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I. QUẢN TRỊ  HÀNH CHÍNHI. QUẢN TRỊ  HÀNH CHÍNH

Lµ ®iÒu hµnh, Lµ ®iÒu hµnh, 
®iÒu khiÓn®iÒu khiÓn
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1. §Þnh nghÜa tæng qu¸t1. §Þnh nghÜa tæng qu¸t

Qu¶n trịQu¶n trị  hµnh chÝnh lµ sù t¸c hµnh chÝnh lµ sù t¸c 
®éng cã tæ chøc vµ ®iÒu ®éng cã tæ chøc vµ ®iÒu 
chØnh b»ng quyÒn lùc ®èi víi chØnh b»ng quyÒn lùc ®èi víi 
qu¸ tr×nh qu n lý vµ hµnh vi ảqu¸ tr×nh qu n lý vµ hµnh vi ả
của các thành viêncủa các thành viên ®Ó duy tr×  ®Ó duy tr× 
vµ ph¸t triÓn t  ch c.ổ ứvµ ph¸t triÓn t  ch c.ổ ứ
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2. CÁC YẾU TỐ2. CÁC YẾU TỐ

- Con ngêi- Con ngêi
- Quan hÖ- Quan hÖ
- Môc tiªu- Môc tiªu
- M«i trêng- M«i trêng
- Bé m¸y qu¶n lý- Bé m¸y qu¶n lý
- QuyÕt ®Þnh- QuyÕt ®Þnh
- ChØ huy- ChØ huy
- Ph¬ng tiÖn- Ph¬ng tiÖn
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3. Các loại quản trị3. Các loại quản trị
Hành chính Hành chính 
Nhân lựcNhân lực
Sự thay đổiSự thay đổi
Thương hiệuThương hiệu
  v.v..v.v..
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4. ĐẶC ĐiỂM QTHC4. ĐẶC ĐiỂM QTHC

 Sö dông quyÒn lùc ®Æc biÖt do luËt Sö dông quyÒn lùc ®Æc biÖt do luËt 
ph¸p quy ®Þnhph¸p quy ®Þnh

 Cã môc tiªu chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch Cã môc tiªu chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch 
cô thÓcô thÓ

 Cã sù chñ ®éng, s¸ng t¹oCã sù chñ ®éng, s¸ng t¹o
 V× t p thậ ểV× t p thậ ể
 Liªn tôc vµ æn ®ÞnhLiªn tôc vµ æn ®Þnh
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5. CÁC ĐiỀU KiỆN5. CÁC ĐiỀU KiỆN
 §iÒu kiÖn kh¸ch quan:§iÒu kiÖn kh¸ch quan:
        - §iÒu kiÖn tù nhiªn- §iÒu kiÖn tù nhiªn
        - §iÒu kiÖn x  héi ( lÞch sö)·- §iÒu kiÖn x  héi ( lÞch sö)·
 §iÒu kiÖn chñ quan:§iÒu kiÖn chñ quan:
        - C¸c nhµ l nh ®¹o (quan ®iÓm)·- C¸c nhµ l nh ®¹o (quan ®iÓm)·
        - Ngêi bÞ l nh ®¹o (Sù hiÓu biÕt,·- Ngêi bÞ l nh ®¹o (Sù hiÓu biÕt,·
          ý thøc, mong muèn....ý thøc, mong muèn....
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6. CÁC HÌNH THỨC6. CÁC HÌNH THỨC

 Ra v¨n b¶nRa v¨n b¶n
 Tæ chøc c¸c cuéc häpTæ chøc c¸c cuéc häp
 Tæ chøc c¸c h×nh thøc th«ng tinTæ chøc c¸c h×nh thøc th«ng tin
 ÁÁp dông ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹ip dông ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i
(VÝ dô: x©y dùng chÝnh phñ ®iÖn tö...)(VÝ dô: x©y dùng chÝnh phñ ®iÖn tö...)
 Gi¶i quyÕt t¹i c«ng së lµ chñ yÕuGi¶i quyÕt t¹i c«ng së lµ chñ yÕu
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7. TÍNH CHẤT7. TÍNH CHẤT
 C«ng khaiC«ng khai
 Liªn tôcLiªn tôc
 Ph©n c«ng, phân nhiÖm râ rµng Ph©n c«ng, phân nhiÖm râ rµng 
 Tu©n thñ ph¸p luËtTu©n thñ ph¸p luËt
 C¸c hµnh vi ®îc C¸c hµnh vi ®îc chÕchÕ  ®Þnh ®Þnh 
 Phï hîp ®Æc ®iÓm vµ m«i trêngPhï hîp ®Æc ®iÓm vµ m«i trêng  
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QUẢN TRỊ HC DOANH NGHIỆPQUẢN TRỊ HC DOANH NGHIỆP
 Yªu cÇuYªu cÇu: Tu©n thñ luËt ph¸p: Tu©n thñ luËt ph¸p
 TÝnh chÊtTÝnh chÊt: Tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh: Tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh
 Chñ thÓChñ thÓ: Doanh nh©n; : Doanh nh©n; Kh¸ch thÓ :Kh¸ch thÓ : hµng ho¸,  hµng ho¸, 

