốn và có tham vọng PepsiCo phải vượt lên trên đối thủ không đội trờ i chung
Coca Cola bằng mọi giá. Các cổ đông đã đặt hết niềm tin vào Chủ tịch điều hành Steven

Reinemund và ông đã không phụ lòng tin đó.
Tập đoàn Pepsi thành lập năm 1898,  trụ sở chính tại thành phố Purchase, bang New York,

Mỹ. Năm 1965, Pepsi sáp nhập vớ i tập đoàn Frito-Lay thành tập đoàn PepsiCo. Doanh số bán
hàng của PepsiCo hiện nay đạt gần 30 tỉ USD mỗi năm. Tổng số nhân viên hưởng lương của
PepsiCo trên toàn thế giới là khoảng 150.000 người. PepsiCo có hệ thống phân phối và mạng
lưới bán hàng đại lý dày đặc ở gần như tất cả mọi nước.
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Bên cạnh thương hiệu Pepsi trị giá hàng tỉ USD, tập đoàn này còn sở hữu nhiều thương
hiệu nước giải khát lừng danh khác như Mirinda, 7 UP, Mountain Dew hay nước khoáng
Aquafina.

Cuộc chiến tay đôi với đối thủ Coca Cola
Lịch sử phát triển kinh doanh của PepsiCo gắn liền với cuộc chiến tay đôi với đối thủ

truyền kiếp. Về sự cạnh tranh trên thương trường giữa hai đại gia khổng lồ này có rất nhiều câu
chuyện và cả giai thoại hấp dẫn, kỳ thú.

Về chất lượng sản phẩm, đặc biệt về nước giải khát cola thì khó có thể nói rằng Pepsi ngon
hơn hay Coca Cola tuyệt hảo hơn. Đúng là PepsiCo và Coca Cola, kẻ tám lạng người nửa cân.
Cả hai tập đoàn này lại có gần như chung nhau về đối tượng khách hàng.

Chính vì vậy, cuộc chiến tranh giành thị trường, thị phần của nhau giữa PepsiCo và Coca

Cola rất khốc liệt. Không cạnh tranh nhau được về chất lượng, giá cả cũng khó cạnh tranh. Bởi
vì chiêu thức giảm giá bán chỉ là chiến lược cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Giữa hai cá lớn thì không
thể dùng kiểu  giảm giá mãi được.

Do vậy, ai thắng ai trong cuộc đấu tay đôi này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược kinh
doanh và chiến lược Marketing, quảng bá thương hiệu của mỗi tập đoàn.

Thế nhưng, công bằng mà nói, PepsiCo vẫn chỉ ở ngôi vị thứ hai, cho dù bỏ rấ t xa các tập
đoàn khác xếp hạng sau. Đã có những thời gian PepsiCo bám đuổi sát nút tập đoàn Coca cola.

Trong nhiều năm thị phần về nước giải khát của PepsiCo chỉ chưa đến 14%, trong khi của Coca
Cola là hơn 19%. Đặc biệt về giá trị thương hiệu thì Pepsi v ẫn còn kém xa thương hiệu Coca
Cola, vốn là một trong năm thương hiệu đắt giá nhất thế giới với giá trị hàng chục tỉ USD.

Tuy vậy, ban lãnh đạo PepsiCo từ nhiều thế hệ vẫn luôn cay cú về vị trí số 2 này. Và họ đã

có những thay đổi chiến lược kinh doanh để  giành ngôi vị chủ soái của đối thủ Coca Cola.
Đặc biệt, dưới thời lãnh đạo của Chủ tịch điều hành tài ba, Steven Reinemund, tập đoàn

PepsiCo đã vượt lên trên Coca Cola ở nhiều chỉ tiêu kinh doanh.

Mạnh dạn thay đổi chiến lược kinh doanh
Steven Reinemund năm nay 56 tuổi. Ông đã có nhiều năm làm việc tại Pizza Hut. Đây là

tập đoàn thực phẩm và đồ ăn nhanh rất lớn nên Steven Reinemund đã có được nhiều kinh
nghiệm điều hành cũng như hiểu biết về thị trường đối với lĩnh vực ăn và uống.

