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1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ?

1.1 Định nghĩa quản trị:

- Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều 

người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm hoàn 

thành mục tiêu chung.

- Quản trị là quá trình hoạch định, tổ chức, điều khiển và

kiểm soát công việc và những nỗ lực của con người,

đồng thời vận dụng một cách có hiệu quả mọi tài

nguyên, để hoàn thành các mục tiêu đã định.



1.1 Định nghĩa quản trị: 

Nếu xét riêng từng từ một thì ta có thể giải thích như sau:

- Quản: là đưa đối tượng vào khuôn mẫu qui định sẵn.

- Trị: là dùng quyền lực buộc đối tượng phải làm theo khuôn 

mẫu đã định. Nếu đối tượng không thực hiện đúng thì sẽ áp 

dụng một hình phạt nào đó đủ mạnh, đủ sức thuyết phục để 

buộc đối tượng phải thi hành nhằm đạt được mục tiêu.
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1.1 Định nghĩa quản trị:

Tóm lại: Quản trị là quá trình làm việc với và 

thông qua người khác để thực hiện các mục 

tiêu của tổ chức một cách hiệu quả nhất trong 

môi trường luôn biến động.

1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ?



Hiệu quả & Hiệu suất

 Hiệu suất: là sự so sánh giữa kết quả đạt 

được với chi phí bỏ ra. Hiệu suất cao chỉ 

khi làm việc đúng cách, đúng phương 

pháp

 Hiệu quả: có được khi đạt được mục tiêu 

đặt ra với hiệu suất cao.

Một hoạt động quản trị thành công khi 

đạt được cả hiệu quả và hiệu suất.
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Là hoạt động

cần thiết

Gắn với

con người, 

tổ chức

Mục tiêu chung

của tổ chức

Môi trường 

luôn luôn

biến động

Định nghĩa quản trị tập trung vào những vấn đề:

Tính hiệu quả 

1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ?
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1.2 Quản trị là khoa học và nghệ thuật:

Tính khoa học của quản trị thể hiện :

Khoa học quản trị xây dựng nền lý thuyết về quản trị, 

giúp nhà quản trị cách tư duy hệ thống, khả năng phân 

tích và nhận diện đúng bản chất vấn đề và các kỹ thuật 

để giải quyết vấn đề phát sinh.

1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ?



1.2  Quản trị là khoa học và nghệ thuật:

Tính khoa học của quản trị thể hiện :

Tính khoa học đòi hỏi nhà quản trị phải suy 

luận khoa học để giải quyết vấn đề, không 

nên dựa vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân.
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1.2 Quản trị là khoa học và nghệ thuật:

Tính nghệ thuật của quản trị thể hiện :

- Nghệ thuật là sự tinh lọc kiến thức để vận dụng phù hợp 

trong từng lĩnh vực, trong từng tình huống. 

Ví dụ trong một số lĩnh vực sau: 

+ Nghệ thuật sử dụng người.

+ Nghệ thuật quảng cáo

+ Nghệ thuật giao tiếp, ứng xử.

+ Và trong bất cứ một lĩnh vực nào khác.

1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ?
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1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ?

1.2 Quản trị là khoa học và nghệ thuật:

Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật:

Nắm được khoa học quản trị, nhà quản trị giảm 

bớt được thất bại trong kinh doanh. 

Nắm được nghệ thuật quản trị, sẽ giúp nhà quản trị 

giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.



Cấu 

trúc

Khái niệm về tổ chức

Tổ chức là một sự sắp xếp có hệ thống một
nhóm người được nhóm gộp lại với nhau để
đạt được những mục tiêu cụ thể.

Nhóm người
Mục tiêu

07/09/2016 12
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Hoaïch

Ñònh

(Planning)

Toå

Chöùc
(Organizing)

Ñieàu

khieån

(Leading)

Kieåm

Tra
(Controlling)

2. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ



2. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ

Hoạch định:

- Chức năng xác định mục tiêu cần đạt được.

- Đề ra chương trình hành động để đạt mục tiêu trong từng 

khoảng thời gian nhất định.

- Đưa ra các kế hoạch khai thác cơ hội và hạn chế bất trắc 

của môi trường.

Tổ chức:

- Chức năng tạo dựng một môi trường nội bộ thuận lợi để

hoàn thành mục tiêu

- Xác lập một cơ cấu tổ chức và thiết lập thẩm quyền cho

các bộ phận, cá nhân, tạo sự phối hợp ngang, dọc trong hoạt

động của tổ chức.



2. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ

Điều khiển :

Chức năng liên quan đến lãnh đạo và động viên nhân 

viên nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Kiểm tra :

Chức năng liên quan đến kiểm tra việc hoàn thành mục 

tiêu thông qua đánh giá các kết quả thực hiện mục tiêu, 

tìm các nguyên nhân gây sai lệch và giải pháp khắc 

phục.



3. ĐỐI TƯỢNG QUẢN TRỊ

3.1 Tiếp cận theo quá trình hoạt động

Quản trị quá 

trình sản xuất

Quản trị 

nguyên vật 

liệu đầu vào.

Quản trị 

nhân sự

Quản trị 

bán hàng.

Quản trị 

Marketing

Quản trị 

đầu vào

Quản trị 

vận hành

Quản trị

đầu ra



TIẾP CẬN THEO LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Quản trị

sản xuất

Quản trị 

nhân lực
Quản trị 

tài chính

Quản trị

bán hàng

Quản trị 

R&D

3. ĐỐI TƯỢNG QUẢN TRỊ

3.2 Tiếp cận theo lĩnh vực hoạt động
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4.1 Thế nào là nhà quản trị :

- Khái niệm: 

- Nhà quản trị là những người chịu trách nhiệm quản lý, 

điều hành một bộ phận hay cả tổ chức.

- Những người không thực hiện công tác quản lý và điều 

hành được gọi là người thừa hành. 

4. NHÀ QUẢN TRỊ
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4.3 Các cấp quản trị:

- Quản trị viên cấp cao.

- Quản trị viên cấp giữa hay cấp trung gian.

- Quản trị viên cấp cơ sở.

4. NHÀ QUẢN TRỊ



QTV 

Cấp Cao

(Top Managers)

QTV Cấp trung

(Middle Managers)

QTV cấp cơ sở

(First – Line Managers)

Những người thực hiện 

(Operatives)

Các quyết định

chiến lược

Các quyết định

chiến thuật

Các quyết định

tác nghiệp

Thực hiện

quyết định

4.3 Các cấp quản trị trong tổ chức:
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4. NHÀ QUẢN TRỊ

4.3 Cấp bậc quản trị và các chức năng: 

QTV cấp cao QTV cấp trung QTV cấp thấp

Hoạch định

Tổ chức

Điều khiển

Kiểm tra

28% 18%

36%

22%

15%

14%

33% 24%

51%36%

13% 10%



Vai trò 

tượng trưng
Thể hiện như một biểu hiện về quyền lực pháp lý, 

thực hiện nhiệm vụ mang tính nghi lễ, hình thức

Vai trò 

người lãnh đạo

Động viên, đôn đốc, thúc đẩy cấp dưới 

hoàn thành nhiệm vụ

Vai trò 

liên kết

Là chiếc cầu nối, truyền thông, liên kết mọi người 

trong và ngoài tổ chức.

4.4 Vai trò của nhà quản trị (HENRY MINTZBERG )

Loại vai trò quan hệ tương tác giữa người và người

4. NHÀ QUẢN TRỊ



Trung tâm thu 

thập, xử lý Info

Điểm trọng tâm trung chuyển, lưu trữ, 

xử lý tất cả các loại thông tin.  

Phổ biến, truyền

đạt thông tin 

Chuyển giao những thông tin cho cấp   

dưới, báo cáo thông tin cho cấp trên.

Người phát ngôn 

của tổ chức

Chuyển giao những thông tin chọn lọc cho 

những người bên ngoài công ty.

4. NHÀ QUẢN TRỊ

4.4 Vai trò của nhà quản trị (HENRY MINTZBERG )

Loại vai trò truyền thông



Doanh nhân Khởi xướng các thay đổi bên trong tổ chức  

Người giải quyết

xung đột 

Tiến hành các hoạt động điều chỉnh cần thiết, 

hòa giải và xử lý những xung đột.

Điều phối các 

nguồn lực

Quyết định phân chia các nguồn lực trong tổ 

chức cho từng bộ phận hay dự án.

Nhà thương lượng
Tham gia thương lượng với các đối tác để 

đem lại ổn định và quyền lợi cho tổ chức. 

4. NHÀ QUẢN TRỊ

4.4 Vai trò của nhà quản trị (HENRY MINTZBERG )

Loại vai trò ra quyết định
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4. NHÀ QUẢN TRỊ

4.5   Các kỹ năng của nhà quản trị:

Kỹ năng nhận thức (hay kỹ năng tư duy)

Kỹ năng nhân sự

Kỹ năng kỹ thuật
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4. NHÀ QUẢN TRỊ

4.5 Các kỹ năng của nhà quản trị:

- Kỹ năng nhận thức (hay kỹ năng tư duy)

- Là khả năng, năng lực tư duy và hoạch định.

- Có khả năng phán đoán tốt. 

- Óc sáng tạo, trí tượng tượng cao. 
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4. NHÀ QUẢN TRỊ

4.5 Các kỹ năng của nhà quản trị:

- Kỹ năng nhân sự

- Là cách thức làm việc, lãnh đạo và động viên. 

- Những mối quan hệ trong tổ chức.
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4. NHÀ QUẢN TRỊ

4.5 Các kỹ năng của nhà quản trị:

- Kỹ năng kỹ thuật

- Là khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ 

thể, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị.

