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GIỚI THIỆU 

 

Rất nhiều người bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò của một kỹ thuật viên IT và theo 

thời gian họ bước dần lên các nấc thang quản lý bộ phận IT và cao hơn là Phó chủ tịch 

phụ trách công nghệ của doanh nghiệp.  các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản lý thì 

khác so với kỹ năng thường đi với lĩnh vực kỹ thuật. Kỹ thuật viên liên quan đến việc bắt 

tay trực tiếp vào công việc. Các nhà quản lý luôn có một khoảng cách nhất định đối với 

công việc trực tiếp và chỉ có thể gây ảnh hưởng đến kết quả công việc và kết quả hoạt 

động thông qua người khác. 

Khi một kỹ thuật viên bước vào lĩnh vực quản lý anh ta phải đạt được những thành công 

mới và các động lực mới. Anh ta buộc phải học cách tận hưởng các thách thức trong lãnh 

đạo, lập kế hoạch chi tiết, hỗ trợ người khác, chấp nhận các rủi ro, đưa ra các quyết định, 

làm việc thông qua người khác, và thực hiện chức năng tổ chức. 

Trái ngược với người kỹ thuật viên, nhà quản lý đạt được sự hài lòng từ sự chỉ đạo công 

việc của người khác (thực thi quyền lực), chứ không phải kiến thức kỹ thuật, và hình 

thành các cách thức mới trong việc thực hiện các công việc (chứ không phải làm các công 

việc). Tuy nhiên, kinh nghiệm chỉ ra rằng 3 kỹ năng sau đây là những điều mà các kỹ 

thuật viên thấy khó khăn tiếp nhận nhất: 

1. Học cách tin tưởng người khác. 

2. Học cách làm việc thông qua người khác. 

3. Học cách thấy hài lòng thông qua công việc người khác. 

Khoảng cách từ kỹ thuật viên đến nhà quản lý là rất lớn. Để trở thành nhà quản lý thành 

công, các kỹ thuật viên thường phải phát triển các kỹ năng mới, đạt được các giá trị mới 

và mở rộng quan điểm của mình. Điều này đòi hỏi thời gian, việc đào tạo tại chỗ, đào tạo 

tập trung và việc lập kế hoạch kỹ lưỡng. 
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Quyển sách 90 ngày lãnh đạo IT được biên soạn từng phần chi tiết nhằm giúp những 

những người không những là nhân viên kỹ thuật mà cả những người làm quản lý tổ chức 

IT chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng mới trong giai đoạn chuyển đổi 90 ngày đầu từ vị trí 

thấp hơn lên một vị trí cao hơn trong công ty.. 

Quyển sách 90 ngày lãnh đạo IT là một trong số 10 quyển sách cẩm nang dành cho người 

làm quản lý IT trong doanh nghiệp cần phải có, mục tiêu các quyển sách này đều là các 

hướng dẫn chi tiết nhằm Phát triển năng lực cho người quản lý IT. 

 

Book 1.  Lập kế hoạch chiến lược IT 

Book 2.  Lập kế hoạch dự án IT 

Book 3.  Quản lý dịch vụ IT 

Book 4.  Quản lý tài sản IT  

Book 5.  Quản lý bảo mật thông tin và rủi ro IT 

Book 6.  Lập kế hoạch ngân sách IT  

Book 7.  Quản lý mua sắm và nhà cung cấp IT 

Book 8.  Quản lý bộ phận IT 

Book 9.  Quản lý nhân viên IT 

Book 10. 90 Ngày lãnh đạo IT 

 

Học viện Infochief cũng tổ chức khóa học 5 ngày về các nội dung này. Các bạn có thể 

xem chi tiết nội dung khóa học tại địa chỉ website của học viện infochief: 

http://infochief.com.vn/Infochief-course-IT-Management-Skills.htm 

Paul Huỳnh 
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