vËt t, thÞ trêng...vËt t, thÞ trêng...
 Néi dungNéi dung: Chuyªn m«n, tµi chÝnh, nh©n lùc, tµi : Chuyªn m«n, tµi chÝnh, nh©n lùc, tµi 

s¶ns¶n
 Ph¬ng ph¸p:Ph¬ng ph¸p: Da d¹ng, theo t×nh huèng cô  Da d¹ng, theo t×nh huèng cô 

thÓthÓ
 C¸c yÕu tè liªn quanC¸c yÕu tè liªn quan: Nh qu¶n lý nhµ níc: Nh qu¶n lý nhµ níc
 Nguyªn t¾c:Nguyªn t¾c: Lîi nhuËn, phôc vô Lîi nhuËn, phôc vô
 §iÒu kiÖn§iÒu kiÖn: Ph¸t triÓn doanh nghiÖp bÒn v÷ng: Ph¸t triÓn doanh nghiÖp bÒn v÷ng
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II. QUẢN TRỊ VĂN PHÒNGII. QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
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1.1.KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM 
2.2.CHỨC NĂNGCHỨC NĂNG
3.3.NHIỆM VỤ NHIỆM VỤ 
4.4.YÊU CẦUYÊU CẦU
5.5.TÍNH CHẤTTÍNH CHẤT
6.6.HIỆN ĐẠI HÓAHIỆN ĐẠI HÓA

VĂN PHÒNG
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1. KHÁI NIỆM VỀ VĂN PHÒNG1. KHÁI NIỆM VỀ VĂN PHÒNG

Bộ máy làm việc tổng hợp phục vụ điều Bộ máy làm việc tổng hợp phục vụ điều 
hành.hành.

Trụ sở làm việc, địa điểm giao tiếpTrụ sở làm việc, địa điểm giao tiếp

Nơi làm việc của những chức danh nhất Nơi làm việc của những chức danh nhất 
địnhđịnh

Bộ phận văn thư-lưu trữ Bộ phận văn thư-lưu trữ 
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2. CHỨC NĂNG VĂN PHÒNG2. CHỨC NĂNG VĂN PHÒNG

 Tham mưuTham mưu, tổng hợp, tổng hợp

 Hậu cầnHậu cần

D:\Dlucdongnai\thammuu.ppt
D:\Dlucdongnai\haucan.ppt
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3. NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG3. NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG
Tổ chức thông tinTổ chức thông tin, báo cáo., báo cáo.

Xây dựng chương trình.Xây dựng chương trình.

Tư vấn văn bản.Tư vấn văn bản.

Văn thư-lưu trữ Văn thư-lưu trữ 

Giao tiếp đối nôị, đối ngoạiGiao tiếp đối nôị, đối ngoại

Lễ tân, khánh tiết.Lễ tân, khánh tiết.
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““Bùng n ” thông tinổBùng n ” thông tinổ   
SỰ GIA TĂNG MẠNH MẼ 

CÁC SẢN PHẨM THÔNG TIN 

CỨ 50 NĂM 
TRI THỨC KHOA HỌC

TĂNG LÊN

10 LẦN CỨ 03 NĂM 
TRI THỨC QUẢN LÝ 

TĂNG LÊN

02 LẦN
TÀI LIỆU KHÔNG CÔNG BỐ

NHANH LỖI THỜI
PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THÔNG TIN 

3.1.
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Công chức hành chính Mỹ

10,7% thời gian tìm 
kiếm thông báo, hồ sơ 
và mẩu nhắn tin qua 
điện thoại thất lạc.
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Quản lý thông tin tốtQuản lý thông tin tốt

•Giảm trung bình 50% chi phí trong 
lao động và bảo trì các hệ thống tự 
động hoá, tránh được đáng kể việc 
phát triển các hệ thống thừa;
•Cơ quan giảm trung bình được 40% 
thời gian truy cập và phục hồi các bản 
ghi và giảm chi phí trung bình tới 50% 
cho việc bảo quản các hồ sơ tài liệu. 
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Thông tin – nhu cầu thiết yếu của Thông tin – nhu cầu thiết yếu của quá quá 
trình lãnh đạo, quản lýtrình lãnh đạo, quản lý..

Quản lý phải có hệ thống thông tin được 
tổ chức khoa học nhằm cung cấp kịp 
thời, chính xác các thông tin thuộc 
mọi lĩnh vực để đưa ra quyết định.

Chuẩn bị, thông qua và thực hiện một 
chuỗi những quyết định kế tiếp nhau từ 
những cơ sở thông tin đã được xử lý 

Sự cô đặc thông tin, tổng hợp thông tin 
về sự kiện, hiện tượng đã, đang, sẽ có 
trong đời sống xã hội…
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Đặc điểm của thông tin trong quản lýĐặc điểm của thông tin trong quản lý  

Lượng thông tin

Độ tin cậy

Tính thời sự

Tính mới 

Nguồn gốc 
thông tin 

Tính 
khách 
quan

Tính chủ quan
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Đặc điểm thông tin trong khu vực nhà nướcĐặc điểm thông tin trong khu vực nhà nước