- Cần thiết trong các lĩnh vực kỹ thuật như: kiến trúc, 

xây dựng, nghiên cứu thị trường, kế toán, IT….
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4. NHÀ QUẢN TRỊ

4.6 Yêu cầu về kỹ năng theo cấp quản trị

QTV cấp cao QTV cấp trung QTV cấp thấp



SỰ PHÁT TRIỂN

CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 2:



NỘI DUNG

BỐI CẢNH LỊCH SỬ

TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỒ ĐIỂN

TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ XÃ HỘI

TRƯỜNG PHÁI ĐỊNH LƯỢNG

TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP TRONG QUẢN TRỊ

TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

1

2

3

4

5

6



1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ
4 mốc quan trọng

Trước công nguyên : tư tưởng quản trị sơ khai, gắn liền 

với tôn giáo & triết học.

Thế kỷ 14 : sự phát triển của thương mại thúc đẩy sự 

phát triển của quản trị.

Thế kỷ 18 : cuộc cách mạng công nghiệp là tiến đề xuất 

hiện lý thuyết QT.

Thế kỷ 19 : sự xuất hiện của nhà quản trị chuyên nghiệp 

đánh dấu sự ra đời của các lý thuyết quản trị.

CN              TK14             TK18               TK19



2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN

Lý thuyết

quản trị

hành chính

Lý thuyết

quản trị 

khoa học

Trường phái 

quản trị cổ điển



2.1 Lý thuyết quản trị khoa học

- Quản trị khoa học là tiến hành hành động dựa trên
những dự liệu có được do quan sát, thí nghiệm, suy luận
có hệ thống. 

- Trường phái này quan tâm đến năng suất lao động và
hợp lý hóa các công việc.

- Các đại diện:

+ Federick Winslow Taylor (1856 - 1915)

+ Frank & Lillian Gilbreth

+ Henry L. Grant

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN



2.1 Lý thuyết quản trị khoa

học

- Federick Winslow Taylor:

(1856 -1915)

- Kỹ sư người Mỹ

- Cho ra đời tác phẩm đầu

tiên về công việc quản trị: 

“Những nguyên tắc quản trị

khoa học”

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN



2.1 Lý thuyết quản trị khoa học

- Các nguyên tắc quản trị khoa học của Taylor: 

Xây dựng cơ sở khoa học cho các công việc với những 

định mức và tuân theo các phương pháp.

Chọn công nhân một cách khoa học, chú trọng kỹ năng 

và sự phù hợp với công việc, huấn luyện một cách tốt 

nhất để hoàn thành công việc.

Khen thưởng để đảm bảo tinh thần hợp tác, trang bị nơi 

làm việc đầy đủ và hiệu quả.

Phân nhiệm giữa quản trị và sản xuất, tạo ra tính 

chuyên nghiệp của nhà quản trị. 

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN



Lý thuyết quản trị khoa học

• Nhận xét:

- Có nhiều đóng góp có giá trị cho sự phát của tư
duy quản trị

- Phát triển kỹ năng quản trị qua phân công và
chuyên môn hóa quá trình lao động

- Là lý thuyết đầu tiên nêu lên tầm quan trọng của
việc tuyển chọn và huấn luyện nhân viên; dùng đãi
ngộ để tăng năng suất

- Dùng những phương pháp có hệ thống và hợp lý
để giải quyết các vấn đề quản trị



Lý thuyết quản trị khoa học

- Chỉ áp dụng tốt trong môi trường quản trị ổn

định, khó áp dụng trong môi trường phức

tạp nhiều thay đổi

- Quá đề cao bản chất kinh tế và lý trí của

con người mà đánh giá thấp nhu cầu XH

- Áp dụng những nguyên tắc tổng quát cho

mọi hoàn cảnh và quá chú trọng đến khía

cạnh kỹ thuật của quản trị



2.2 Lý thuyết quản trị hành chính

Xây dựng lý thuyết trên giả thiết:

Mặc dù mỗi loại hình tổ chức có những đặc điểm riêng

(doanh nghiệp, nhà nước, các tổ chức đoàn thể, tôn

giáo …), nhưng chúng đều có chung một tiến trình

Quản trị mà qua đó nhà quản trị có thể quản trị tốt bất

cứ một tổ chức nào.

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN



2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN

2.2 Lý thuyết quản trị hành chính

Những đại diện tiêu biểu:

Henri Fayol 

Maz Weber 

Chester Barnard



Lý thuyết quản trị hành chính

 Henri Fayol

(1841-1925)

- Nhà quản trị hành 

chính người Pháp

- Người đầu tiên đề xuất 

quan điểm chức năng 

trong quản trị



2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN

2.2 Lý thuyết quản trị hành chính:

Henri Fayol 

Phân chia công việc doanh nghiệp ra thành 6 loại.

- Sản xuất (kỹ thuật sản xuất).

- Thương mại (mua bán, trao đổi).

- Tài chính (tạo và sử dụng vốn có hiệu quả).

- An ninh (bảo vệ tài sản và nhân viên).

- Kế toán.

- Hành chánh.



+ Đề ra 14 nguyên tắc quản trị:

- Phân chia công việc.

- Tương quan giữa thẩm quyền và trách nhiệm.

- Kỷ luật.

- Thống nhất chỉ huy.

- Thống nhất điều khiển.

- Cá nhân lệ thuộc lợi ích chung.

- Thù lao tương xứng.

- Tập trung và phân tán.

- Hệ thống quyền hành

- Trật tự.

- Công bằng.

- Ổn định nhiệm vụ.

- Sáng kiến.

- Đoàn kết (tinh thần tập thể). 

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN



2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN

2.2 Lý thuyết quản trị hành chính:

Henri Fayol 

Đề ra một hệ thống các chức năng quản trị:

- Hoạch định.

- Tổ chức.

- Chỉ huy.

- Phối hợp.

- Kiểm tra.



2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ 

ĐIỂN

2.2 Lý thuyết quản trị hành chính

 Nhận xét:

- Đóng góp nhiều trong lý luận cũng như thực

hành quản trị, nhiều nguyên tắc quản trị của

lý thuyết này vẫn còn áp dụng phổ biến hiện

nay như: các nguyên tắc tổ chức, ủy

quyền…

- Ít chú ý đến con người và XH dẫn đến xa

rời thực tế



BỐI CẢNH LỊCH SỬ

TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỒ ĐIỂN

TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ XÃ HỘI

TRƯỜNG PHÁI ĐỊNH LƯỢNG

TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP TRONG QUẢN TRỊ

TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

1

2

3 3

4

5

6

NỘI DUNG



Là những quan niệm quản trị nhấn mạnh đến vai 

trò của yếu tố tâm lý, tình cảm, quan hệ xã hội 

của con người trong công việc. 

Lý thuyết này cho rằng hiệu quả của quản trị do 

năng suất lao động quyết định, nhưng năng suất 

lao động không chỉ do các yếu tố vật chất quyết 

định mà còn do sự thoả mãn các như cầu tâm lý 

xã hội của con người.

3. TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ - XÃ HỘI



Đại diện tiêu biểu

Hugo Munsterberg (người Mỹ gốc Đức 1863-

1916) :

Nghiên cứu tâm lý ứng dụng trong môi trường tổ 

chức, ông được coi là cha đẻ của ngành tâm lý học 

công nghiệp.

Năng suất lao động sẽ cao hơn nếu công việc hợp với 

những kỹ năng cũng như tâm lý của nhân viên.

Viết tác phẩm nhan đề “Tâm lý học và hiệu quả 

trong công nghiệp” xuất bản năm 1913 

3. TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ - XÃ HỘI



Đại diện tiêu biểu

 Elton Mayo (1880-1949): Là giáo sư tâm lý học Havard 

cùng các đồng sự tiến hành cuộc nghiên cứu tại nhà máy 

Hawthornes thuộc công ty điện miền tây, là một sự kiện 

lớn trong lịch sử phát triển của tư tưởng quản trị.

 Ông kết luận rằng “yếu tố xã hội” là nguyên nhân tăng 

năng suất lao động tức là giữa tâm lý và tác phong có 

mối liên hệ rất mật thiết.

 Với việc nhấn mạnh đến quan hệ con người trong quản 

trị, các nhà quản trị phải tìm cách tăng sự thoả mãn tâm 

lý và tinh thần của nhân viên.

3. TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ - XÃ HỘI



Đại diện tiêu biểu

Abraham Maslow (người Mỹ gốc Nga): nhà tâm lý

học đã xây dựng một lý thuyết về nhu cầu của con

người gồm 5 bậc được xếp từ thấp lên cao theo thứ tự:

3. TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ - XÃ HỘI

Tự thể hiện

Được 

tôn 

trọng

Nhu cầu xã hội

Nhu cầu an toàn

Nhu cầu sinh lý



3. TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ - XÃ HỘI

Kết luận:

Con người không chỉ có thể động viên bằng các yếu 

tố vật chất, mà còn các yếu tố tâm lý - xã hội.

Sự thỏa mãn tinh thần có mối liên quan chặt chẽ       

với năng suất và kết quả lao động.

Công nhân có nhiều nhu cầu về tâm lý - xã hội cần 

được thỏa mãn.

Tài năng quản trị đòi hỏi nhà quản trị phải có các kỹ 

năng quản trị, đặc biệt là kỹ năng quan hệ với con 

người.



Đóng góp:

Nhận rõ sự ảnh hưởng của tác phong lãnh đạo của 

nhà quản trị.

Vai trò của các tổ chức không chính thức đối với 

thái độ lao động và năng suất lao động.

Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, mối quan hệ 

nhân sự trong công việc.

Nhà lãnh đạo quan tâm hơn đến việc động viên 

nhân viên.

3. TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ - XÃ HỘI



3. TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ - XÃ HỘI

Hạn chế:

Quá chú ý đến yếu tố xã hội của con người. “Con người 

xã hội” chỉ có thể bổ sung cho khái niệm “Con người 

thuần lý - kinh tế” chứ không thể thay thế. 