Từ năm 1984, Steven Reinemund chuyển sang làm việc tại PepsiCo. Trải qua nhiều công
việc và vị trí quản lý khác nhau, năm 1992, khi mới ngoài 40 tuổi, Steven Reinemund được bổ
nhiệm làm Tổng giám đốc của Frito Lay, tập đoàn chuyên sản xuất và kinh doanh các loại bánh
mặn, chíp khoai tây và sáp nhập vào tập đoàn Pepsi từ năm 1965.

Steven Reinemund đã rất thành công trong việc điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh
của Frito Lay với tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh doanh đáng kinh ngạc. Sản phẩm của
Frito Lay đã chiếm tới 58%  thị phần về các loại bánh mặn, chíp khoai tây.

Với kết quả kinh doanh như vậy, Steven Reinemund đã xoá tan mọi nghi ngờ về việc Frito
Lay có thể trở thành gánh nặng tài chính của cả tập đoàn PepsiCo.

Thành công của Steven Reinemund với Frito Lay đã buộc  ban lãnh đạo phải thay đổi tư
duy và chiến lược kinh doanh khi vẫn muốn chiến đấu với Coca Cola để giành ngôi vị số 1 thị
trường. Cơ cấu sản phẩm của PepsiCo phải được thay đổi. Theo đó nước giải khát sẽ không còn

vị trí độc tôn gần như tuyệt đối trong cá c mặt hàng của PepsiCo như trước nữa.
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Đồng thời với sự thay đổi chiến lược kinh doanh đó là việc Steven Reinemund được trọng
dụng và trở thành Tổng giám đốc kinh doanh của cả tập đoàn PepsiCo từ năm 1996. Những
thành công của Steven Reinemund đã đem lại c ho ông một uy tín cá nhân rất cao trong nội bộ
tập đoàn.

Từ năm 2001, Steven Reinemund trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch điều
hành của PepsiCo. Đây là điều mong đợi từ lâu của các cổ đông và giới đầu tư.

Chính vì vậy, ngay từ tháng 10 năm 2000, chỉ khi vừa công bố Steven Reinemund sẽ trở
thành người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn PepsiCo thì giá cổ phiếu của PepsiCo đã tăng đột
ngột 10%. Đồng thời tại thời điểm đó giá cổ phiếu của Coca Cola lại bị tụt giảm 14%.
Vượt lên trước nhờ đi tắt đ ón đầu

Biết rằng không thể, hay ít nhất là chưa thể đuổi kịp Coca Cola trong các mặt hàng nước
giải khát, Steven Reinemund ngay từ ngày đầu mới nhậm chức đã quyết tâm chuyển đổi cơ cấu
sản phẩm của PepsiCo.

Để nhanh chóng có một thị phần lớn với các sản phẩm mới, Steven Reinemund dùng chính

sách đi tắt đón đầu. Với nước cô la và loại nước giải khát có ga khác, PepsiCo chỉ có 21% thị
phần trong khi Côca Cola chiếm tới 50%.

Để đưa tập đoàn PepsiCo vượt đối thủ về doanh thu, Steven Reinemund phải nhằm vào cá c
sản phẩm mà Coca Cola không có hay không chú trọng phát triển. Steven Reinemund tìm mua

bằng được các công ty tập đoàn khác. Và những công ty này lại phải càng to, càng có tỉ lệ thị
phần cao càng tốt.

Nói sao làm vậy, ngay trong năm 2001, Steven Reinemund đã thiết kế và đạo diễn một vụ
sáp nhập tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực thực phẩm và đồ ăn uống. Steven Reinemund đã kỳ
công theo đuổi đàm phán và mạnh tay bỏ ra tới 14 tỉ USD để mua lại tập đoàn Quaker Oats với
những sản phẩm đang cạnh tranh với chính PepsiCo.