1. Cơ sở ra quyết định, cung cấp dịch vụ, đánh giá hoạt động, ghi chép 
lịch sử cơ quan, tổ chức;

2. Khối lượng tăng nhanh chóng và được phổ biến ngày càng rộng rãi;
3. Có giá trị liên tục nhất; được tạo ra, tìm kiếm, xử lý, sắp xếp, lưu trữ và 

phổ biến rất tốn kém;
4. Phong phú và đa dạng, đa nguồn gốc, đa mục tiêu; phản ánh lịch sử 

đất nước;
5. Khả năng sẵn có và có thể truy cập phục vụ phát triển các chính sách;
6. Khả năng, sự sẵn sàng cung cấp thông tin  - thước đo sự tín nhiệm;
7. Quyền sở hữu thuộc về Chính phủ;
8. Giá trị tăng lên khi chia sẻ
9. Hình thức đa dạng: bản nháp, bản cuối cùng…văn bản, 

tài liệu nghe nhìn…
10.Tính kịp thời của thông tin quyết định hiệu quả quản lý.
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Nguồn thông tinNguồn thông tin  

CẤP TRÊN

CẤP DƯỚI

CẤP ỦY ĐẢNG ĐOÀN THỂ 

NGANG CẤP

NHÂN DÂN

CÁN BỘ

TÀI LIỆU
SÁCH BÁO

THÔNG TIN
ĐẠI CHÚNG

NỘI BỘTIN ĐỒN V.V…

VĂN PHÒNG
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Nguồn thông tin theo hình thức Nguồn thông tin theo hình thức 

VĂN PHÒNG

VĂN BẢN

TỔNG HỢP

HỘI HỌP

DƯ LUẬN
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Ph c v  h i h pụ ụ ộ ọPh c v  h i h pụ ụ ộ ọ   

Hội họp là một hoạt động cần thiết của mỗi 
cơ quan tổ chức, nhằm giải quyết các vấn 
đề quan trọng thông qua việc thảo luận, 
bàn bạc, phát huy sức mạnh, trí tuệ của 
tập thể và thực hiện vai trò trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 
Đồng thời, thực hiện chế độ quản lý điều 
hành công tác của cơ quan một cách dân 
chủ, công khai, thống nhất đạt mục tiêu và 
hiệu quả.

3.2.

VĂN HÓA HỘI HỌP?
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 §iÒu 6.§iÒu 6. So¹n th¶o v¨n b¶n So¹n th¶o v¨n b¶n  (N 110/2004/N -CP)Đ Đ(N 110/2004/N -CP)Đ Đ
2. ViÖc so¹n th¶o v¨n b¶n kh¸c ®îc quy ®Þnh nh sau:2. ViÖc so¹n th¶o v¨n b¶n kh¸c ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) C¨n cø tÝnh chÊt, néi dung cña VB cÇn ST, ngêi ®øng a) C¨n cø tÝnh chÊt, néi dung cña VB cÇn ST, ngêi ®øng 
®Çu c¬ quan, tæ chøc giao cho ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n ST hoÆc ®Çu c¬ quan, tæ chøc giao cho ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n ST hoÆc 
chñ tr× Schñ tr× STT..
b) §¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng b) §¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng 
viÖc sau:viÖc sau:
- X¸c ®Þnh h×nh thøc, néi dung vµ ®é mËt, ®é khÈn cña VB - X¸c ®Þnh h×nh thøc, néi dung vµ ®é mËt, ®é khÈn cña VB 
cÇn ScÇn STT;;
- Thu thËp, xö lý th«ng tin cã liªn quan;- Thu thËp, xö lý th«ng tin cã liªn quan;
- So¹n th¶o v¨n b¶n;- So¹n th¶o v¨n b¶n;
- Trong trêng hîp cÇn thiÕt, ®Ò xuÊt víi ngêi ®øng ®Çu c¬ - Trong trêng hîp cÇn thiÕt, ®Ò xuÊt víi ngêi ®øng ®Çu c¬ 
quan, tæ chøc viÖc tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c c¬ quan, tæ quan, tæ chøc viÖc tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c c¬ quan, tæ 
chøc hoÆc ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan; nghiªn cøu tiÕp thu chøc hoÆc ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan; nghiªn cøu tiÕp thu 
ý kiÕn ®Ó hoµn chØnh b¶n th¶o;ý kiÕn ®Ó hoµn chØnh b¶n th¶o;
- Tr×nh duyÖt b¶n th¶o VB kÌm theo tµi liÖu cã liªn quan.- Tr×nh duyÖt b¶n th¶o VB kÌm theo tµi liÖu cã liªn quan.  
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QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢNQUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN  

1. Sáng kiến văn bản 1. Sáng kiến văn bản 
2. Soạn thảo2. Soạn thảo
3. Lấy ý kiến;3. Lấy ý kiến;  Thẩm địnhThẩm định
4. Trình ký4. Trình ký
5. Thủ tục văn thư5. Thủ tục văn thư
6. Gửi và lưu trữ6. Gửi và lưu trữ
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§¶ng,
§oµn 
thÓ

 L nh ®¹o:tr×nh, xem ·
xÐt, ph©n phèi, gi¶i 
quyÕt

§¬n vÞ, c¸n bé 
gi¶i quyÕt

1

x

v¨n b¶n ®Õn

Ph©n lo¹i
s¬ bé

Bãc
b× Lu

Nh©n 
b¶n

§ãng dÊu 
®Õn, vµo sæ 

®¨ng ký

Ph©n lo¹i
s¬ bé

Bãc
b× Lu

Nh©n 
b¶n

§ãng dÊu 
®Õn, vµo sæ 

®¨ng ký

VĂN BẢN
 GIẢI QUYẾT

LƯU

VĂN BẢN

 ĐẾN VĂN THƯ
VĂN BẢN

 ĐI

GỬI
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3. NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG3. NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG

Kế hoạch tài chính

Mua sắm trang thiết bị; xây dựng cơ bản; 
nhà xưởng; xe cộ; vệ sinh...