Không phải bất cứ lúc nào, đối với bất cứ con người 

nào khi được thỏa mãn đều cho năng suất lao động cao

Xem con người trong tổ chức với tư cách là phần tử của 

hệ thống khép kín. Bỏ qua mọi sự tác động các yếu tố 

bên ngoài như: chính trị, kinh tế, xã hội, … 



Một số nét chính:

Trường phái quản trị định lượng được xây dựng trên 

nền tảng “quản trị là quyết định”

Xây dựng lý thuyết dựa trên suy đoán là tất cả các 

vấn đề đều có thể giải quyết bằng môn hình toán.

Coi máy tính điện tử là công cụ cơ bản trong việc 

giải quyết các bài toán quản trị.

4. TRƯỜNG PHÁI ĐỊNH LƯỢNG  



4. TRƯỜNG PHÁI ĐỊNH LƯỢNG  

Nội dung lý thuyết định lượng:

Nhấn mạnh phương pháp khoa học trong giải quyết 

các vấn đề quản trị.

Sử dụng các mô hình toán học.

Định lượng hóa các yếu tố liên quan, sử dụng 

phương pháp thống kê và toán học.

Quan tâm nhiều đến các yếu tố kinh tế kỹ thuật hơn 

là các yếu tố tâm lý-xã hội.



4. TRƯỜNG PHÁI ĐỊNH LƯỢNG  

Hạn chế:

Chưa giải quyết được nhiều khía cạnh con người trong 

quản trị.  

Lý thuyết đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Do đó nhiều 

nhà quản trị gặp khó khăn khi áp dụng.

Khó áp dụng trong các lĩnh vực nhân sự, tổ chức, lãnh 

đạo vì khó lượng hóa được những yếu tố này.

- Lý thuyết này ít áp dụng trong giai đoạn hiện nay.
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5.1 Hội nhập theo quá trình quản trị

Vấn đề này được đề cập từ đầu thế 20 qua tư 

tưởng của Henri Fayol, nhưng thực sự chỉ phát 

triển mạnh từ năm 1960 do công của Harold 

Koontz. 

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, điều khiển và kiểm tra.

5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  



5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  

Hoaïch

ñònh

(Planning)

Toå 

chöùc
(Organizing)

Ñieàu

khieån

(Leading)

Kieåm

tra
(Controlling)



5.2. Hội nhập theo tình huống ngẫu nhiên

Lý thuyết này cho rằng kỹ thuật quản trị thích 

hợp cho một hoàn cảnh nhất định, tuỳ thuộc vào 

bản chất và điều kiện của hoàn cảnh đó.

Quan điểm ngẫu nhiên lập luận rằng, các nhà 

quản trị trong quá trình giải quyết vấn đề cần 

hiểu: không thể có một khuôn mẫu áp dụng 

cho tất cả các trường hợp.

5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  



5.3 Hội nhập theo hướng hệ thống

Nguyên lý cơ bản của lý thuyết hệ thống là hệ 

thống nào cũng gồm những hệ thống nhỏ gọi là 

hệ thống con, giữa chúng có mối quan hệ tác 

động hữu cơ với nhau, bất kỳ một thay đổi dù 

nhỏ của hệ thống con cũng có ảnh hưởng đến hệ 

thống và ngược lại.

Doanh nghiệp (tổ chức) là một hệ thống, vì vậy 

nó hoạt động theo nguyên lý này.

5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  



Những yếu tố     

đầu vào

Quá trình

biến đổi

Những yếu tố 

đầu ra

Môi trường

Hệ thống 

5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  

5.3 Hội nhập theo hướng hệ thống



6.1 Lý thuyết Z

Lý thuyết Z được một giáo sư người Mỹ gốc Nhật

Bản là William Ouchi xây dựng trên cơ sở áp dụng

cách quản lý của Nhật Bản trong các công ty Mỹ. Lý

thuyết ra đời năm 1978, chú trọng đến quan hệ xã hội

và yếu tố con người trong tổ chức.

Tư tưởng của Ouchi trong thuyết Z là đề cao vai trò

tập thể trong môt tổ chức

6. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI



6. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN 

ĐẠI

6.1 Lý thuyết Z

Đặc điểm:

công việc dài hạn

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



6. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ 

HIỆN ĐẠI

6.2 Tiếp cận theo 7 yếu tố

Nhấn mạnh rằng trong quản trị cần phải phối

hợp 7 yếu tố quản trị có ảnh hưởng lên nhau, khi

một yếu tố thay đổi kéo theo các yếu tố khác bị

ảnh hưởng.

Hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị các

cty có quy mô lớn, mang tính cạnh tranh toàn

cầu.
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KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG

CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VI MÔ

CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ



1.1. Khaùi nieäm moâi tröôøng cuûa doanh nghieäp

Moâi tröôøng vó moâ

Moâi tröôøng vi moâ

Doanh nghieäp

1. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG



1. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG

1.1 Khái niệm:

Môi trường hoạt động của doanh nghiệp là tổng hợp

các yếu tố từ bên trong cũng như bên ngoài thường

xuyên tác động ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của

doanh nghiệp



1. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG

1.2 Phân loại môi trường: 

 Môi trường bên ngoài:

- Môi trường vĩ mô

- Môi trường vi mô

 Môi trường nội bộ



BAO GỒM :

Môi trường kinh tế.

Môi trường Chính trị - pháp luật.

Môi trường văn hóa - xã hội.

Môi trường công nghệ. 

Môi trường tự nhiên.

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.1 Môi trường kinh tế

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

- Yếu tố lạm phát 

- Tỉ giá hối đoái và lãi suất 

- Tiền lương và thu nhập 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

GDP tác động đến nhu cầu của gia đình, doanh nghiệp, nhà nước. 

GDP tác động đến tất cả các mặt hoạt động quản trị như: hoạch định, 

lãnh đạo, tổ chức, kiểm soát và ra quyết định

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.1 Môi trường kinh tế

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

- Yếu tố lạm phát 

- Tỉ giá hối đoái và lãi suất 

- Tiền lương và thu nhập 

Yếu tố lạm phát

Ảnh hưởng tới tâm lý và tiêu dùng của người dân.

Việc dự đoán chính xác yếu tố là rất quan trọng trong chiến lược 

sản xuất kinh doanh.

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.1 Môi trường kinh tế

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

- Yếu tố lạm phát 

- Tỉ giá hối đóai và lãi suất 

- Tiền lương và thu nhập 

Tỷ giá hối đoái và lãi suất

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

Ảnh hưởng tới các hoạt động xuất nhập khẩu.

Lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và 

việc tiêu dùng của người dân.



2.1 Môi trường kinh tế

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

- Yếu tố lạm phát 

- Tỉ giá hối đóai và lãi suất 

- Tiền lương và thu nhập

Tiền lương và thu nhập

Tác động tới giá thành và nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.2 Môi trường chính trị - pháp luật

- Chính phủ: cơ quan giám sát, duy trì và bảo vệ 

pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia. Vai trò điều tiết nền 

kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách tài chính, tiền 

tệ, thuế và các chương trình chi tiêu. 

- Pháp luật: Đưa ra những quy định cho phép hay ko 

cho phép, hoặc những ràng buộc, đòi hỏi các doanh 

nghiệp phải tuân theo. 

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.2 Môi trường chính trị - pháp luật

Để tận dụng được cơ hội và giảm thiểu những 

nguy cơ, các doanh nghiệp phải nắm bắt được 

các quan điểm, những quy định, những ưu tiên, 

những chương trình chi tiêu của CP.

Thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí có 

thể thực hiện vận động hành lang khi cần thiết. 

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.3 Môi trường văn hóa – xã hội

Dân số 

Lối sống 

Văn hóa

Gia đình

Tôn giáo

Dân số

Ảnh hưởng lên nguồn nhân 

lực, ảnh hưởng tới đầu ra của 

doanh nghiệp. Xác định quy 

mô thị trường….

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.3 Môi trường văn hóa – xã hội

Dân số 

Lối sống 

Văn hóa

Gia đình

Tôn giáo

Lối sống

Chi phối đến việc hình thành 

những nhu cầu về chủng loại 

chất lượng và kiểu dáng hàng 

hóa. 

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.3 Môi trường văn hóa – xã hội

Dân số 

Lối sống 

Văn hóa

Gia đình

Tôn giáo

Văn hóa

Tác động và chi phối hành vi 

ứng xử của người tiêu dùng và 

người quản trị doanh nghiệp. 

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.3 Môi trường văn hóa – xã hội

Dân số 

Lối sống 

Văn hóa

Gia đình

Tôn giáo

Gia đình

Ảnh hưởng trực tiếp đến năng 

suất chất lượng, hiệu quả làm 

việc của mọi người.

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.3 Môi trường văn hóa – xã hội

Dân số 

Lối sống 

Văn hóa

Gia đình

Tôn giáo

Tôn giáo

Ảnh hưởng tới văn hóa đạo 

đức, tư cách của mọi người, 

trong việc chấp hành và thực 

thi các quyết định.

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.3 Môi trường văn hóa – xã hội

Sự tác động của các yếu tố văn hóa có tính chất

lâu dài và tinh tế, khó nhận biết.

Xác định cách thức mà người ta sống, làm việc, 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.4 Môi trường công nghệ

Lượng phát minh sáng chế và cải tiến khoa học 

kỹ thuật tăng lên nhanh chóng - Bùng nổ về cuộc 

cách mạng về thông tin và truyền thông.

Xuất hiện nhiều loại máy móc và nguyên liệu vật 

liệu mới với những tính năng và công dụng hoàn 

toàn chưa từng có trước đây.

