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Chuyên đề 4 

KỸ NĂNG CHỦ TRÌ, ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP 

CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CUỘC HỌP CỦA CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 

1. Khái niệm về cuộc họp trong các cơ quan hành chính nhà nước 

Theo nghĩa chung nhất, cuộc họp là sự tập hợp nhiều người một cách có 

tổ chức, theo những nguyên tắc nhất định, tại một địa điểm, thời gian cụ thể để 

thực hiện các công việc như: truyền đạt, trao đổi, thảo luận các thông tin, tổng 

kết các hoạt động hoặc tìm các biện pháp giải quyết các vấn đề, các nhiệm vụ 

mà những người dự họp đều quan tâm. Ngày 25/5/2006 Thủ tướng Chính phủ đã 

ký Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, họp là một hình thức của 

hoạt động quản lý nhà nước, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó 

Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành hoạt động trong việc giải quyết các công việc thuộc chức năng, 

thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật. 

Theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg, trong các cơ quan hành chính có 

các loại cuộc họp chính sau: 

- Họp tham mưu, tư vấn; 

- Họp làm việc;  

- Họp chuyên môn; 

- Họp giao ban; 

- Hội nghị tập huấn, triển khai; 

- Họp tổng kết (Hội nghị tổng kết) hàng năm; 

- Họp sơ kết hoặc tổng kết chuyên đề (Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết). 
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2. Đặc điểm các cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Ủy ban nhân dân cấp huyện thường tổ chức họp để phổ biến các chủ 

trương, chính sách, quy định mới; sơ kết, tổng kết các hoạt động của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện sau một khoảng thời gian nhất định, bàn bạc để tìm ra các 

giải pháp, cách thức quản lý nhằm thực hiện nhiệm vụ hoặc thảo luận, lấy ý kiến 

giúp người lãnh đạo quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Do đó, mục đích 

tổ chức các cuộc họp nhằm: 

- Phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Tạo sự phối kết hợp chặt chẽ trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, nâng cao tinh thần tập thể, thực hiện quy chế công 

khai, dân chủ. 

- Khai thác trí tuệ tập thể, phát huy sự tham gia rộng rãi của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân, ủy viên Ủy ban nhân dân và các cá nhân, tổ chức khác để 

xây dựng địa phương vững mạnh. 

- Đánh giá tình hình hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện 

trong một giai đoạn nhất định nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những khó 

khăn; bàn bạc, tháo gỡ những vướng mắc; uốn nắn, sửa chữa những lệch lạc 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính 

quyền cấp huyện. 

- Cuộc họp là một phương thức hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện: 

Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cuộc họp là một phương thức hoạt 

động mà nhờ đó những thông tin cần thiết cho hoạt động của tổ chức được thu 

thập, phổ biến, trao đổi; các mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức hình 

thành, tồn tại và phát triển, tạo cơ sở cho các hoạt động phối hợp, hợp tác để giải 

quyết những công việc chung của Ủy ban nhân dân.  

Là cơ quan có thẩm quyền chung, cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện là phương thức hoạt động cơ bản để quyết định những vấn đề thuộc thẩm 
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quyền, để tổ chức triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan. 

- Cuộc họp đối với việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các 

quyết định quản lý: 

Cuộc họp, với tư cách là một phương thức cơ bản để thu thập thông tin 

quản lý, truyền đạt thông tin quản lý, quán triệt tinh thần v.v. giữ vai trò quan 

trọng, có ý nghĩa rất lớn tạo nên chất lượng của các quyết định quản lý được xây 

dựng và ban hành, giúp cho các quyết định đó được thực hiện với chất lượng 

cao. 

- Họp đối với việc vận hành Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

Cuộc họp, ngoài chức năng thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 

xây dựng, ban hành, thực thi các quyết định quản lý, còn giữ vai trò chủ đạo đối 

với việc vận hành nói chung của các cơ quan bằng khả năng xây dựng, củng cố 

các mối quan hệ giữa các thành viên trong cơ quan, bằng khả năng tạo dựng và 

phổ biến các giá trị văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.   