Bảo vệ sức khỏe; bảo vệ cơ quan

Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ

XEM

D:\Dlucdongnai\haucan.ppt
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4. YÊU CẦU4. YÊU CẦU
 Hợp pháp, hợp lý
 Khoa học
 Văn hoá quản lý và phục vụ !
 Nhiệt tình, sáng tạo
 Thích ứng
 Tiết kiệm, hiệu quả 

D:\Dlucdongnai\hopphaphoply.ppt
D:\Dlucdongnai\khoahoc.ppt
D:\Dlucdongnai\ungxucacdantocrachvay.ppt
D:\Dlucdongnai\1vanhoaqly.ppt
D:\Dlucdongnai\ungxucacdantoc.ppt
D:\Dlucdongnai\sangtao.ppt
D:\Dlucdongnai\nhanhtri.ppt
D:\Dlucdongnai\yeutolanhdao.ppt
D:\Dlucdongnai\hieuqua.ppt
D:\Dlucdongnai\hauqua.ppt
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5. T/C LAO ĐỘNG VĂN PHÒNG5. T/C LAO ĐỘNG VĂN PHÒNG

5.1. Ý NGHĨA:
 Tạo tiền đề phát triển cơ quan

 Làm thông suốt công việc, tránh ách tắc

 Tăng cường sử dụng nguồn lực
 Tiết kiệm chi phí công tác văn phòng
 Nâng cao năng suất, hiệu quả công tác
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5. T/C LAO ĐỘNG VĂN PHÒNG5. T/C LAO ĐỘNG VĂN PHÒNG

5.2. NỘI DUNG:
 Thường xuyên trang bị, hòan thiện, nâng cao trình độ 

chuyên môn hành chính 
 Nghiên cứu, đánh giá môi trường lao động
 Hoàn thiện phong cách lãnh đạo, thái độ,lề lối làm việc 
 Triển khai quy trình hoạt động có hiệu quả 
 Sử dụng có hiệu quả phương tiện làm việc

 Hoàn thiện công tác văn thư-lưu trữ 
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6. HIỆN ĐẠI HÓA VĂN PHÒNG6. HIỆN ĐẠI HÓA VĂN PHÒNG

Tổ chức bộ máy khoa học, gọn nhẹ 

Công nghệ hóa văn phòng

Trang thiết bị phù hợp

Nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ
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III. Chức năng quản trịIII. Chức năng quản trị
hoạch địnhhoạch định
điều hànhđiều hành
 lãnh đạolãnh đạo
kiểm trakiểm tra
tổ chức nhân sựtổ chức nhân sự

x. QLHCNN

D:\Dlucdongnai\Quanlyhcnncoban.ppt
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chức năng chức năng quản trịquản trị  
hoạch định hoạch định (lập kế hoạch)(lập kế hoạch)
điều hành điều hành (tổ chức)(tổ chức)
 lãnh đạo lãnh đạo (phối hợp, điều khiển)(phối hợp, điều khiển)  
kiểm trakiểm tra
bố trí nhân viênbố trí nhân viên

x

D:\Dlucdongnai\banhxequanly.ppt
D:\Dlucdongnai\banhxequanly.ppt
D:\Dlucdongnai\Quanlyhcnncoban.ppt
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10 k10 kỹỹ năng điều hành thành công năng điều hành thành công
1.1. Năng lực lãnh đạo Năng lực lãnh đạo 
2.2. Khả năng tổ chức và sắp xếp thời gianKhả năng tổ chức và sắp xếp thời gian
3.3. Các kỹ năng công việc chuyên môn Các kỹ năng công việc chuyên môn 
4.4. Năng lực tìm kiếm và quản lý thông tinNăng lực tìm kiếm và quản lý thông tin
5.5. Việc áp dụng các công nghệ hiện đạiViệc áp dụng các công nghệ hiện đại
6.6. Khả năng thuyết phục và thương thuyếtKhả năng thuyết phục và thương thuyết
7.7. Đưa ra đánh giá suy xét (gồm những quyết định và sự Đưa ra đánh giá suy xét (gồm những quyết định và sự 

lựa chọn đúng đắn)lựa chọn đúng đắn)
8.8. Khả năng quản lý tài chínhKhả năng quản lý tài chính
9.9. Kỹ năng viếtKỹ năng viết
10.10. Kỹ năng nói Kỹ năng nói 
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Các yếu tố liên quan đến Các yếu tố liên quan đến 
hiệu quả QTHChiệu quả QTHC