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2.4 Môi trường công nghệ

Trình độ tự động hóa, vi tính hóa, hóa học hóa và 

sinh học hóa trong tất cả các khâu sản xuất, phân phối 

lưu thông và quản lý ngày càng cao hơn.

Các phương tiện truyền thông và vận tải ngày càng 

hiện đại và rẻ tiền hơn dẫn tới không gian sản xuất và 

kinh doanh ngày càng rộng lớn hơn.

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

2.5 Môi trường tự nhiên

Điều kiện tự nhiên bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, cảnh 

quan thiên nhiên, đất đai, sông biển và các nguồn tài 

nguyên.

Môi trường tư nhiên Việt Nam mang lại nhiều thuận 

lợi cho cho các ngành như khai thác khoáng sản, du 

lịch, vận tải….



2.5 Môi trường tự nhiên

Thiên nhiên ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống con người, 

về nếp sống sinh hoạt và nhu cầu hàng hóa. 

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



Kết luận 

Môi trường vĩ mô có ảnh hưởng lâu dài.

Công ty khó kiểm soát.

Mức độ tác động và tính chất tác động của loại 

môi trường này khác nhau theo từng ngành.

Ảnh hưởng đến môi trường vi mô và môi trường 

nội bộ.

2. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ



3.1 Khách hàng:

Khách hàng bị thu hút bởi những lợi ích hứa hẹn 

sẽ được hưởng thụ khi mua hàng.

Khách hàng luôn luôn thay đổi nhu cầu, lòng trung 

thành của khách hàng luôn bị lung lay trước nhiều 

hàng hóa đa dạng.

Người kinh doanh khó nắm bắt tâm lý và yêu cầu 

của khách hàng.

3. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VI MÔ



3.2 Đối thủ cạnh tranh

Là những cá nhân hay tổ chức có khả năng thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu doanh 

nghiệp bằng:

Cùng loại sản phẩm

Bằng sản phẩm có khả năng thay thế.

Ví dụ: 

Sản phẩm cùng loại và thay thế của bếp gas.

Sản phẩm cùng loại và thay thế của xe Honda.

3. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VI MÔ



3.2 Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ tiềm ẩn: những tổ chức có ý định và chuẩn 

bị kế hoạch tham gia vào lĩnh vực mà công ty đang 

kinh doanh.

Đối thủ tiềm ẩn nhiều do môi trường kinh doanh 

ngày nay thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng 

ngành nghề.

3. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VI MÔ



3.3 Nhà cung cấp

Những cá nhân hay tổ chức cung ứng các yếu 

tố đầu vào cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thường được chào mời bởi 

nhiều nhà cung cấp một cách tận tình.

3. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VI MÔ



4.1 Tài chính:

- Nguồn vốn và khả năng huy động vốn.

- Tình hình phân bổ và sử dụng các nguồn vốn.

- Kiểm soát các chi phí.

- Quan hệ tài chính với các bên hữu quan.

4. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ



4.2 Nhân sự:

- Chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức.

- Xác định đúng nhu cầu về lao động.

- Cần có chính sách đãi ngộ hợp lý và động viên, 

khuyến khích người lao động tích cực làm việc

4. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ



4. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ

4.3 Cơ cấu tổ chức:

- Xác định đúng nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận, 

từng phòng ban và từng cá nhân.

- Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ và khoa học.

- Đảm bảo hoạt động hiệu quả.



4.4 Văn hóa tổ chức

Văn hóa tổ chức là những chuẩn mực, khuôn 

mẫu, giá trị truyền thống mà mọi thành viên trong 

tổ chức tôn trọng và tuân theo.

Cần xây dựng một nền văn hóa vững mạnh, mang 

nét riêng và độc đáo của tổ chức.

4. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ



Thiết lập bảng ma trận SWOT: 

MA TRẬN SWOT

CƠ HỘI 

(Oppoturnities)

Liệt kê các cơ hội

NGUY CƠ 

(Threats)

Liệt kê các mối đe 

dọa

ĐIỂM MẠNH 

(Strengths)

Liệt kê điểm

mạnh

Chiến lược phối

hợp SO:

Sử dụng các điểm

mạnh để tận dụng cơ

hội

Chiến lược phối 

hợp ST: 

Sử dụng điểm mạnh 

để tránh các đe dọa

ĐIỂM YẾU 

(Weaknesses)

Liệt kê điểm yếu

Chiến lược phối 

hợp WO: 

Vượt qua điểm yếu 

bằng cách tận dụng 

cơ hội

Chiến lược phối

hợp WT: 

Tối thiểu hóa các

điểm yếu và tránh

các mối đe dọa.



 Những Cơ Hội 

 
 
1. Nhu cầu sản phẩm lớn 

2. Trình độ dân trí đã được 

nâng cao  

3. Chính sách ưu đãi củ a  

nhà nướ c  

4 .  D ự  á n  1  t r i ệ u  h a  l ú a  X K  

5 .  T á c  đ ộ n g  c ủ a  p h á p  c h ế  

N ô n g  N g h i ệ p  

 

Những Đe Dọa 

 

 
1. Có nhiều doanh nghiệp 

cạnh tranh 

2. Áp lực của gia nhập WTO 

3. Thời tiết biến động bất lợi 

4. Dịch cúm gia cầm 

 

Những Điểm mạnh 

 

 
1. Vốn tự có đáp ứng cho SX 

2. Cơ sở vật chất đầy đủ 

3. Cán bộ có trình độ chuyên 

môn cao 

4. Thương hiệu nổi tiếng, có 

khả năng phát triển thị 

trường 

5. Hợp tác chặt chẽ với Viện 

Trường 

Các Chiến Lược SO 

 
 

Các Chiến Lược ST 

 

Những Điểm Yếu 

 

 
1. Thị phần thấp 

2. Marketing chưa mạnh 

3. Diện tích sản xuất nhỏ 

4. Vật liệu ban đầu còn phụ  

t h u ộ c  

 

Các Chiến Lược WO 

 

Các Chiến Lược WT 

 

 

 

  

  

 

 

  



CHÖÔNG IV

THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ

Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa thoâng tin quaûn trò

1. Khaùi nieäm

 Laø tin töùc caàn thieát ôû trong hay ngoaøi doanh

nghieäp.

 Caàn cho vieäc ra quyeát ñònh hay giaûi quyeát vaán ñeà.



Moâ hình thoâng tin lieân laïc

YÙ 

töôûng

Maõ 

hoùa

Chuyeån 

thoâng 

tin 

Tieáp 

nhaän

Giaûi 

maõ

Nhaän 

thöùc

Nhieãu

Phaûn hoài



Người gửi

 Người tạo ra nguồn tin,

 Phát đi những thông tin đến người nhận.

 Là người khởi xướng của tiến trình truyền
thông

 Mã hoá là chuyển những tư tưởng, ý định muốn
truyền đạt thành những ký hiệu ngôn ngữ nhất
định - gọi là thông điệp.
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Thông điệp

 Thông điệp bao gồm những ký hiệu bằng
chữ viết, bằng lời hoặc bằng cử chỉ hành
động.

 Thông điệp có các hình thức sau:

 Thông điệp bằng lời nói: dùng lời nói để
diễn đạt những thông tin cần cung cấp
cho đối tượng.

 Thông điệp bằng chữ viết

 Thông điệp không lời: cử chỉ, hành động,
hình ảnh
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 Người nhận là người tiếp nhận và giải mã thông

điệp của người gửi.

 Giải mã là chuyển dịch những thông điệp nhận

được sang một hình thức có ý nghĩa (thành

những ký hiệu, ngôn ngữ mà người nhận có thể

hiểu được).

 Giải mã và mã hóa đều bị ảnh hưởng bởi các

nhân tố cá nhân, như trình độ giáo dục, tính

cách, kinh tế xã hội, gia đình, quá trình làm việc,

kinh nghiệm, văn hóa, giới tính.
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Người nhận (người giải mã)
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 Phản hồi là những phản ứng của người

nhận đối với thông điệp của người gửi.

 Phản hồi được xem như là yếu tố then chốt

cho sự thành công trong công việc, là yếu tố

cần thiết để đảm bảo rằng thông điệp được

gửi đã được nhận một cách chính xác.
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Thông tin phản hồi (phản hồi)



 Thông tin phản hồi nên có những đặc tính
sau:

◦ Thông tin phản hồi phải hữu ích.

◦ Thông điệp nên mang tính mô tả hơn là

đánh giá.

◦ Nên cụ thể hơn là tổng quát.

◦ Nên đúng lúc, kịp thời.

◦ Không nên phản hồi dồn dập, quá nhiều.
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Thông tin phản hồi (phản hồi)
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 Khi nhận được thông điệp của người gửi đã
được giải mã thì người nhận tin sẽ hiểu được
nội dung thông điệp của người gửi.

 Do khả năng và trình độ khác nhau mà người
nhận có thể hiểu nội dung thông điệp khác
nhau.
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Nhận thức

Thông tin đi từ người này sang
người khác sẽ bị bỏ bớt đi hay
được gọi là ‘lọc’.

Nhiễu



Vai troø cuûa thoâng tin

 Cung caáp thoâng tin cho nhaø quaûn trò ra quyeát

ñònh.

 Cung caáp thoâng tin thöïc hieän caùc chöùc naêng

quaûn trò.

 Cung caáp thoâng tin phuïc vuï vieäc phaân tích vaø

döï baùo.



Caùc chieàu thoâng tin lieân laïc trong doanh nghieäp

1. Thoâng tin lieân laïc xuoáng döôùi

 Laø doøng thoâng tin ñi töø caáp treân xuoáng caáp döôùi.

 Chöùa nhöõng meänh leänh vaø chæ thò cuûa caáp treân.

 Phöông tieän thöïc hieän baèng lôøi hoaëc vaên baûn.



