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Các kĩ năng
Dù ở cấp bậc nào (hay lĩnh vực nào), các nhà quản trị cần phải có những kỹ năng cần
thiết, đó là : kỹ năng kỹ thuật (chuyên môn); kỹ năng con người (nhân sự); kỹ năng nhận
thúc (tư duy)

Kỹ năng kỹ thuật
Là kiến thức khả năng cần thiết để hiểu và thông thạo trong lĩnh vực chuyên môn.
Thí dụ, đối với nhà quản trị cần phải có các kỹ năng trong lĩnh vực kế toán, tài chính;
Marketing; sản xuất v.v... Kỹ năng này có được qua việc học ở trường hay các lớp bồi
dưỡng, kinh nghiệm thực tế.
Kỹ năng về nhân sự
Là khả năng cùng làm việc, điều khiển và lôi cuốn những người xung quanh, là thành
viên của tổ chức và là nhà lãnh đạo điều hành công việc được trôi chảy. Nhờ đó, nhà
quản trị có thể thúc đẩy người khác làm việc theo đuổi mục tiêu của tổ chức. Một vài kỹ
năng nhân sự cần thiết cho nhà quản trị là biết cách thông đạt (viết, nói...) một cách hữu
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hiệu, có thái độ quan tâm tích cực đến người khác, xây dựng bầu không khí hợp tác giữa
mọi người cùng làm việc chung và biết cách động viên nhân viên dưới quyền.
Kỹ năng tư duy:
Là khả năng theo dõi tổ chức và hiểu được làm thế nào để tổ chức thích ứng được với
hoàn cảnh. Nhà quản trị cần nhận ra được những yếu tố khác nhau và hiểu được mối
quan hệ phức tạp của công việc để có thể đưa ra những cách giải quyết đúng đắn nhất có
lợi cho tổ chức. Kỹ năng tư duy là cái khó tiếp thu nhất và đặc biệt quan trong đối với
các nhà quản trị.
Ba kỹ năng trên đòi hỏi các nhà quản trị đều phải có, tuy nhiên mức độ quan trong của
mỗi kỹ năng tùy thuộc vào cấp bậc quản trị trong cấu trúc tổ chức
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