 Môc tiªu Môc tiªu ho¹t ®éng (râ rµng, hîp lý)ho¹t ®éng (râ rµng, hîp lý)
 M«i trêng M«i trêng (thÝch hîp)(thÝch hîp)
 C¸ch thøc chØ huy, l·nh ®¹o (Khoa häc, phï hîp)C¸ch thøc chØ huy, l·nh ®¹o (Khoa häc, phï hîp)
 C¬ cÊu C¬ cÊu (Hîp lý)(Hîp lý)
 §iÒu kiÖn (§iÒu kiÖn (phpháp lýáp lý, , vËt chÊt)vËt chÊt)
 Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc ( ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc)( ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc)
 Quan hÖ gi÷a c¸c nhãm thµnh viªn (Tèt)Quan hÖ gi÷a c¸c nhãm thµnh viªn (Tèt)
 Mèi quan hÖ c¸c yÕu tè trªn cã tÝnh Mèi quan hÖ c¸c yÕu tè trªn cã tÝnh biÖn chøngbiÖn chøng

D:\Dlucdongnai\muctieu.ppt
D:\Dlucdongnai\moitruong.ppt
D:\Dlucdongnai\dieuhphu1.ppt
D:\Dlucdongnai\dieuhphu2.ppt
D:\Dlucdongnai\dieuhphu2.ppt
D:\Dlucdongnai\yeutoconnz.ppt
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Điều hành - là bảo đảm Điều hành - là bảo đảm 
tất cả các hoạt động tất cả các hoạt động 
và các tiến trình được và các tiến trình được 
sắp xếp sao cho một sắp xếp sao cho một 
tổ chức tổ chức đạt được các đạt được các 
mục tiêu của mình. mục tiêu của mình. 

D:\Dlucdongnai\kieutapthe.ppt
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 Điều hành - là tìm được đúng người, Điều hành - là tìm được đúng người, 
xác định trách nhiệm của họ, thiết kế xác định trách nhiệm của họ, thiết kế 
cơ cấu bảo đảm các nhân viên hiểu rõ cơ cấu bảo đảm các nhân viên hiểu rõ 
công việc và chế độ báo cáo; sắp xếp công việc và chế độ báo cáo; sắp xếp 
mọi việc sao cho các cá nhân có thể mọi việc sao cho các cá nhân có thể 
làm việc với nhau, hợp tác có hiệu làm việc với nhau, hợp tác có hiệu 
quả; xác định, uỷ thác trách nhiệm và quả; xác định, uỷ thác trách nhiệm và 
quyền lực để tránh tình trạng ôm việc quyền lực để tránh tình trạng ôm việc 
và để phát huy sự sáng tạo của người và để phát huy sự sáng tạo của người 
dưới quyền.dưới quyền.
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5 bước điều hành hiệu quả5 bước điều hành hiệu quả  
Lập kế hoạchLập kế hoạch
Lộ trình hóaLộ trình hóa
Thực thiThực thi
Đánh giáĐánh giá
Khen thưởngKhen thưởng
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Kỹ năngKỹ năng  
Tư duyTư duy
Tâm lýTâm lý
Kỹ thuậtKỹ thuật  

Kế hoạch hóa
Tổ chức  
Chỉ huy
Kiểm soát

 Nhân lực
 Tài chính
 Vật chất
 Thông tin  
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Bửu bối 6Đ trong quản trịBửu bối 6Đ trong quản trị

 Đúng quy trình Đúng quy trình 
 Đúng ngườiĐúng người
 Đúng cơ cấu tổ chức Đúng cơ cấu tổ chức 
 Đúng thông tin Đúng thông tin 
 Đúng quyết định Đúng quyết định 
 Đúng phần thưởngĐúng phần thưởng  
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Nguyên tắc điều hànhNguyên tắc điều hành  

a)a) Môc tiªuMôc tiªu
b)b) Chøc n¨ngChøc n¨ng
c)c) QuyÒn h¹nQuyÒn h¹n
d)d) Tr¸ch nhiÖmTr¸ch nhiÖm
e)e) B¸o c¸oB¸o c¸o
f)f) Ch  huyỉCh  huyỉ
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ccxvv
Ho¹t ®éng

c«ng së

TiÒm lùc 
vËt chÊt,
th«ng tin,
con ngêi

Môc tiªu

§Çu vµo
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Chức năngChức năng

  QUY CH ?ẾQUY CH ?Ế

D:\Dlucdongnai\QUYCHE.ppt
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Trách nhiệm  Trách nhiệm  

Tập thểTập thể
Cá nhânCá nhân
Theo từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, trách nhiệm là Theo từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, trách nhiệm là 

phần việc được giao (hoặc coi như được giao) phải làm tròn, nếu kết phần việc được giao (hoặc coi như được giao) phải làm tròn, nếu kết 
quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả; trách nhiệm còn là sự quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả; trách nhiệm còn là sự 
ràng buộc đối với lời nói, hành vi, bảo đảm đúng đắn, nếu sai trái thì ràng buộc đối với lời nói, hành vi, bảo đảm đúng đắn, nếu sai trái thì 
phải gánh chịu phần hậu quả. Căn cứ lời giải thích được nêu trong từ phải gánh chịu phần hậu quả. Căn cứ lời giải thích được nêu trong từ 
điển, chúng ta thấy cùng sóng đôi với từ trách nhiệm, nó còn có từ  “bổn điển, chúng ta thấy cùng sóng đôi với từ trách nhiệm, nó còn có từ  “bổn 
phận”.phận”.  
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““Trách nhiệm”Trách nhiệm”
 Nếu chúng ta muốn bình yên, chúng ta có trách nhiệm sống bình yên. Nếu chúng ta muốn bình yên, chúng ta có trách nhiệm sống bình yên. 