Caùc chieàu thoâng tin lieân laïc trong doanh nghieäp

2. Thoâng tin lieân laïc leân treân

 Laø doøng thoâng tin ñi töø caáp döôùi leân caáp treân.

 Chöùa caùc baùo caùo veà hoaït ñoäng cuûa caáp döôùi.

 Phöông tieän thöïc hieän baèng lôøi hoaëc vaên baûn.



Caùc chieàu thoâng tin lieân laïc trong doanh nghieäp

3. Thoâng tin lieân laïc ñan cheùo

 Laø doøng thoâng tin giöõa caùc boä phaän khaùc nhau.

 Chöùa thoâng tin trao ñoåi vaø hôïp taùc trong coâng vieäc.

 Phöông tieän thöïc hieän baèng lôøi hoaëc vaên baûn.



Caùc phöông tieän thoâng tin

1. Thoâng tin lieân laïc baèng vaên baûn

 Öu ñieåm :

 Coù theå löu tröõ hoà sô laâu daøi ñeå tham khaûo.

 Chæ caàn soaïn moät baûn vaø göûi cho nhieàu ngöôøi.

 Coù theå tieát kieäm chi phí.

 Nhöôïc ñieåm :

 Phaûi löu tröõ moät khoái löôïng giaáy tôø lôùn.

 Khoâng coù söï phaûn hoài ngay laäp töùc.

 Hieäu quaû khoâng cao neáu vieát vaên khoâng toát.



Caùc phöông tieän thoâng tin

2. Thoâng tin lieân laïc söû duïng baèng lôøi

 Öu ñieåm :

 Toác ñoä truyeàn tin vaø nhaän phaûn hoài nhanh.

 Coù theå hoûi theâm ñeå laøm roõ vaán ñeà.

 Laøm cho ngöôøi nghe caûm thaáy hoï quan troïng.

 Nhöôïc ñieåm :

 Thöôøng khoâng tieát kieäm thôøi gian.

 Khoâng hieäu quaû, neáu ngöôøi nghe khoâng laéng nghe.



Caùc phöông tieän thoâng tin

3. Thoâng tin lieân laïc khoâng lôøi

 Duøng neùt maët hay cöû chæ cuûa cô theå ñeå thoâng tin.

 Thoâng tin khoâng lôøi ñeå hoã trôï söï thoâng tin baèng

lôøi.

4. Thoâng tin baèng hình aûnh vaø ñoà thò

 Duøng caùc hình aûnh vaø ñoà thò ñeå thoâng tin.

 Duøng ñeå hoã trôï thoâng tin baèng vaên baûn vaø baèng

lôøi.



Nguyeân nhaân laøm giaûm hieäu quaû thoâng tin

 Khoâng laäp keá hoaïch khi thoâng tin lieân laïc.

 Khoâng cung caáp ñaày ñuû thoâng tin.

 Khoâng söû duïng ngoân ngöõ roõ raøng.

 Khoâng dieãn ñaït thoâng tin toát.

 Bò maát maùt thoâng tin, khi truyeàn tin.

 Ngöôøi nghe khoâng taäp trung laéng nghe.

 Söï ñe doïa cuûa caáp treân ñoái vôùi caáp döôùi.

 Ngöôøi nhaän tin khoâng ñuû thôøi gian chuaån bò coâng

vieäc.



Caùc bieän phaùp laøm taêng hieäu quaû thoâng tin

 Ngöôøi göûi neân söû duïng keânh phaûn hoài.

 Ngöôøi göûi caàn duøng ngoân ngöõ ñôn giaûn.

 Ngöôøi nghe phaûi tích cöïc laéng nghe.

 Tìm hieåu cô sôû vaät chaát vaø ñoái töôïng nhaän tin.

 Cung caáp thoâng tin ñaày ñuû, caû phaàn chính vaø phuï.

 Cung caáp thoâng tin höôùng daãn cho ngöôøi nhaän.
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Chương 5: Quyết định quản trị

1

2

3

4

5

Khái niệm và đặc điểm của quyết định

Phân loại quyết định quản trị

Chức năng và yêu cầu của QĐ

Quy trình ra quyết định

Phương pháp ra quyết định

6

7

Tổ chức thực hiện các quyết định

Nâng cao hiệu quả của quyết định
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1. Khái niệm và đặc điểm QĐ

1.1 Khái niệm:

Quyết định quản trị là sự lựa chọn những phương án

tốt nhất cho vấn đề đã xác định.

Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản

trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động

của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi.

3 chủ điểm của quá trình quyết định:

Vấn đề

Giải pháp

Thực hiện
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1. Khái niệm và đặc điểm QĐ

1.2 Đặc điểm:

Mọi thành viên trong tổ chức đều phải ra quyết định, 

nhưng chỉ có nhà quản trị mới đưa ra QĐ quản trị.

Quyết định quản trị đưa ra khi vấn đề đã chín muồi.

QĐ quản trị có tính khách quan và chủ quan.

QĐ quản trị luôn gắn với thông tin 

Quyết định quản trị luôn chứa đựng những yếu tố 

khoa học và sáng tạo.
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2. Phân loại quyết định quản trị

2.1 Phân loại theo tính chất của các quyết định:

Quyết định chiến lược

Quyết định chiến thuật

Quyết định tác nghiệp
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2.2 Phân loại theo phạm vi:

Quyết định toàn cục

Quyết định bộ phận

Quyết định chuyên đề

2.3 Phân loại theo thời gian:

Quyết định dài hạn

Quyết định trung hạn

Quyết định ngắn hạn

2. Phân loại quyết định quản trị



2. Phân loại quyết định quản trị

2.4 Phân loại theo chức năng quản trị

Quyết định kế hoạch

Quyết định về tổ chức

Quyết định điều hành

Quyết định về kiểm tra
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2. Phân loại quyết định quản trị

2.5 Phân loại theo cách soạn thảo:

Quyết định theo 

chương trình có sẵn
Quyết định 

không theo 

chương trình



9/7/

201

6

NỘI DUNG

1

2

3

4

5

Khái niệm và đặc điểm của quyết định

Phân loại quyết định quản trị

Chức năng và yêu cầu của QĐ

Quy trình ra quyết định

Phương pháp ra quyết định

6

7

Tổ chức thực hiện các quyết định

Nâng cao hiệu quả của quyết định
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6

3. Chức năng và yêu cầu với QĐ

3.1 Chức năng của quyết định:

Pháp lệnh

Bảo đảm
Định hướng

Phối hợp

Quyết định



Chức năng của quyết định

 Định hướng: Gắn với mục tiêu của

doanh nghiệp

 Bảo đảm: Có đủ nguồn lực để đạt các

mục tiêu

 Phối hợp: Xác định nhiệm vụ của các

bộ phận tham gia

 Pháp lệnh: Buộc đối tượng phải thi

hành

9/7/
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 Tính khoa học.

• Tính thống nhất 

• Đúng thẩm quyền

• Cụ thể về thời gian

• Có địa chỉ rõ ràng

• Tính hình thức

3. Chức năng và yêu cầu với QĐ

3.2 Yêu cầu của quyết định:



9/7/

201

6

4. Quy trình ra quyết định quản trị

Bước 1 Bước 3Bước 2

Xây dựng các

tiêu chuẩn

Tìm kiếm các

phương án

Xác định 

tình huống

Bước 6 Bước 5 Bước 4

Chọn phương

án tối ưu

Đánh giá

phương án
QUYẾT 

ĐỊNH
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 Phương pháp quyết định cá nhân

5. Phương pháp ra quyết định



Phương pháp quyết định cá

nhân

Quyết định một mình với những

thông tin đã có

Bao hàm ý nghĩa người quyết định

có đủ thẩm quyền và khả năng giải

quyết các vấn đề nảy sinh.

9/7/
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5. Phương pháp ra quyết định

 Phương pháp quyết định có

tham vấn



Phương pháp quyết định có tham

vấn

Cần thiết khi giải quyết các vấn đề

phức tạp, phi cấu trúc hoặc khi nhà

quản trị chưa có kiến thức sâu về vấn

đề.

Nếu không tỉnh táo và có giới hạn,

nhà quản trị sẽ dễ bị động trong việc

ra quyết định.

9/7/
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 Phương pháp quyết định tập thể

5. Phương pháp ra quyết định



Phương pháp quyết định tập thể

Áp dụng hiệu quả trong các trường 

hợp:

Có đủ thời gian

Mỗi thành viên tham gia có đủ thông

tin

Các thành viên cam kết theo đuổi mục

tiêu chung

Muốn huấn luyện cấp dưới trong việc

ra quyết định
9/7/
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1

2

3

4

5

Khái niệm và đặc điểm của quyết định

Phân loại quyết định quản trị

Chức năng và yêu cầu của QĐ

Quy trình ra quyết định

Phương pháp ra quyết định

6

7

Tổ chức thực hiện các quyết định

Nâng cao hiệu quả của quyết định

NỘI DUNG



9/7/

201

6

6. Tổ chức thực hiện quyết định

Theo các bước sau:

Bước 1: Phổ biến, truyền đạt nội dung quyết định 

đến các bộ phận, thành viên liên quan.

Bước 2: Lập kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện 

quyết định.

Bước 3: Kiểm tra và điều chỉnh.

Bước 4: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm
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7. Nâng cao hiệu quả quyết định

Phẩm chất cá nhân cần cho quyết định hiệu quả:

Kinh nghiệm

Khả năng xét đoán

Tính sáng tạo

Khả năng quyết đoán

Tinh thần trách nhiệm

Khả năng định lượng.