Vụ mua bán đã gây chấn động thị trường lúc đó. Và Steven Reinemund đã gặp không ít sự
phản đối từ cơ quan cartel là cơ quan chuyên giám sát, cấp phép các phi vụ tương tự để chống
độc quyền trong kinh doanh. Ông đã phải rất vất vả giải trình đấu tranh để phi vụ này được suôn
sẻ.

Có được Quaker Oats, tập đoàn PepsiCo trở nên mạnh hơn hẳn trước. Chỉ cần qua một
đêm, ký xong hợp đồng mua bán là PepsiCo có thêm 8% thị phần của sản phẩm nước uống
Gatorade giành cho người tập thể thao. Ngoài ra PepsiCo còn có thêm các loại nước ép trái cây
với thương hiệu Tropicana tập đoàn đã mua được.

Các thương hiệu bánh qui, bánh mặn của Quaker Oats cũng đã góp phần đáng kể làm thay

đổi cơ cấu sản phẩm của tập đoàn PepsiCo theo đúng ý tưởng của Chủ tịch Reinemund. Mua lại
các tập đoàn lớn như Quaker Oats, PepsiCo không chỉ có thêm thị phần mà sẽ tiết kiệm được
nhiều chi phí quản lý, đặc biệt là chi phí hành chính và chi phí phi kinh doanh khác thông qua tối
ưu hoá các hoạt động, qui trình sau khi sáp nhập.

Steven Reinemund dự kiến cho đến hết năm 2005 sẽ tiết kiệm mỗi năm 400 triệu USD chi
phí quản lí nhờ phi vụ mua lại Quaker Oats. Và trên thực tế ngay trong hai năm đầu, năm 2001
và 2002, Steven Reinemund đã thực hiện được dự kiến đó.
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Hiệu quả kinh doanh tăng rõ rệt. Không chỉ qui mô doanh thu của PepsiCo đã vượt Coca
Cola mà lợi nhuận của tập đoàn cũng nhiều hơn trước đáng kể. Nhờ đó mà giá cổ phiếu của
PepsiCo trên thị trường chứng khoán tăng 15,2% lên hơn 41 USD cho mỗi cổ phiếu.

Chính trong năm 2002 này, cổ phiếu của PepsiCo đã tăng vùn vụt và đã đạt điểm cao nhất
trong lịch sử hơn 100 năm thành lập của mình với giá 53,5 USD.
Chuyên gia quảng cáo bậc thầy

PepsiCo rất chú trọng tới quảng cáo thương hiệu và các hoạt động marketing nói chung.
Ở thời kỳ nào, Tập đ oàn PepsiCo cũng có những chuyên gia marketing đặc biệt xuất sắc

như Roger Enrico, người tiền nhiệm của Steven Reinemund, như Larry McIntosch, 12 năm là
Phó chủ tịch phụ trách Marketing và xây dựng thương hiệu.

Cánh tay phải của Steven Reinemund hiện nay là John Comton, giám đốc marketing của
PepsiCo, người đã cùng cộng tác với Steven Reinemund từ thời ông phụ trách Frito Lay. Bản
thân Steven Reinemund cũng chính là một chuyên gia bậc thầy trong lĩnh vực Marketing.

Dưới thời Steven Reinemund, chi phí quảng cáo và Marketing của PepsiCo còn cao hơn
trước. Trên thực tế, PepsiCo cũng đang chạy đua quyết liệt với Coca Cola và các lĩnh vực khác
thông qua cả quảng cáo. Chi phí quảng cáo, marketing và quản lý của hai đại gia này đều cao
hơn chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

Steven Reinemund luôn chú trọng các hình thức quảng cáo mới, có tính sáng tạo để hấp
dẫn khách hàng. Ông không bao giờ bỏ lỡ các cơ hội khi có các sự kiện lớn, đặc biệt các sự kiện
thể thao quan trọng tại Mỹ và quốc tế, dám mạnh tay chi nhiều kho ản cát xê quảng cáo khổng lồ
cho các nhân vật nổi tiếng.