Nếu chúng ta muốn có một thế giới trong lành, chúng ta có trách nhiệm Nếu chúng ta muốn có một thế giới trong lành, chúng ta có trách nhiệm 
chăm sóc thiên nhiên. chăm sóc thiên nhiên. 
Trách nhiệm là thực hiện sự đóng góp của mình. Trách nhiệm là thực hiện sự đóng góp của mình. 
Trách nhiệm là chấp nhận những điều được yêu cầu và thực hiện nhiệm Trách nhiệm là chấp nhận những điều được yêu cầu và thực hiện nhiệm 
vụ đó với khả năng tốt nhất của mình. vụ đó với khả năng tốt nhất của mình. 
Trách nhiệm là thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực. Trách nhiệm là thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực. 
Khi một người có trách nhiệm, có nghĩa là họ bằng lòng đóng góp công Khi một người có trách nhiệm, có nghĩa là họ bằng lòng đóng góp công 
sức của mình. sức của mình. 
Là một người có trách nhiệm, tôi đề nghị: hãy hành động vì người khác. Là một người có trách nhiệm, tôi đề nghị: hãy hành động vì người khác. 
Một người có trách nhiệm biết thế nào là công bằng, mỗi người đều phải Một người có trách nhiệm biết thế nào là công bằng, mỗi người đều phải 
đóng góp như nhau. đóng góp như nhau. 
Có quyền lợi, nghĩa là có trách nhiệm. Có quyền lợi, nghĩa là có trách nhiệm. 
Trách nhiệm không có nghĩa chỉ là những điều ràng buộc chúng ta, mà Trách nhiệm không có nghĩa chỉ là những điều ràng buộc chúng ta, mà 
còn là những điều cho phép ta đạt được những điều mình muốn.còn là những điều cho phép ta đạt được những điều mình muốn.
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Quyền hạn  Quyền hạn  

Nội dung Nội dung 
Thủ tụcThủ tục
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 Quyền lực là phương tiện để tác động lên suy nghĩ và Quyền lực là phương tiện để tác động lên suy nghĩ và 
hành động của người khác. Ai cũng có khả năng tác hành động của người khác. Ai cũng có khả năng tác 
động lên suy nghĩ và hành động của người khác, nghĩa động lên suy nghĩ và hành động của người khác, nghĩa 
là mọi người đều có quyền lực. Quyền hạn là quyền lực là mọi người đều có quyền lực. Quyền hạn là quyền lực 
của ai đó mà chúng ta chấp nhận… của ai đó mà chúng ta chấp nhận… 

 Quyền lực là phương tiện để tác động lên suy nghĩ và hành Quyền lực là phương tiện để tác động lên suy nghĩ và hành 
động của người khác. động của người khác. 

 Ai cũng có khả năng tác động lên suy nghĩ và hành động Ai cũng có khả năng tác động lên suy nghĩ và hành động 
của người khác, nghĩa là mọi người đều có quyền lực. của người khác, nghĩa là mọi người đều có quyền lực. 

 Quyền hạn là quyền lực của ai đó mà chúng ta chấp nhận.  Quyền hạn là quyền lực của ai đó mà chúng ta chấp nhận.  
 Quyền hạn là chính đáng vì nó được thừa nhận một cách Quyền hạn là chính đáng vì nó được thừa nhận một cách 

hợp pháp. hợp pháp. 
 Quyền hạn luôn đi đôi với trách nhiệm. Chịu trách nhiệm Quyền hạn luôn đi đôi với trách nhiệm. Chịu trách nhiệm 

tức là buộc phải giải trình về công việc của mìnhtức là buộc phải giải trình về công việc của mình
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 Các loại quyền hạnCác loại quyền hạn
 Quyền hạn chức vụ: là quyền hạn đến cùng công việc. Quyền hạn chức vụ: là quyền hạn đến cùng công việc. 

Bao gồm các lọai :Bao gồm các lọai :
 Quan hệ trực tuyến: Mỗi người bên dưới có một và chỉ Quan hệ trực tuyến: Mỗi người bên dưới có một và chỉ 

một người lãnh đạo; Người giữ một chức vụ nào đó có một người lãnh đạo; Người giữ một chức vụ nào đó có 
quyền ra lệnh và quản lý công việc của cấp dưới trong quyền ra lệnh và quản lý công việc của cấp dưới trong 
cùng tuyến.cùng tuyến.

 Quan hệ tham mưu: Trong sơ đồ có người trợ lý, thực Quan hệ tham mưu: Trong sơ đồ có người trợ lý, thực 
hiện chức năng tư vấn cho giám đốc. Quan hệ giữa hiện chức năng tư vấn cho giám đốc. Quan hệ giữa 
người trợ lý và những người cùng phải báo cáo cho người trợ lý và những người cùng phải báo cáo cho 
Giám đốc gọi là quan hệ tham mưuGiám đốc gọi là quan hệ tham mưu

 Quan hệ chức năng: mối quan hệ theo chức năng tồn tại Quan hệ chức năng: mối quan hệ theo chức năng tồn tại 
giữa các nhà quản lý với các chuyên viên chức năng. giữa các nhà quản lý với các chuyên viên chức năng. 

