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Khái niệm và vai trò của quản trị
Khái niệm
Quản trị là quá trình thực hiện các tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý
để phối hợp hoạt động của các cá nhân và tập thể nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra của tổ
chức.
Quản trị là quá trình làm việc với người khác và thông qua người khác để thực hiện các
mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn biến động.
Ngay từ khi con người bắt đầu hình thành các nhóm người đề thực hiện những mục tiêu
mà họ không thể đạt được với tư cách cá nhân riêng lẻ, thì quản trị đã trở thành một yếu
tố cần thiết để đảm bảo phối hợp các hoạt động của các cá nhân.
Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra họat động của các thành
viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục
tiêu đề ra của doanh nghiệp. Từ khái niệm này giúp chúng ta nhận ra rằng, quản trị là
một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức.
Đó là quá trình nhằm tạo nên sức mạnh gắn liền các vấn đề lại với nhau trong tổ chức
và thúc đẩy các vấn đề chuyển động. Mục tiêu của quản trị là tạo ra giá trị thặng dư tức
tìm ra phương thức thích hợp để thực hiện công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất với chi
phí các nguồn lực ít nhất.
Nói chung, quản trị là một hình thức phức tạp mà các nhà quản trị kinh doanh phải quản
trị từ khâu đầu đến khâu cuối của một chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,
thực chất của quản trị kinh doanh là quản trị các yếu tố đầu vào, quá trình sản xuất kinh
doanh các yếu tố đầu ra theo quá trình hoạt động.
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• Theo quá trình quản trị kinh doanh: công tác quản trị trong doanh nghiệp là
quá trình lập kế họach, tổ chức phối hợp và điều chỉnh các hoạt động của các
thành viên , các bộ phận và các chức năng trong doanh nghiệp nhằm huy động
tối đa mọi nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã đặt ra của tổ chức.
• Theo quan điểm hệ thống quản trị: quản trị còn là việc thực hành những hoạt
động trong mỗi tổ chức một cách có ý thức và liên tục. Quản trị trong một
doanh nghiệp tồn tại trong một hệ thống bao gồm các khâu, các phần, các bộ
phận có mối liên hệ khăng khít với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và thúc đẩy
nhau phát triển.
Nhà quản trị và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị trong doanh nghiệp.
• Nhà quản trị trong doanh nghiệp.
Các nhà quản trị là những người thực hiện các hoạt động để quản trị một doanh
nghiệp, một bộ phận trong một doanh nghiệp (phòng, ban, phân xưởng, ngành, tổ, đội,
nhóm), có trách nhiệm tiến hành các hoạt động, các chức năng quản trị làm cho doanh
nghiệp cũng như cho mọi thành viên trong đó hướng vào việc đạt được các mục tiêu đã
đề ra.
Các chức danh quản trị được đặt ra tương ứng với các cấp quản trị, thường bao gồm
các chức danh: tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, các trưởng
phó các phòng ban, quản đốc, phó quản đốc các phân xưởng, bộ phận trưởng ngành
trong các phân xưởng, các đội trưởng, nhóm trưởng, tổ trưởng...
• Nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp.
Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là đảm bảo sự bền vững và đạt lợi nhuận cao
trong hoạt động kinh doanh, như vậy nhiệm vụ then chốt của nhà quản trị trong bất kỳ
doanh nghiệp nào cũng phải tập trung thực hiện là :
• Xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo hướng chiến lược.
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• Phân bổ và xắp xếp các nguồn lực, nâng cao chất lượng quản trị, nỗ lực về tổ
chức, tạo ra sự hoàn hảo trong các hoạt động và điều hành.
Các nhiệm vụ này giúp nhà quản trị xác định phạm vi công việc, đặt ra các thứ tự ưu
tiên và nhận ra các mối quan hệ quan trọng giữa chúng.
Vai trò của quản trị
Trong thế giới ngày nay, chắc không ai phủ nhận vai trò quan trọng và to lớn của quản
trị trong việc bảo đảm sự tồn tại và hoạt động bình thường của đời sống kinh tế xã hội.
Đối với sự phát triển của từng đơn vị hay cộng đồng và cao hơn nữa của cả một quốc
gia, quản trị càng có vai trò quan trọng. Sự nhận thức của tuyệt đại đa số trong dân cư về
vai trò của quản trị cho tới nay hầu hết đều thông qua cảm nhận từ thực tế. Muốn nâng
cao nhận thức về vai trò của quản trị, một mặt cần nâng cao nhận thức đầy đủ và sâu sắc
hơn về vai trò của quản trị, làm cơ sở cho việc hiểu biết về quản trị và thực hành quản
trị, và nâng cao trình độ quản trị.
Qua phân tích về những nguyên nhân thất bại trong hoạt động kinh doanh của cá nhân