Hơn hai năm liền, Pepsico đã ký hợp đồng quảng cáo với nữ ca sĩ lừng danh Britney
Spears. Tập đoàn này có truyền thống hợp tác quảng cáo với các ca sĩ nhạc Pop. Trước đó, nhiều
ca sĩ dòng nhạc này n hư Michael Jackson, Ray Chales hay Lionel Richie đã từng quảng cáo cho
các sản phẩm của PepsiCo.

Mới đây nhất, Steven Reinemund lại mới ký một hợp đồng quảng cáo trị giá nhiều triệu
USD với ca sĩ mới nổi Beyonce Knowles của ban nhạc
Tình huống 4. Công ty HOLIDAY INNS

Có một thời doanh nghiệp có một chiến lược kinh doanh nhạy bén, nổi lên chi phối một
ngành kinh doanh quan trọng. Nhưng do "ngủ quên trên chiến thắng" để vuột mất những cơ hội
kinh doanh và bị các đối thủ cạnh tranh chia bớt thị phần. Không thích nghi với những biến đổi
của moi trường kinh doanh là kinh nghiệm thất bại của các doanh nghiệp trên thế giới cũng như
ở Việt Nam. Trường hợp công ty Holiday Inns là một ví dụ sống động về tình huống này.

Câu chuyện về dây chuyền motel (khách sạn bên đường dành cho khách có xe hơi) của
công ty Holiday Inns là một trong những ví dụ về thành công lớn mang tính đột phá trong kinh
doanh ở Mỹ. Vào năm 1950, trong một dịp đi nghỉ mát, Kemmons Wilson, người sáng lập ra
Công ty Holiday Inns, khám phá ra những motel hiện có thì nhỏ, giá đắt còn chất lượng phục vụ
lại rất tuỳ tiện. Bấy giờ ở Mỹ triển khai chương trình mở rộng xa lộ liên tiểu bang, Kemmons
Wilson phát hiện ra có một nhu cầu tiêu dùng chưa được khai thác triệt để, một khe hở trên thị
trường mà các nhà kinh doanh motel chưa "nêm" chặt. Các Holiday Inns của ông phải đáp ứng
nhu cầu đó. Ngay từ đầu, Công ty Holiday Inns đặt ra tiêu chuẩn cho những đặc tính của motel
như máy lạnh, tủ lạnh trong phòng và vẫn giữ gia phải chăng.
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Sự đầu tư đó, cộng với một phát kiến của Wilson là tổ chức uỷ thác về motel (hợp tác với
tư nhân xây dựng motel theo tiêu chuẩn của công ty Holiday Inns) làm cho các motel thuộc công
ty phát triển nhanh chưa từng thấy. Trong vòng hơn 10 năm, hơn 1.000 motel của công ty mọc
lên khắp nước Mỹ, gần như xa lộ nào cũng có mặt. Trung bình 80% phòng có người mướn. Khái
niệm về "tiện nghi cho số đông" đã đi vào hiện thực.

Tuy nhiên, vào những năm 70, chiến lược dây chuyền motel gặp trở ngại. Công ty
Holiday Inns chủ yếu tập trung vào khách trung lưu cần một sản phẩm theo tiêu chuẩn (phòng)

với gia trung bình. Về bản chất, nó nhắm vào phần giữa của phân khúc thị trường về phòng ở
khách sạn.

Nhưng du khách bắt đầu có sự đòi hỏi khác nhau "hotels" (khách sạn theo quan niệm
thường) và "motels": mộ t số thích xa hoa, lộng lẫy, sẵn sàng trả giá cao để có tiện nghi tốt hơn;
một số khác lại thích giá rẻ hơn với tiện nghi và dịch vụ thấp nhất. Thị trường rõ ràng đã phân

tán, nhưng công ty Holiday Inns như con voi chậm xoay sở, vẫn tiếp tục đưa ra những sản phẩm
giống nhau: chất lượng trung bình, giá cả trung bình, khách hàng trung bình. Trong lúc đó, công
ty Hyatt tập trung khai thác phần trên cùng của thị trường là những du khách có thu nhập cao;
một số công ty khác như Days In, Motel 6 Inn,... ngược lại  nhắm vào phần giá thấp của thị
trường.