 Quan hệ ma trận: một nhân viên phải báo cáo với nhiều Quan hệ ma trận: một nhân viên phải báo cáo với nhiều 
cấp trên. cấp trên. 
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 Quyền hạn chuyên môn: Quyền hạn chuyên môn: Là sự trao đổi thông tin qua Là sự trao đổi thông tin qua 
lại giữa các cá nhân, bộ phận. Tiếp cận với quyền hạn lại giữa các cá nhân, bộ phận. Tiếp cận với quyền hạn 
chuyên môn, người ta thường gặp vấn đề chuyên gia.chuyên môn, người ta thường gặp vấn đề chuyên gia.

 Chuyên gia ngoài nhóm: có quyền hạn được ủy thác; Chuyên gia ngoài nhóm: có quyền hạn được ủy thác; 
thường chỉ khuyên và ra quyết định, nhưng không thực thường chỉ khuyên và ra quyết định, nhưng không thực 
thi quyết định đã đưa ra; có sự ảnh hưởng lớn nhờ thi quyết định đã đưa ra; có sự ảnh hưởng lớn nhờ 
quyền lực chuyên môn.quyền lực chuyên môn.

 Chuyên gia nội bộ nhóm: Là nhóm đa chức năng, bao Chuyên gia nội bộ nhóm: Là nhóm đa chức năng, bao 
gồm các thành viên có kiến thức, kỹ năng thuộc các gồm các thành viên có kiến thức, kỹ năng thuộc các 
lĩnh vực khác nhau, làm việc ở các tổ chức hay bộ phận lĩnh vực khác nhau, làm việc ở các tổ chức hay bộ phận 
khác nhau vì những mục tiêu nhất định. Đặc điểm: khác nhau vì những mục tiêu nhất định. Đặc điểm: 
quan tâm uy tín chuyên nghiệp hơn mục tiêu chung; quan tâm uy tín chuyên nghiệp hơn mục tiêu chung; 
khó sẵn lòng công nhận chuyên môn lĩnh vực khác; dễ khó sẵn lòng công nhận chuyên môn lĩnh vực khác; dễ 
chia sẻ hơn nếu tham gia theo hợp đồng.chia sẻ hơn nếu tham gia theo hợp đồng.
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 Sử dụng quyền lựcSử dụng quyền lực
 Nguồn gốc quyền lực: chức vụ; uy tín chuyên Nguồn gốc quyền lực: chức vụ; uy tín chuyên 

môn; phong cách; lực hút cá nhân. môn; phong cách; lực hút cá nhân. 
 Những phẩm chất cần thiết: trung thành; đáng Những phẩm chất cần thiết: trung thành; đáng 

tin cậy; chính trực; công bằng; quả quyết tin cậy; chính trực; công bằng; quả quyết 
 Những kỹ năng giao tiếp cần thiết: tế nhị; nhã Những kỹ năng giao tiếp cần thiết: tế nhị; nhã 

nhặn, lịch sự; kiên quyết; linh động; quan tâm nhặn, lịch sự; kiên quyết; linh động; quan tâm 
người khácngười khác
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Báo cáo  Báo cáo  

Khái niệm.Khái niệm.
Phân loại.Phân loại.
Phương thức.Phương thức.
Hiệu quả.Hiệu quả.
Quy trìnhQuy trình x

D:\Dlucdongnai\quantriTT.ppt
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CHỈ HUYCHỈ HUY  

1.1.Phương phápPhương pháp
2.2.Nguyên tắc Nguyên tắc 
3.3.Lãnh đạoLãnh đạo
4.4.Thông tinThông tin
5.5.Ra quyết định Ra quyết định 
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Phương phápPhương pháp  

kế hoạch hoákế hoạch hoá
tâm lýtâm lý
toán họctoán học
thống kêthống kê

giáo dục
thuyết phục
kinh tế 
tổ chức-

hành chính
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MỆNH LỆNH ĐIỀU HÀNHMỆNH LỆNH ĐIỀU HÀNH
 Thống nhất, đúng pháp luật Thống nhất, đúng pháp luật 
 Phù hợp thực tế, rõ ràngPhù hợp thực tế, rõ ràng
 Truyền đạt kịp thời, chính xácTruyền đạt kịp thời, chính xác
 Phối hợp huy động tiềm lực chungPhối hợp huy động tiềm lực chung
 Hỗ trợ lẫn nhau Hỗ trợ lẫn nhau 
 Hài hoà lợi  ích các thành viên Hài hoà lợi  ích các thành viên 
 Khả thi: theo năng lực, quyền hạn, Khả thi: theo năng lực, quyền hạn, 

thời gian và điều kiện vật chấtthời gian và điều kiện vật chất

Nguyên tắc 
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THỦ TỤC ĐIỀU HÀNHTHỦ TỤC ĐIỀU HÀNH

Thủ tục  điều hành rõ ràng, Thủ tục  điều hành rõ ràng, 
dễ áp dụngdễ áp dụng

Tránh vi phạm thẩm quyềnTránh vi phạm thẩm quyền
Thực hiện chế độ uỷ quyềnThực hiện chế độ uỷ quyền

Nguyên tắc 
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Nguyên tắc Nguyên tắc 

GIAO QUYỀN GIAO QUYỀN VÀ UỶ QUYỀNVÀ UỶ QUYỀN
Theo kết quả mong muốn.Theo kết quả mong muốn.
Tạo bầu không khí thuận lợi.Tạo bầu không khí thuận lợi.
Tuân thủ trình tự.Tuân thủ trình tự.

