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KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 8. CHỌN LỰA, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN 
CÁN BỘ QUẢN LÝ

8.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của cán bộ quản lý
8.1.1. Khái niệm và phân loại

8.1.2. Vai trò của cán bộ quản lý

8.2. Chọn lựa cán bộ quản lý
8.2.1. Tiếp cận hệ thống trong việc chọn lựa

8.2.2. Yêu cầu và tiêu chuẩn

8.2.3. Quá trình chọn lựa

8.3. Đánh giá cán bộ quản lý
8.3.1.Cơ sở của việc đánh giá cán bộ quản lý

8.3.2. Phương pháp đánh giá cán bộ quản lý

8.4. Phát triển cán bộ quản lý
8.4.1. Nhu cầu và quá trình phát triển cán bộ quản lý

8.4.2. Các phương pháp phát triển cán bộ quản lý
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KHÁI NIỆM
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ĐỊNH NGHĨA

Cán bộ quản lý là người quản lý, thực hiện những chức
năng và nhiệm vụ quản lý nhất định trong một tổ chức,
thông qua tuyển cử hoặc bổ nhiệm, có những quyền hạn
và trách nhiệm nhất định trong quá trình thực hiện các
nhiệm vụ quản lý của tổ chức.
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PHÂN LOẠI

• Theo cấp quản lý

• Theo các lĩnh vực khác nhau trong xã hội

• Theo các loại hình tổ chức

• Theo qui mô, tính chất và phạm vi quyền hạn
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VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ

• Vai trò liên kết con người, vai trò thông tin và vai trò ra quyết định

Henry Mintzberg, 1973

• “Ngay cả một cấp quản lý bậc thấp nhất ngày nay cũng phải làm những
công việc tương tự như một viên chủ tịch công ty hay một người đứng
đầu một cơ quan chính phủ. Đó là: lập kế hoạch, tổ chức, liên kết, động
viên (tạo động lực), và đo lường kết quả. Dù quy mô hoạt động của anh
ta hạn chế, song những việc anh ta làm vẫn thể hiện phẩm chất của một
nhà quản lý”

Peter Drucker, 2008
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CHỌN LỰA CÁN BỘ QUẢN LÝ
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CHỌN LỰA CÁN BỘ QUẢN LÝ

• Tiếp cận hệ thống trong việc chọn lựa

• Yêu cầu và tiêu chuẩn

– Những yêu cầu về kỹ năng

– Những yêu cầu về phẩm chất

• Quá trình chọn lựa

9

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG

KỸ NĂNG 

CHUYÊN MÔN

kiến thức và tài năng 
trong các hoạt động, 

bao gồm phương 
pháp, quá trình, qui 

trình hoạt động 
chuyên môn gắn với 

các công cụ và kỹ 
thuật cụ thể

KỸ NĂNG 

QUAN HỆ CON NGƯỜI

khả năng làm việc với 
con người, có khả 

năng hợp tác, cùng 
tham gia trong tập 
thể, khả năng đông 
viên thúc đẩy mọi 

người làm việc, tạo ra 
môi trường làm việc 

thuận lợi cho mọi 
người phát huy hết 
tiềm năng của mình

KỸ NĂNG 

BAO QUÁT

khả năng thấy được bức 
tranh tổng thể và khái 

quát của các hoạt 
động trong tổ chức; 
nhận ra được những 
vấn đề cốt yếu trong 

mỗi tình huống

KỸ NĂNG CỦA CHỦ THỂ QUẢN LÝ

NHÀ QUẢN LÝ
CẤP CAO

NHÀ QUẢN LÝ
CẤP TRUNG

NHÀ QUẢN LÝ
CẤP THẤP

Kỹ năng bao quát Kỹ năng làm việc với con người Kỹ năng chuyên môn
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YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT

Thời Khổng Tử

Nhân, Chí, Dũng

Chủ tịch Hồ Chí Minh

“đạo đức cách 
mạng” người cán bộ

Đảng Cộng sản VN

Khung tiêu chuẩn 
chức danh lãnh đạo, 

quản lý (2017)
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LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH CHỌN LỰA

• Xác định rõ: vị trí, tiêu chuẩn, nguồn tuyển

• Tuyển đúng người cho công việc

• Đảm bảo nguyên tắc khách quan, tôn trọng ứng viên

• Chống những tiêu cực trong quá trình tuyển chọn

• Phương pháp chọn lựa: trắc nghiệm/phỏng vấn
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ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ
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MỤC ĐÍCH CỦA ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ

• Phát huy khả năng và cống hiến của cán bộ

• Sử dụng cán bộ có hiệu quả tốt hơn
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PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ

• Nghiên cứu các tài liệu liên quan

• Tiếp xúc trực tiếp với người được đánh giá

• Gắn với các tình huống cụ thể
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PHÁT TRIỂN CÁN BỘ QUẢN LÝ
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PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN

• Đào tạo cán bộ quản lý tại chỗ

• Luân chuyển

• Đề bạt tạm thời

• Làm việc với Hội đồng các nhà quản lý cao niên
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