7. Nâng cao hiệu quả quyết định

Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện

Triển khai quyết định

Bảo đảm các điều kiện vật chất

Giữ vững thông tin phản hồi

Tổng kết và đánh giá kết quả
9/7/
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7. Nâng cao hiệu quả quyết định

Các trợ giúp khi ra quyết định

Người phản bác

Tham vấn đa nguyên

Chất vấn biện chứng

9/7/

201

6



Chương 6: Chức năng hoạch định

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI1

MỤC TIÊU - NỀN TẢNG CỦA DN2

QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH3

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC4

HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP5



1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

1.1 Khái niệm:

- Hoạch định là một quá trình ấn định 
những mục tiêu và xác định biện pháp 
tốt nhất để thực hiện những mục tiêu 
đó.

- Hoạch định là quá trình xem xét quá 
khứ, quyết định trong hiện tại những 
vấn đề trong tương lai.



1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

1.2 Vai trò:

Mang lại cho tổ chức những lợi ích sau:

- Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống.

- Phối hợp mọi nỗ lực của tổ chức hiệu quả hơn.

- Tập trung vào mục tiêu và chính sách của DN.

- Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức trong 

quan hệ hợp tác và phối hợp với các nhà quản trị 

viên khác trong tổ chức.



1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

1.2 Vai trò (tt):

Mang lại cho tổ chức những lợi ích sau:

- Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi 

của môi trường bên ngoài.

- Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra nhằm 

làm cho các hoạt động đó đúng mục tiêu.



1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

1.3 Phân loại hoạch định:

Hoạch định chiến lược: Xác định các mục tiêu dài 

hạn, bao quát hoạt động của tổ chức và chiến lược 

hành động để thực hiện mục tiêu căn cứ vào hoàn 

cảnh cụ thể của tổ chức và tác động của môi trường. 

Hoạch định tác nghiệp: Là loại hoạch định nhằm triển 

khai các mục tiêu và chiến lược thành các kế hoạch 

hành động cụ thể, thực hiện trong thời gian ngắn.



2. MỤC TIÊU - NỀN TẢNG HOẠCH ĐỊNH

2.1 Khái niệm mục tiêu:

Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn 

đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình. 

Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, 

phát triển từng bước hướng đến mục đích lâu dài của 

tổ chức.  



2. MỤC TIÊU - NỀN TẢNG HOẠCH 

ĐỊNH

2.2 Yêu cầu mục tiêu:

 Khi ñeà ra muïc tieâu phaûi đảm bảo theo nguyên
tắc SMART:

 Specific: Cụ thể, dễ hiểu

 Measurable: Coù theå ño löôøng ñöôïc

Achievable: Vừa sức

 Realistic: Thực tế, coù tính khaû thi

 Time bound: Coù thôøi gian xaùc ñònh



KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI1

MỤC TIÊU - NỀN TẢNG CỦA DN2

QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH3

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC4

NỘI DUNG

HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP5



3. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH

Xác định

mục tiêu

Xác định

tình thế hiện tại

Xác định

thuận lợi, khó khăn

Xây dựng

kế hoạch, phương án

Thực hiện

kế hoạch



Hoạch định chiến lược liên quan đến xây dựng 

mục tiêu dài hạn, bao quát toàn bộ tổ chức và 

các chương trình hành động căn cứ vào tác 

động của môi trường.

Có các loại chiến lược sau:

 Chiến lược ổn định.

 Chiến lược phát triển.

 Chiến lược suy giảm.

 Chiến lược phối hợp

4. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC



 Hoạch định tác nghiệp liên quan đến triển khai 

các chiến lược đã xác định trong thời gian 

ngắn. Định ra các chương trình ngắn và sử 

dụng các nguồn lực được phân bố.

 Hai loại kế hoạch tác nghiệp: 

◦ Kế hoạch đơn dụng

◦ Kế hoạch thường trực

5. HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP



5. HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP

5.1 Kế hoạch đơn dụng:

 Chương trình

 Những bước chính trong hoạt động để đạt mục tiêu

 Thứ tự và thời gian mỗi bước

 Đơn vị hay cá nhân phụ trách mỗi hành động

 Dự án

 Chỉ dẫn thời gian, công việc và người phụ trách

 Ngân sách

 Chủ yếu để kiểm tra hoạt động trong chương trình, dự án



5. HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP

5.2 Kế hoạch thường trực:

 Chính sách

 Hướng dẫn tổng quát về việc làm, tư duy của nhân viên

 Thủ tục

 Những quy định chi tiết để thực hiện chính sách. Hướng 

dẫn chi tiết để xử những sự việc thường xảy ra

 Quy định:

 Xác định những việc nào phải làm hay không được làm 

trong một thời gian nhất định.



Chương 7: Chức năng tổ chức

KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ TỔ CHỨC1

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ2

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CCTC3

CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC 4

PHÂN QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN5



1.1 KHÁI NIỆM

Chức năng tổ chức: thành lập nên các bộ phận 

trong tổ chức để đảm nhận những hoạt động cần thiết, 

xác lập các mối quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm 

giữa các bộ phận đó.

Nội dung của chức năng tổ chức

 Thiết kế cơ cấu tổ chức

 Thiết lập hệ thống quyền lực và phân quyền trong 

cơ cấu tở chức đó.



1.2 VAI TRÒ

Chức năng tổ chức bảo đảm các mục tiêu và kế 

hoạch sẽ được triển khai vào thực tế.

Tạo ra môi trường làm việc thích hợp cho các cá 

nhân và cho cả tập thể trong quá trình thực hiện 

những nhiệm vụ và chuyên môn của mình.

Tác động tích cực đến việc sử dụng các nguồn 

lực một cách hiệu quả nhất. Giảm thiểu những 

sai sót và lãng phí trong hoạt động quản trị.



1.3 KHOA HỌC TỔ CHỨC 

1.3.1 Tầm hạn quản trị:

- Số lượng bộ phận, nhân viên cấp dưới mà một nhà 

quản trị có thể điều khiển tốt nhất. 

- Phân loại tầm hạn quản trị:

Tầm hạn quản trị rộng: mỗi nhà quản trị điều khiển một 

số đông người.

Tầm hạn quản trị hẹp: mỗi nhà quản trị chỉ điều khiển 

một số ít người.



1.3 KHOA HỌC TỔ CHỨC 

1.3.2 Quyền hành trong quản trị:

 Quyền hành: năng lực cho phép nhà quản trị yêu 

cầu người khác hành động theo sự chỉ đạo của 

mình.

 Nguồn gốc quyền hành: theo nghiên cứu của tác 

giả Max Weber, quyền hành bắt nguồn từ 3 yếu tố: 

sự hợp pháp khi đảm nhận chức vụ, cấp dưới thừa 

nhận, và nhà quản trị có khả năng và các đức tính 

khiến cấp dưới tin tưởng.



1.3 KHOA HỌC TC 

1.3.3 Phân cấp quản trị:

 Còn gọi là phân quyền hay phi tập trung hóa

 Là sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành của mình 

cho cấp dưới.

 Mục tiêu:

- Chia công việc cho cấp dưới

- Huấn luyện, đào tạo cho cấp dưới.



2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

2.1 Khái niệm: 

Cơ cấu tổ chức quản trị là một chỉnh thể các 

khâu, các bộ phận khác nhau, được chuyên môn 

hoá và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất 

định, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và được 

bố trí theo các cấp quản trị nhằm thực hiện mục 

tiêu chung của tổ chức.



CCTC

Mục tiêu, 

chiến lược phát triển
Đặc điểm

hoạt động

Quy mô

hoạt động

Khả năng

về nguồn lực

Môi trường

hoạt động

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

2.2 Yếu tố ảnh hưởng CCTC: 



3. NGUYÊN TẮC CCTC

Thiết kế CCTC đảm bảo các nguyên tắc sau: 

 Nguyên tắc gắn với mục tiêu

 Nguyên tắc thống nhất chỉ huy

 Nguyên tắc hiệu quả kinh tế

 Nguyên tắc cân đối 

 Nguyên tắc linh hoạt 

 An toàn trong hoạt động



Có 7 mô hình cơ bản sau:

 Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến

 Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng

 Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến - chức 

năng

 Cơ cấu tổ chức theo ma trận

 Cơ cấu tổ chức phân theo địa dư

 Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm

 Cơ cấu tổ chức theo khách hàng

4. CÁC MÔ HÌNH CCTC



CCTC trực tuyến:

4. CÁC MÔ HÌNH CCTC

GIAÙM ÑOÁC 

PGÑ SAÛN XUAÁT   PGÑ TIEÂU THUÏ   

PX

1   

PX

2   

PX

3   

CH

Soá 1   

CH

Soá 2   

CH

Soá 3   



4. CÁC MÔ HÌNH CCTC

GIAÙM ÑOÁC 

Phoøng

KH

Phoøng

TC

Phoøng

KT

Phoøng

NS

Phoøng

KCS

PX

1

PX

2

PX

3

CH

1

CH

2

CH

3

CCTC chức năng:



4. CÁC MÔ HÌNH CCTC

PGÑ SAÛN XUAÁT

GIAÙM ÑOÁC

PGÑ TIEÂU THUÏ

Phoøng

KH

Phoøng

TC

Phoøng

KT

Phoøng

NS

Phoøng

KCS

PX

1

PX

2

PX

3

CH

1

CH

2

CH

3

CCTC trực tuyến - chức năng:



4. CÁC MÔ HÌNH CCTC

BAN GIAÙM ÑOÁC

Phoøng

Thieát keá 

Phoøng

NC thò 

tröôøng

Phoøng

NC 

coâng 

ngheä

Phoøng

NC taøi 

chính

Phoøng

NC 

nhaân söï  

Ban QL 

döï aùn 1

Ban QL 

döï aùn 2

Ban QL 

döï aùn 3

Ban QL 

döï aùn 4

CCTC ma trận:



4. CÁC MÔ HÌNH CCTC

Tổng Giám 

Đốc 

Vuøng phía 

Baéc

Vuøng mieàn 

Trung

Vuøng trung 

taâm 

TP.HCM

Vuøng Ñoâng 

Nam Boä 

Vuøng Taây 

Nam Boä 

CCTC theo địa lý:



4. CÁC MÔ HÌNH CCTC

Giaùm Ñoác

Phoøng 

Marketing

Phoøng

nhaân söï 

Phoøng

kinh doanh 

Phoøng

taøi chính 

KV

kinh doanh 

toång hôïp

KV

haøng hoùa 

treû em

KV

duïng cuï CN

KV haøng 

ñieän töû 

Kyõ thuaät 

Saûn xuaát  

Keá toaùn  

Baùn haøng  

Kyõ thuaät 

Saûn xuaát  

Keá toaùn  

Baùn haøng  

CCTC theo sản phẩm:



4. CÁC MÔ HÌNH CCTC

CCTC theo khách hàng:

Toång giaùm ñoác

Ngaân haøng ñoâ thò 

coâng coäng 

Ngaân haøng

hôïp taùc xaõ  

Ngaân haøng

söï nghieäp 

Cho vay baát ñoäng 

saûn vaø thöøa keá 

Ngaân haøng

noâng nghieäp



5. PHÂN QUYỀN & ỦY QUYỀN

5.1 Phân quyền

- Là xu hướng phân tán quyền ra quyết định, cơ sở 

của việc ủy quyền. 