Ngoài ra, các công ty này còn khai thác nhu cầu đa dạng của khách, trong đó có những
motel chỉ chuyên phục vụ doanh nhân và các gia đình hay những "Self -Caterers" (ăn uống tự túc,
chỉ mướn phòng ở). Công ty Holoday I nns bị tấn công từ mọi hướng; các motel của công ty ế
khách, nhiều motel không sinh lợi phải đóng cửa.

"Bị thương nhưng không chết", Công ty Holiday Inns phản công đa dạng hoá hoạt động
motel như lập nên những dây chuyền motel mới gồm những "cung điện" xa hoa như Holiday
Inns, Crown Plaza, hoặc Hampton Inns phục vụ khách ít tiền, giá rẻ. Nhưng đã muộn, Công ty
Holiday Inns đã mất vị trí "thống soái trong ngành kinh doanh motels ở Mỹ, nó chỉ còn là một
công ty lớn trong một thị trường đã quá đông và gần như bão hoà về nhu cầu.

Bạn hãy cho biết nguyên nhân thất bại của Holiday Inns trong tình huống trên?

Tình huống 5. Công ty PUTNAM
Công ty Putnam là một trong số các công ty đứng đầu của đất nước trong ngành thiết kế

và sản xuất thiết bị điều hoà không khí trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Trong khi hầu
hết các sản phẩm là các mặt hàng tiêu chuẩn, còn có một khối lượng đáng kể được thiết kế đặc
biệt để đặt trong các toà nhà cơ quan và các nhà máy lớn. Bên cạnh việc có sự đổi mới về thiết
kế sản phẩm và có một bộ phận phục vụ khách hàng cực kỳ tốt, công ty này cũng nổi tiếng về
những sản phẩm có chất lượng cao và khả năng của nó trong việc thoả mãn  các nhu cầu của
khách hàng về thiết bị một cách nhanh chóng.

Do công ty phát triển nhanh nó phải thận trọng đối với những yêu cầu về quỹ tiến mặt
của mình, đặc biệt là cho việc thanh toán thu nhận và cho các khoản dự trữ.

Trong nhiều năm công ty đã giữ dự trữ với sự kiểm tra chặt chẽ ở mức bằng 1,8 lần
doanh số bán hàng tháng, hoặc số luân chuyển vốn gần 7 lần năm trước. Bỗng nhiên, và gần như
không có gì báo trước, mức dự trữ đã tăng lên gấp 3 lần doanh số bán hàng tháng, và công ty đã
có mức dự trữ vượt quá mức bình thường là 12 triệu đôla. Chính khoản dự trữ quá mức này đã

làm cho phí tổn công ty tăng 3,6 triệu đôla. Ông Richard Simpson chủ tịch công ty đã được nhân
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viên báo cáo như sau, lý do chính về sự tăng dự trữ là việc mua trước quá nhiều nguyên vật liệu
do những khan hiếm xảy ra trước đó và do chương trình máy trình mới làm việc không đạt yêu

cầu, đã làm cho người sản xuất và người mua không có thông tin đầy đủ về những gì xảy ra đối
với việc dự trữ.

Ông Simpson, với quan điểm là không có một công ty nào lại có thể xảy ra một sự việc
như việcdự trữ quá thừa mà không chú ý trước, và không có một nhà qu ản trị nào lại có thể trông
mong vào việc kiểm tra một doanh nghiệp dựa trên cơ sở quá khứ, ông đã chỉ thị cho phó chủ
tịch phụ trách tài chính đưa ra ngay một chương trình để kiểm tra tốt hơn vấn đề dự trữ trong
tương lai.
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