và của các doanh nghiệp, cũng như thất bại trong hoạt động của các tổ chức kinh tế chính trị - xã hội nhiều năm qua cho thấy nguyên nhân cơ bản vẫn là do quản trị kém
hoặc yếu .Nghiên cứu các công ty kinh doanh của Mỹ trong nhiều năm, đã phát hiện ra
rằng các công ty luôn thành đạt chừng nào chúng được quản trị tốt. Ngân hàng châu Mỹ
đã nêu trong bản công bố Báo cáo về kinh doanh nhỏ rằng “Theo kết quả phân tích cuối
cùng, hơn 90% các thất bại trong kinh doanh là do thiếu năng lực và thiếu kinh nghiệm
quản trị”.
Trong khi nền văn minh của chúng ta được đặc trưng bởi những cải tiến có tính chất
cách mạng trong khoa học vật lý, sinh học, điện tử, viễn thông, tin học, tự động hóa...
thì các ngành khoa học xã hội tụt hậu rất xa. Vấn đề đặt ra, nếu chúng ta không biết
cách khai thác các nguồn nhân lực và phối hợp hoạt động của con người, kém hiểu biết
và lãng phí trong áp dụng những phát minh kỹ thuật vẫn sẽ tiếp tục. Sự cần thiết khách
quan và vai trò của quản trị xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:
- Từ tính chất xã hội hóa của lao động và sản xuất
- Từ tiềm năng sáng tạo to lớn của quản trị
- Từ những yếu tố làm tăng vai trò của quản trị trong nền sản xuất và kinh tế hiện đại
- Từ những yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế và xã hội trong quá trình đổi mới
chuyển sang nền kinh tế thị trường và tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
ở Việt Nam.
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Tăng cường xã hội hoá lao động và sản xuất – một quá trình mang tính qui luật của sự
phát triển kinh tế và xã hội
Ta biết rằng để tạo ra sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của đời sống và phát triển kinh tế, nhất
thiết phải tiến hành phân công lao động và hiệp tác sản xuất. Sự xuất hiện của quản trị
như là kết quả tất nhiên của việc chuyển các quá trình lao động cá biệt, tản mạn, độc lập
với nhau thành các quá trình lao động phải có sự phối hợp. Sản xuất và tiêu thụ mang
tính tự cấp, tự túc do một cá nhân thực hiện không đòi hỏi quản trị. Ở một trình độ cao
hơn, khi sản xuất và kinh tế mang tính xã hội rõ nét và ngày càng sâu rộng hơn, khi đó
quản trị là điều không thể thiếu.
Theo C. Mác, “Bất cứ lao động xã hội hay lao động chung nào mà tiến hành trên một qui
mô khá lớn đều yêu cầu phải có một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân.
Sự chỉ đạo đó phải làm chức năng chung, tức là chức năng phát sinh từ sự khác nhau
giữa sự vận động chung của cơ sở sản xuất với sự vận động cá nhân của những khí quan
độc lập hợp thành cơ sở sản xuất đó. Một nhạc sĩ độc tấu tự điều khiển lấy mình, nhưng
một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng”.
Do đó, quản trị là thuộc tính tự nhiên, tất yếu khách quan của mọi quá trình lao động
xã hội, bất kể trong hình thái kinh tế xã hội nào, nếu không thực hiện các chức năng
và nhiệm vụ của quản trị, không thể thực hiện được các quá trình hợp tác lao động, sản
xuất, không khai thác sử dụng được các yếu tố của lao động sản xuất có hiệu quả.
Quản trị có khả năng sáng tạo to lớn. Điều đó có nghĩa là cùng với các điều kiện về con
người và về vật chất kỹ thuật như nhau nhưng quản trị lại có thể khai thác khác nhau,
đem lại hiệu quả kinh tế khác nhau . Nói cách khác, với những điều kiện về nguồn lực
như nhau, quản lý tốt sẽ phát huy có hiệu quả những yếu tố nguồn lực đó, đưa lại những
kết quả kinh tế - xã hội mong muốn, còn quản lý tồi sẽ không khai thác được, thậm chí
làm tiêu tan một cách vô ích những nguồn lực có được, dẫn đến tổn thất.
Có thể nói quản trị tốt suy cho cùng là biết sử dụng có hiệu quả những cái đã có để tạo
nên những cái chưa có trong xã hội. Vì vậy, quản trị chính là yếu tố quyết định nhất cho
sự phát triển của mỗi quốc gia và các tổ chức trong đó.
Khi con người người kết hợp với nhau trong một tập thể để cùng nhau làm việc, người
ta có thể tự phát làm những việc cần thiết theo cách suy nghĩ riêng của mỗi người. Lối
làm việc như thế cũng có thể đem lại kết quả, hoặc cũng có thể không đem lại kết quả.
Nhưng nếu người ta biết tổ chức hoạt động và những việc quản trị khác thì triển vọng
đạt kết quả sẽ chắc chắn hơn, đặc biệt quan trọng không phải chỉ là kết quả mà sẽ còn ít
tốn kém thời gian, tiền bạc, nguyên vật liệu và những phí tổn khác. Khi chúng ta so sánh
giữa kết quả đạt được với chi phí để thực hiện sẽ có khái niệm là hiệu quả.
Hiệu quả = Kết quả - Chi phí
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Hiệu quả sẽ tăng trong các trường hợp:
-