- Mức độ phân quyền càng lớn khi:

- Số lượng quyết định cấp dưới càng ngày càng nhiều

- Các quyết định đề ra ở cấp dưới càng quan trọng.

- Có nhiều chức năng bị tác động bởi các quyết định của 

cấp thấp trong tổ chức

- Nhà quản trị ít phải kiểm tra một quyết định cùng với 

những người khác.



5.2 Ủy quyền:

- Ủy quyền là thỏa thuận với người khác nhằm: 

- Trao cho trách nhiệm để thay mặt bạn thực hiện công việc.

- Trao cho quyền hạn để có thể hoàn thành công việc.

- Phân bổ nguồn lực để họ có thể thực hiện công việc.

- Ủy quyền và giao việc khác nhau.

5. PHÂN QUYỀN & ỦY QUYỀN



Nguyên tắc ủy quyền

 Người được ủy quyền phải là cấp dưới, có thể làm 

trực tiếp công việc đó

 Sự ủy quyền không làm mất đi hay thu nhỏ trách 

nhiệm của người ủy quyền

 Quyền lợi và nghĩa vụ của người ủy quyền và 

được ủy quyền phải được đảm bảo

 Nội dung, ranh giới của nhiệm vụ được ủy quyền 

phải được xác định rõ ràng

 ủy quyền phải tự giác, không được áp đặt

 Người được ủy quyền phải có thông tin trước khi 

bắt tay vào công việc

 Luôn có kiểm tra trong quá trình ủy quyền



5. PHÂN QUYỀN & ỦY QUYỀN

5.2 Ủy quyền:

Lợi ích đối với nhà quản trị:

 Đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

 Tận dụng thời gian eo hẹp của mình.

 Nâng cao hiệu quả công việc của tập thể.

 Giảm được áp lực công việc

 Đào tạo nhà quản trị kế cận



5. PHÂN QUYỀN & ỦY QUYỀN

5.2 Ủy quyền:

Lợi ích đối với người được ủy quyền:

 Phát triển các kỹ năng mới cũng như năng lực của họ.

 Họ cảm nhận được sự tin tưởng, điều này sẽ thúc đẩy họ 

nhiệt tình và năng động hơn trong công việc.

 Tăng hiểu biết về tổ chức và công việc chung.



5. PHÂN QUYỀN & ỦY QUYỀN

5.2 Ủy quyền:

Trở ngại của nhà quản trị khi ủy quyền:

 Sợ cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Sợ không kiểm soát được việc đã giao, hay nhân viên làm 

theo ý của họ mà không theo ý mình.

 Trở ngại khi không xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn.

 Sợ cấp dưới làm tốt hơn mình.



2

33

31

TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

LÃNH ĐẠO

KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ ĐIỀU KHIỂN

ĐỘNG VIÊN 4

Chương 8: Chức năng điều khiển



1.1 Khái niệm:

Điều khiển liên quan đến vấn đề lãnh đạo

và động viên nhân viên trong tổ chức

nhằm hoàn thành mục tiêu hiệu quả nhất.

1.2 Vai trò:

Khơi dậy những nỗ lực của nhân viên để họ

thực hiện công việc tốt hơn

1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ 



2. TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO 

2.1 Tuyển dụng:

Là việc tìm kiếm người có khả năng và trình độ phù

hợp để giao phó một chức vụ (công việc) đang bỏ

trống.

Quy trình tuyển dụng gồm 4 bước:

1. Xác định nhu cầu nhân lực của tổ chức

2. Mô tả công việc và xác định tiêu chuẩn của chức

danh công việc

3. Thu thập ứng viên

4. Tuyển chọn ứng viên



2. TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO 

 2.2 Đào tạo:

 Nguồn lực được tuyển dụng kỹ vẫn cần

thiết phải đào tạo và đào tạo lại sau những

khoảng thời gian nhất định để đổi mới

kiến thức, học tập các kỹ năng mới và

nâng cao khả năng thực hiện công việc.

1. Đào tạo khi mới nhận việc

2. Đào tạo trong quá trình làm việc

3. Đào tạo cho công việc tương lai



3. LÃNH ĐẠO 

3.1 Khái niệm:

Lãnh đạo là tác động, thúc đẩy, làm thay đổi quan

niệm, thái độ của người khác để họ làm việc tốt hơn.

Lãnh đạo là chỉ dẫn điều khiển, ra lệnh người khác

phải làm theo công việc đã giao.

Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến hoạt động

của cá nhân hoặc một nhóm nhằm thực hiện một mục

tiêu chung của tổ chức trong những điều kiện nhất

định.



3.2 Phong cách lãnh đạo:

3.2.1 Phân loại theo mức độ tập trung quyền lực:

Phong cách lãnh đạo độc đoán

Phong cách lãnh đạo dân chủ

Phong cách lãnh đạo tự do

3. LÃNH ĐẠO 



 Phong cách lãnh đạo độc đoán: Được đặc trưng

bởi sự áp đặt của nhà quản trị đối với nhân viên.

Các nhân viên chỉ thuần túy là người nhận và thi

hành mệnh lệnh (thông tin một chiều)

+ Phát huy hiệu quả khi tổ chức mới hình thành,

chưa ổn định

+ Không phát huy được sự sáng tạo của nhân viên



 Phong cách lãnh đạo dân chủ: Tham khảo, lắng

nghe ý kiến của cấp dưới trước khi ra quyết

định (thông tin hai chiều)

+ Phát huy tính chủ đạo, sáng tạo của nhân viên

+ Tăng sự gắn bó của nhân viên với công việc và

với tổ chức

+ Không áp dụng ở những nơi chưa có kỷ cương, 

nề nếp

+ Đòi hỏi nhà quản trị cần có đủ bản lĩnh



 Phong cách lãnh đạo tự do: Sử dụng ít

quyền lực, dành cho cấp dưới nhiều quyền

để tự giải quyết vấn đề

+ Áp dụng hiệu quả khi trình độ cấp dưới

tốt, các công việc đòi hỏi sự chủ động của

nhân viên



3.2.2. Phân loại theo mức độ quan tâm đến công việc và quan

tâm đến con người (Mô hình ĐH OHIO)

Nhieàu

Quan

taâm

ñeán

con 

ngöôøi

Ít

S1

Con ngöôøi : Cao

Coâng vieäc : Ít

S2

Con ngöôøi : Nhieàu

Coâng vieäc : Nhieàu

S3

Con ngöôøi : Ít

Coâng vieäc : Ít

S4

Con ngöôøi : Ít

Coâng vieäc : Nhieàu

Ít Quan taâm ñeán coâng vieäc Nhieàu



3. LÃNH ĐẠO 

3.2.3. Sơ đồ mạng lưới phong cách lãnh đạo (Hai nhà tâm lý học 

người Mỹ Robert Blake và Jane Mouton)

1.9 9.9

5.5

1.1 9.1

q
u
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quan tâm đến công việc.



3.3 Lực chọn phong cách lãnh đạo:

Việc lựa chọn phong cách lãnh đạo tùy thuộc vào các yếu

tố sau:

Tùy thuộc vào đặc điểm của nhà quản trị (trình độ, năng lực, 

sự hiểu biết và tính cách của nhà quản trị)

Tùy thuộc vào đặc điểm nhân viên (trình độ, năng lực, sự

hiểu biết về công việc và phẩm chất của nhân viên)

Tùy thuộc vào đặc điểm công việc phải giải quyết (tính cấp

bách, mức độ phức tạp, tầm quan trọng của công việc…)

3. LÃNH ĐẠO 



4. ĐỘNG VIÊN 

4.1 Khái niệm:

Động viên là tạo ra sự nỗ lực ở nhân viên trong quá

trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa

mãn lợi ích cá nhân.

 Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích

cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ

sở đó các mục tiêu được thực hiện

 Muốn động viên được nhân viên, nhà quản trị phải

tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc



4. ĐỘNG VIÊN 

4.1 Khái niệm:

Động lực làm việc là :

 Những gì thúc đẩy chúng ta làm điều đó..

 Điều cần thiết khi chúng ta mong muốn đạt được

một mục đích nào đó.

 Sự khích lệ khiến ta cố gắng làm một điều gì đó

Muốn tạo động lực cho ai làm việc gì đó bạn phải làm

cho họ muốn làm công việc ấy.

Tạo động lực liên quan nhiều đến sự khích lệ , không

thể là sự đe doạ hay dụ dỗ.