Cuộc họp cũng là cơ hội để người đứng đầu, bộ phận lãnh đạo, quản lý 

Ủy ban nhân dân cấp huyện truyền đi những thông điệp cần thiết cho sự vận 

hành của Ủy ban nhân dân, phổ biến những giá trị cần đề cao của văn hóa Ủy 

ban nhân dân - những giá trị có ý nghĩa lâu bền đối với sự tồn tại và phát triển 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Vai trò của lãnh đạo, quản lý Ủy ban nhân dân cấp huyện trong 

các cuộc họp 

Người lãnh đạo, quản lý trong trường hợp này, được hiểu là người giữ 

một trong các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Người lãnh đạo, quản lý cấp huyện, với thẩm quyền và trách nhiệm của mình, 

trong các cuộc họp do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức, thường đóng vai trò 

của người chủ trì hoặc chủ trì - điều hành, tùy theo cuộc họp được tổ chức theo 

hình thức nào và nhằm mục đích gì.  
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Trong vai trò chủ trì, lãnh đạo, quản lý cấp huyện thông qua nội dung phát 

biểu của mình để: 

- Tuyên bố lý do cuộc họp; 

- Xác định mục tiêu cuộc họp; 

- Chỉ đạo định hướng cho các hoạt động báo cáo, thảo luận của cuộc họp; 

- Phát biểu kết luận cuộc họp. 

Trong vai trò chủ trì - điều hành cuộc họp, ngoài các nội dung chủ trì nêu 

trên, lãnh đạo, quản lý cấp huyện còn trực tiếp dẫn dắt tiến trình cuộc họp. Nội 

dung điều hành bao gồm: 

- Chỉ định đối tượng trình bày báo cáo, đối tượng phát biểu thảo luận; 

- Dẫn dắt quá trình thảo luận. 

Công tác chuẩn bị cuộc họp được tiến hành chu đáo, lãnh đạo, quản lý cấp 

huyện phân biệt rõ và đảm trách tốt vai trò chủ trì, chủ trì - điều hành của mình 

là hai điều kiện cơ bản, đảm bảo cho hoạt động cuộc họp nói chung đạt hiệu quả 

cao. 

4. Các nguyên tắc cơ bản về họp 

- Bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm 

được phân công, cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm 

quyền của cấp dưới và cấp dưới không đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cho 

cấp trên giải quyết. 

- Chỉ tiến hành họp khi thực sự cần thiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, 

điều hành của Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan 

trọng.  

- Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và 

thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm cá nhân trong phân công và xử lý công 

việc, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành tập 

trung thống nhất, thông suốt của Thủ trưởng cơ quan. 
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- Theo chương trình kế hoạch; thực hiện cải tiến, đơn giản hóa quy định 

thủ tục tiến hành, được bố trí hợp lý; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, 

tiết kiệm, không hình thức phô trương. 

- Thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề, công việc cần xử lý; kết hợp 

các loại cuộc họp với nhau trong việc tổ chức họp một cách hợp lý. 

- Phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần 

giải quyết; phù hợp với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của từng 

loại cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. 

- Tuân theo đúng các quy định cụ thể của nhà nước về cả nguyên tắc, trình 

tự, thủ tục và các chế độ chi tiêu tài chính. 

II. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC CUỘC HỌP  

1. Chuẩn bị tiến hành cuộc họp 

a) Xác định mục tiêu và nhiệm vụ cuộc họp 

Mục tiêu họp cần xác định rõ ràng và cần được diễn đạt chính xác, ngắn 

gọn trong một câu. Xác định mục tiêu cuộc họp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhà 

quản lý cần tìm hiểu mức độ chịu trách nhiệm của bản thân với những vấn đề sẽ 

đem ra họp. 

Khi xác định mục tiêu cuộc họp, cần xác định những nội dung cần kết 

luận thống nhất ý chí của những người dự họp, thậm chí cần nghiên cứu phương 

án, xây dựng dự thảo, định hướng trước kết luận của cuộc họp.  

- Các vấn đề, lý do triệu tập cuộc họp 

Xác định lý do triệu tập cuộc họp là việc xem xét mức độ cần thiết phải tổ 

chức cuộc họp; trên cơ sở so sánh, cân nhắc, lựa chọn phương thức xử lý vấn đề 

thông qua cuộc họp trong mối quan hệ với những phương thức khác về tính mục 

đích, điều kiện triển khai và kết quả hướng tới.  