Tăng kết quả với chi phí không đổi; giảm chi phí mà vẫn giữ nguyên kết quả.

-

Tăng kết quả với tốc độ cao hơn tốc độ giảm chi phí.

Muốn đạt được như đã nêu ở trên đòi hỏi phải biết cách quản trị, không biết cách quản
trị cũng đạt được kết quả nhưng hiệu quả sẽ đạt thấp. Một sự quản trị giỏi không những
mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng góp phần đưa
nền kinh tế đất nước nhanh chóng phát triển.
Trong hoạt động kinh doanh, người nào luôn tìm cách giảm chi phí và tăng kết quả tức
là luôn tìm cách tăng hiệu quả. Có thể nói rằng, lý do cần thiết của hoạt động quản trị
chính là muốn có hiệu quả và chỉ khi nào người ta quan tâm đến hiệu quả thì người ta
mới quan tâm đến hoạt động quản trị.

Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật
Quản trị là khoa học:
Quản trị là một lĩnh vực hoạt động khoa học kinh tế - xã hội phức tạp và có vai trò hết
sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Tính khoa học của quản trị dựa trên
một số các yếu tố:
Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về quy luật tự nhiên, kỹ thuật và xã hội. Ngoài ra
quản trị phải dựa trên cơ sở lý luận của triết học, kinh tế học, ứng dụng các thành tựu
của khoa học, toán học, công nghệ…
-

Tính khoa học đòi hỏi việc quản trị phải dựa trên nguyên tắc quản trị.

Tính khoa học còn đòi hỏi quản trị phải dựa trên sự định hướng cụ thể, đồng thời
đòi hỏi phải nghiên cứu toàn diện.
Quản trị là nghệ thuật:
Việc tiến hành các hoạt động quản trị trong thực tế, trong những điều kiện cụ thể được
xem vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Trong bối cảnh kinh tế xã hội của thế giới hiện
đại ngày nay, công tác quản trị trên hầu hết các lĩnh vực không thể không vận dụng các
nguyên tắc, phương pháp quản lý, đòi hỏi cán bộ quản trị phải có được một trình độ đào
tạo nhất định. Nghệ thuật quản trị các yếu tố nhằm đạt mục tiêu đề ra cho toàn hệ thống
hay tổ chức được xem xét. Nghệ thuật quản trị là những “bí quyết” biết làm thế nào đạt
mục tiêu mong muốn với hiệu quả cao. Chẳng hạn, nghệ thuật dùng người, nghệ thuật
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ra quyết định, nghệ thuật giải quyết các vấn đề ách tắc trong sản xuất, nghệ thuật bán
hàng, nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn…
Với nội dung trình bày như trên, có thể thấy hai yếu tố khoa học và nghệ thuật của quản
trị không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau và cả hai đều cần thiết và có ý nghĩa quan
trọng. Khoa học về quản trị ngày càng tiến triển và hoàn thiện sẽ tạo cơ sở tốt hơn cho
nâng cao trình độ và hiệu quả của nghệ thuật quản trị.

Các chức năng quản trị
Việc phân loại các chức năng quản trị doanh nghiệp dựa vào những căn cứ sau:
Căn cứ vào các lĩnh vực hoạt động quản trị:
-

Chức năng marketing

-

Chức năng hậu cần cho sản xuất (mua sắm vật tư cho sản xuất)

-

Chức năng sản xuất

-

Chức năng tài chính, kế toán

-

Chức năng nhân sự

-

Chức năng hành chính, bảo vệ

Căn cứ vào quá trình quản trị:
-

Chức năng hoạch định (kế hoạch hóa)

-

Chức năng tổ chức

-

Chức năng lãnh đạo (chỉ huy, phối hợp và điều hành)

-

Chức năng kiểm tra

Các chức năng sản xuất, tổ chức lao động tiền lương, tài chính, kế toán được nghiên cứu
trong các môn học riêng. Ở đây xin trình bày chi tiết các chức năng kế hoạch hóa, tổ
chức, lãnh đạo và chức năng kiểm tra kiểm soát. Các chức năng quản trị doanh nghiệp
và mối quan hệ giữa chúng có thể được khái quát qua sơ đồ 2.2 như sau:
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