
 

 

Quản lý Cấp trung (Middle Managers) là những người đảm nhận chức vụ quản lý nằm giữa 

những người ra quyết định chiến lược và những cấp bậc giám sát đầu tiên hoặc những nhân viên 

trong tổ chức. Quản lý Cấp trung thường đảm nhận trách nhiệm triển khai chiến lược để đạt được 

những kết quả như kỳ vọng trong giới hạn của ngân sách và thời gian.  

 

Vai trò của Quản lý Cấp trung trong tổ chức được thể hiện trong bảng sau: 

Nhóm vai trò Vai trò Diễn giải 

Middle Manager 
Role

Decision-making

Allocate 
resources

Cope with 
conflicts

Entrepreneur

Strategic

Championing

Synthesizing

Facilitating

Implementing

Communication 
& Cooperation

Interacting with 
outsiders

Interpretation 
and translation 

of strategy 

Filtering the
information

Networking

Administrative

Assign activities

Budgeting

Scheduling

Hiring

Firing

Leadership

Supervision

Motivation

Reinforcement

Support

Mediator

Monitor

Control



 

 

Chiến lược 

Championing  
Trình bày các ý tưởng đổi mới và cơ hội 

kinh doanh với quản lý cấp cao. 

Tổng hợp thông tin 

Phân loại và phối hợp các thông tin từ 

cấp chiến lược đến thực thi cũng như 

trình bày các vấn đề cho quản lý cấp 

cao. 

Facilitating 

Quán lý Cấp trung chịu trách nhiệm 

phát triển khả năng thích ứng khi sự 

khác biệt giữa kế hoạch và thực tế xảy 

ra bằng cách chia sẻ thông tin và đưa ra 

các chỉ dẫn cho nhân viên cấp dưới. 

Thực thi 

Quản lý Cấp trung thực thi các chiến 

lược đã được lên kế hoạch cũng như các 

quyết định chiến lược. Bên cạnh đó, 

Quản lý Cấp trung chịu trách nhiệm 

chuyển đổi các mục tiêu chiến lược dài 

hạn của doanh nghiệp thành các kế 

hoạch cá nhân và các mục tiêu vận hành 

ngắn hạn. Cùng với trách nhiệm trên, 

Quản lý Cấp trung động viên, huấn 

luyện, và truyền cảm hứng cho các nhân 

viên dưới quyền họ. 

Hành chính 

Phân bổ các hoạt động 
Quản lý Cấp trung là người có kinh 

nghiệm vững vàng ở bộ phận của họ. 

Trong khi các Giám sát sở hữu năng lực 

chuyên môn cao nhưng lại yếu về năng 

lực quản lý còn các Quản lý Cấp cao thì 

chỉ tập trung vào việc quản lý và xa rời 

các công việc chuyên môn, thì vai trò 

Xây dựng ngân sách 

Lên lịch trình cho đội nhóm 



 

 

Tuyển dụng thành viên 

của các Quản lý Cấp trung bao gồm cả 

các công việc liên quan đến chuyên môn 

và các công việc quản trị đội ngũ. Do 

đó, họ phải thực thi các công việc hành 

chính như phân bổ hoạt động của phòng, 

xây dựng ngân sách, lên lịch trình hoạt 

động cho nhóm, và các công việc liên 

quan đến tuyển dụng cũng như xa thải.   

Xa thải nhân viên 

Ra quyết định 

Phân bổ nguồn lực 

Quản lý Cấp trung ra quyết định trong 

phạm vi trách nhiệm được giao. Mặc dù 

phạm vi ra quyết định của họ có giới 

hạn, nhưng họ có thể quyết định nên 

theo đuổi mục tiêu nào và vào thời điểm 

nào cũng như quyết định xem nên báo 

cáo vấn đề nào lên cấp trên của họ. Vai 

trò ra quyết định của Quản lý Cấp trung 

bao gồm các quyết định về việc phân bổ 

nguồn lực trong nội bộ phòng ban, giải 

quyết các xung đột trong nội bộ đội 

nhóm hoặc với các nhóm khác, và đưa 

ra các quyết định nhằm tối đa hóa lợi 

nhuận hoặc tối thiểu hóa chi phí cho 

doanh nghiệp trong phạm vi trách nhiệm 

của mình. 

Giải quyết xung đột 

Tìm kiếm lợi nhuận 

Lãnh đạo 

Giám sát 
Quản lý Cấp trung dẫn dắt phòng ban 

của mình để đạt được các mục tiêu của 

tổ chức. Quản lý Cấp trung sử dụng cả 

hai phương pháp lãnh đạo là lãnh đạo 
Động viên 



 

 

Thúc đẩy 

chuyển đổi (transformational leadership) 

và lãnh đạo giao dịch (transactional 

leadership). Họ sử dụng phương pháp 

lãnh đạo chuyển đổi bằng việc khuyến 

khích, giám sát, và kiểm soát để thúc 

đẩy nhân viên và yêu cầu           sự hỗ 

trợ từ nhân viên bằng phương pháp lãnh 

đạo giao dịch (động viên, hòa giải, trao 

tặng các phần thưởng bất ngờ dựa trên 

hiệu quả công việc). Bên cạnh đó, Quản 

lý Cấp trung là cánh tay nối dài, giúp 

mở rộng phạm vi ảnh hưởng của các 

lãnh đạo cấp cao trong tổ chức đến các 

nhân viên cấp thấp. Họ cũng là người 

thiết lập các quy định và hướng dẫn cho 

nhân viên dưới quyền, và chịu trách 

nhiệm duy trì sự ổn định, cũng như cải 

thiện các chính sách và trải nghiệm của 

nhân viên. 

Hỗ trợ 

Hòa giải 

Theo dõi 

Kiểm soát 

Truyền thông & 

Hợp tác 

Tương tác với các đối tượng 

bên ngoài tổ chức 

Vị trí của Quản lý Cấp trung trong mạng 

lưới các mối quan hệ xã hội đóng góp 

rất lớn cho mối quan hệ hợp tác liên tổ 

chức và các mối quan hệ trong tổ chức. 

Thêm vào đó, họ tương tác với lãnh đạo 

cấp cao cũng như các quản lý sơ cấp, hệ 

quả là, Quản lý Cấp trung gây ảnh 

hưởng theo cả ba hướng, lên trên, xuống 

dưới, và theo chiều ngang trong tổ chức. 

Giải thích và truyền tải chiến 

lược công ty 

Lọc thông tin 

Xây dựng mạng lưới mối quan 

hệ 
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