Add Your TextĐộng cơ

thúc đẩy

Cơ hội tham giaTính hấp dẫn

công việc

Sự thách thức

Phần

thưởng
Năng lực

làm việc

Học hỏi.

Kinh nghiệm

thực tế

HIỆU QUẢ

Điều gì tạo nên động lực thúc đẩy nhân viên làm việc



4. ĐỘNG VIÊN 

4.2 Các lý thuyết động viên:

Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow

Thuyết E.R.G

Thuyết hai nhân tố của Herzberg

Thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor

Thuyết mong đợi của V.Vroom.



4. ĐỘNG VIÊN 

4.2 Các lý thuyết động viên:

Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow

Tự thể hiện

Được tôn trọng

Nhu cầu xã hội

Nhu cầu an toàn

Nhu cầu sinh lý



4. ĐỘNG VIÊN 

4.2 Các lý thuyết động viên:

Thuyết E.R.G (Clayton Alderfer)

- Existence needs, Relatedness needs, Growth needs :

nhu cầu tồn tại, nhu cầu quan hệ XH, nhu cầu phát

triển.

- Quan điểm:

Con người cùng lúc theo đuổi việc thỏa mãn 3 nhu 

cầu cơ bản như trên



4. ĐỘNG VIÊN 

4.2 Các lý thuyết động viên:

Thuyết hai nhân tố của Herzberg

Các nhân tố duy trì Các nhân tố động viên

1. Phương pháp giám sát

2. Hệ thống phân phối thu nhập

3. Quan hệ với đồng nghiệp

4. Điều kiện làm việc

5. Chính sách công ty

6. Cuộc sống cá nhân

7. Địa vị

8. Quan hệ qua lại giữa các cá nhân

1. Sự thách thức của công việc

2. Các cơ hội thăng tiến

3. Ý nghĩa của các thành tựu

4. Sự nhận dạng khi công việc được 

thực hiện

5. Ý nghĩa của trách nhiệm



4. ĐỘNG VIÊN 

4.2 Các lý thuyết động viên:

Thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor

 Ông nghiên cứu và giả định bản chất con người

thuộc 2 nhóm bản chất sau:

 Bản chất X: Lười biếng, không thích làm việc, chỉ làm

việc khi bị bắt buộc…

 Bản chất Y: Ham thích làm việc, biết sáng tạo…

 Đưa ra các phương pháp để quản trị từng nhóm bản

chất cho hiệu quả



4. ĐỘNG VIÊN 

4.2 Các lý thuyết động viên:

Thuyết mong đợi của V.Vroom.

 Người lao động thường kỳ vọng những vấn đề sau:

 Làm việc phù hợp khả năng.

 Được nhận phần thưởng xứng đáng.

 Nhà quản trị thực hiện cam kết về phần thưởng.

 Công thức: 

Động cơ thúc đẩy = M x K x S



 M = Mức say mê: giá trị phần thưởng

khi thực hiện tốt công việc

 K = Kỳ vọng: kết quả công việc

 S = Sự cam kết của nhà quản trị



Baïn duøng bieän phaùp naøo ñeå thuyeát phuïc (Ñoäng vieân)

nhaân vieân laøm vieäc

1. Duøng vuõ löïc.

2. Quaùt maéng nhaân vieân.

3. Doã ngoït baèng lôøi leõ thuyeát phuïc.

4. Khen hoï laøm vieäc toát.

5. Khôi gôïi nhöõng tình caûm toát ñeïp ôû hoï.

6. Nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa coâng vieäc.

7. Coá gaéng laøm cho coâng vieäc höùng thuù hôn.

8. Nhaéc nhôû hoï veà nhieäm vuï.

9. Höùa heïn seõ thöôûng hoï nhö bao moät böõa aên.

10. Ñe doïa.

11. Cho hoï thaáy haäu quaû khi hoï khoâng thöïc hieän coâng

vieäc



Caùc bieän phaùp sau ñaây ñaùp öùng cho nhu caàu naøo

Böõa aên tröa

 Khen ngôïi nhaân vieân hoaøn thaønh coâng vieäc.

 tổ chức hội thao cho toàn thể nhân viên công ty

 Baûng höôùng daãn an toaøn.

 Nhaân vieân coù cô hoäi ñöôïc laøm coâng vieäc hoï öa thích

Tổ chức cho nhân viên đi du lịch

Tạo môi trường tốt cho nhân viên có cơ hội thăng tiến



CHỨC NĂNG KIỂM TRA

CHƯƠNG 9:



NỘI DUNG

KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM TRA1

TIẾN TRÌNH KIỂM TRA2

CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA3

CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA4



1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN 

TẮC
1.1 Khái niệm:

- Kiểm tra là quá trình đo lường kết quả thực tế 

và so sánh với những tiêu chuẩn nhằm phát hiện 

sự sai lệch và nguyên nhân sự sai lệch, trên cơ 

sở đó đưa ra biện pháp điều chỉnh kịp thời 

nhằm khắc phục sự sai lệch, đảm bảo tổ chức 

đạt được mục tiêu của nó.



1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC

1.1 Khái niệm:

- Trọng điểm của chức năng kiểm tra:

 Kiểm tra là một quá trình.

 Kiểm tra các hoạt động đã xảy ra, đang xảy  ra và 

sẽ xảy ra.

 Phát hiện ra những sai lệch và nguy cơ sai lệch.

 Kiểm tra để thực hiện các biện pháp khắc phục 

nhằm hoàn thành mục tiêu.



1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC

1.2 Nguyên tắc xây dựng cơ chế KT:

 Kiểm tra phải căn cứ kế hoạch hoạt động của tổ 

chức và cấp bậc của đối tượng bị kiểm tra.

 Công việc kiểm tra phải được thiết kế theo yêu cầu 

của các nhà quản trị.

 Việc kiểm tra phải được thực hiện tại các khâu 

trọng yếu.

 Kiểm tra phải khách quan.



1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC

1.2 Nguyên tắc xây dựng cơ chế KT:

 Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với bầu không 

khí của tổ chức.

 Việc kiểm tra cần phải tiết kiệm và đảm bảo tính 

hiệu quả kinh tế.

 Việc kiểm tra phải đưa đến hành động



2. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

2.1 Xác định các tiêu chuẩn

Thiết lập các tiêu chuẩn cần chú ý:

 Không đưa ra các tiêu chuẩn không đúng hay 

không quan trọng.

 Mang tính hiện thực.

 Tránh đưa ra những tiêu chuẩn mâu thuẫn nhau.

 Phải có sự giải thích về sự hợp lý của các tiêu 

chuẩn đề ra.

 Dễ dàng cho việc đo lường.



2.2 Đo lường thành quả

 Tiến hành đo hay lường trước nhằm phát hiện sự 

sai lệch hay nguy cơ sai lệch so với mục tiêu.

 Hiệu quả đo lường phụ thuộc vào phương pháp 

đo lường và công cụ đo lường.

 Đo lường những tiêu chuẩn định lượng sẽ dễ 

dàng hơn các tiêu chuẩn định tính.

2. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA



2. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

2.3 Điều chỉnh các sai lệch

 Khi đo lường xong, kết quả có sự sai lệch thì cần 

phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lệch. 

 Đề ra các biện pháp khắc phục sai lệch.



Lập kế

hoạch

Bao gồm các loại hình sau:

3. CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA

Thực hiện

kế hoạch

Kết quả

đạt được

Kiểm tra

lường trước Kiểm tra sau

khi thực hiện

Kiểm tra trong

khi thực hiện



3. CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA

3.1 Kiểm tra lường trước

 Hoạt động kiểm tra trước khi hoạt động xảy ra, 

bằng cách tiên liệu những vấn đề có thể xảy ra để 

ngăn chặn trước.

 Giúp cho tổ chức thực hiện kế hoạch chính xác, 

dự liệu được những vấn đề có thể ảnh hưởng từ 

thời điểm lên kế hoạch cho đến lúc thực hiện.

 Kiểm tra lường trước dựa vào dự báo, dự đoán về 

sự biến đổi của môi trường



3. CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA

3.2 Kiểm tra trong khi thực hiện

 Hoạt động kiểm tra bằng cách theo dõi trực tiếp 

những diến biến trong quá trình thực hiện kế 

hoạch. 

 Mục tiêu nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng 

mắc, những trở ngại khó khăn khi thực hiện để 

đảm bảo tiến độ dự kiến.



3.3 Kiểm tra sau khi thực hiện

 Hoạt động kiểm tra bằng cách đo lường kết quả 

thực tế và đối chiếu với kế hoạch ban đầu. 

 Mục tiêu nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình 

thực hiện kế hoạch, rút kinh nghiệm.

 Nhược điểm của loại hình kiểm tra này là độ trễ 

về thời gian. 

3. CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA



4. CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA

4.1 Kiểm tra tài chính:

 Ngân quỹ: thấy được những khoản chi phí và 

nguồn thu do ai sử dụng và quản lý. 

 Các dạng ngân quỹ:

 Ngân quỹ thu và chi.

 Ngân quỹ về thời gian, không gian, sản phẩm.

 Ngân quỹ dạng vật lý (số đv vật liệu, số đv sp…)

 Ngân quỹ về tiền mặt.



4. CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA

4.2 Kỹ thuật phân tích thống kê: Dựa vào dữ 

liệu quá khứ để tổng hợp và phân tích. 

4.3. Báo cáo và phân tích chuyên môn: sử 

dụng những chuyên gia trong từng lĩnh vực trọng 

yếu của doanh nghiệp để phát hiện những sai lệch.

4.4. Quan sát cá nhân: sử dụng các giác quan để 

quan sát nhân viên trong quá trình thực hiện công 

việc và điều chỉnh ngay những sai phạm.