D:\..\lanhdao\leadershipppt\giao_quyen.ppt
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LLãnh đạoãnh đạo  

Khái niệm.Khái niệm.
Phong cáchPhong cách..
Phương phápPhương pháp..
Hiệu quả.Hiệu quả. x

D:\Dlucdongnai\lanhdao.ppt
D:\Dlucdongnai\phuongphaplanhdao.ppt


03/26/09 DrLuuKiemThanh/HCQG-VP 59

Thñ trëng hay lµ ngêi l·nh ®¹o?Thñ trëng hay lµ ngêi l·nh ®¹o?
                      Thñ trëngThñ trëng                                                    Ngêi l·nh ®¹oNgêi l·nh ®¹o
- ChØ viÖc cho ngêiChØ viÖc cho ngêi               - T¹o sù c¶m høng cho               - T¹o sù c¶m høng cho

díi quyÒndíi quyÒn                             ngêi kh¸c lµm viÖc                                 ngêi kh¸c lµm viÖc    
- Thêng g©y lo sîThêng g©y lo sî                 - T¹o sù ®oµn kÕt yªu                 - T¹o sù ®oµn kÕt yªu

cho cÊp díicho cÊp díi                           th¬ng                           th¬ng
- C¸ch nãi: T«i“ ”C¸ch nãi: T«i“ ”                   - C¸ch nãi: Chóng ta“ ”                   - C¸ch nãi: Chóng ta“ ”
- C©u hái : Ai sai“ ”C©u hái : Ai sai“ ”                 - ChØ ra: C¸i g× sai,“                 - ChØ ra: C¸i g× sai,“
                                                                                                      Sai ë ®©u”Sai ë ®©u”
-   Yªu cÇu ph¶i lµm?-   Yªu cÇu ph¶i lµm?               - ChØ râ c¸ch lµm viÖc          - ChØ râ c¸ch lµm viÖc 
- §ßi hái sù t«n träng            §ßi hái sù t«n träng            - T¹o ra sù t«n träng- T¹o ra sù t«n träng
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LLãnh đạo hiệu quả ãnh đạo hiệu quả   
1.1. Nhận trách nhiệmNhận trách nhiệm
2.2. Biết điểm mạnh của mìnhBiết điểm mạnh của mình
3.3. Tạo ra tầm nhìnTạo ra tầm nhìn
4.4. Chọn môi trường phù hợpChọn môi trường phù hợp
5.5. Xây dựng ê kípXây dựng ê kíp
6.6. Chuyên sâu trong lĩnh vực Chuyên sâu trong lĩnh vực 

của mìnhcủa mình
7.7. Lãnh đạo chính mìnhLãnh đạo chính mình
8.8. Chấp nhận thử tháchChấp nhận thử thách
9.9. Luôn lạc quanLuôn lạc quan

1. Không thể thay thế
2. Có mục tiêu dài hạn
3. Hiểu cảm xúc người khác
4. Tự bào chữa cho mình
5. Là nhà truyền thông 
6. Quan tâm đến người khác
7. Phát triển và duy trì hệ 

thống hỗ trợ
8. Duy trì sự chính trực
9. Bền bỉ
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Những nguyên tắc cơ bản QTHCNhững nguyên tắc cơ bản QTHC
 Xác định mục tiêuXác định mục tiêu
 Phân công trách nhiệm Phân công trách nhiệm 
 Phối hợp chức năngPhối hợp chức năng
 Tối đa chuyên mônTối đa chuyên môn
 Ủy quyền thực thiỦy quyền thực thi
 Báo cáo tình hìnhBáo cáo tình hình
 Kiểm soát chặt chẽKiểm soát chặt chẽ
 Linh hoạt, uyển chuyểnLinh hoạt, uyển chuyển
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Xin trân trọng cảm ơn!Xin trân trọng cảm ơn!
TS. Lưu Kiếm ThanhTS. Lưu Kiếm Thanh
 H C VI N HÀNH CHÍNH Ọ ỆH C VI N HÀNH CHÍNH Ọ Ệ
 77-Nguy n Chí Thanh, Hà N iễ ộ77-Nguy n Chí Thanh, Hà N iễ ộ

ĐT: 04.38357083ĐT: 04.38357083
DĐ: 0913045209DĐ: 0913045209
E-mail: luukiemthanh@yahoo.comE-mail: luukiemthanh@yahoo.com
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 Công ty TNHH MTV điện lực Đồng NaiCông ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai
 Lớp quản trị hành chính văn phòngLớp quản trị hành chính văn phòng
 12-14/3/200912-14/3/2009
 Hơn 100 học viênHơn 100 học viên
 Biên Hòa – Đồng NaiBiên Hòa – Đồng Nai
 Lớp tr: Phạm Hồng Nam PTP ĐT-NSLớp tr: Phạm Hồng Nam PTP ĐT-NS