Để xác định lý do tổ chức cuộc họp, cần trả lời hai câu hỏi cơ bản sau:  

+ Có nhất thiết phải triệu tập cuộc họp hay không?  

+ Còn có cách nào khác hiệu quả hơn để xử lý được vấn đề đó? 
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- Xác định mục tiêu 

Một cuộc họp có thể được tổ chức với một hoặc một vài mục tiêu nhất 

định. Để xác định được cụ thể mục tiêu của hoạt động cuộc họp, cần trả lời câu 

hỏi: Cuộc họp được tổ chức nhằm giải quyết những vấn đề gì? Mức độ cần thiết 

giải quyết và ý nghĩa của việc giải quyết những vấn đề đó cụ thể ra sao?  

- Tính chất và hình thức cuộc họp 

Hình thức cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể thể hiện dưới 

các dạng sau: 

+ Đại hội và tính chất của đại hội 

Đại hội là một hình thức cuộc họp phổ biến, triệu tập toàn thể hoặc một số 

lượng nhất định các đại biểu đại diện cho các thành viên của Ủy ban nhân dân 

để quyết định những vấn đề quan trọng, mang tính định hướng cho hoạt động 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện; quyết định những vấn đề thuộc về nhân sự 

trong bộ máy điều hành, quản lý. Đại hội được tổ chức chính thức, theo kế 

hoạch định trước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tuân thủ các quy định chung 

về nghi thức, thủ tục tiến hành. 

+ Hội nghị và tính chất của hội nghị 

Hội nghị là một hình thức cuộc họp được các các cơ quan hành chính nhà 

nước nói chung, Ủy ban nhân dân cấp huyện nói riêng tiến hành, trên cơ sở triệu 

tập một số đối tượng thành viên nhất định của tổ chức, để bàn bạc, thảo luận, 

quyết nghị một hoặc một số vấn đề cụ thể, quan trọng nhằm thực hiện các nội 

dung cơ bản, có ý nghĩa lớn đối với hoạt động của cơ quan. 

Hội nghị cũng có thể được tổ chức để quán triệt tư tưởng, phổ biến nội 

dung và cách thức hành động chung để giải quyết  một hoặc một số vấn đề quan 

trọng của tổ chức; để sơ kết, tổng kết một hoạt động lớn được tổ chức tiến hành. 

Hội nghị của các tổ chức nhà nước được tổ chức một cách chính thức, 

theo kế hoạch định trước, áp dụng một số quy định chung về nghi thức và thủ 

tục tiến hành. 
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+ Hội thảo và tính chất của hội thảo 

Hội thảo là một hình thức cuộc họp với đối tượng tham dự là các nhà 

chuyên môn, các chuyên gia trong và ngoài Ủy ban nhân dân thuộc một lĩnh vực 

hoạt động cụ thể. Hội thảo được tổ chức để các nhà chuyên môn tham luận, thảo 

luận với mục tiêu làm sáng tỏ thực trạng và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết 

một hoặc một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoạt động của Ủy ban nhân dân. 

Hội thảo là hình thức cuộc họp để thu thập thông tin, huy động trí tuệ của cộng 

đồng chuyên môn. 

+ Giao ban và tính chất của giao ban 

Giao ban là hình thức cuộc họp phổ biến, thông dụng, được tổ chức 

thường kỳ trong các tổ chức nhà nước với thành phần tham gia là bộ phận lãnh 

đạo, quản lý các đầu mối trong cơ cấu bộ máy của Ủy ban nhân dân. Giao ban 

được tiến hành nhằm phổ biến, trao đổi thông tin; đôn đốc các hoạt động công 

vụ. 

+ Các hình thức cuộc họp khác 

Tùy theo yêu cầu của hoạt động công vụ, trong các tổ chức nhà nước còn 

tồn tại một số hình thức cuộc họp khác như: họp trù bị, họp bất thường, họp 

nhóm - tổ công tác, hội ý công vụ. 

b) Chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc họp 

- Tìm hiểu nội dung và sắp xếp trình tự thực hiện các báo cáo và tham 

luận.  

Các báo cáo và tham luận cần được phân loại và sắp xếp sao cho hợp lý, 

có tính liên hoàn và tạo tính thống nhất theo chủ đề cuộc họp. Đầu tiên là trình 

bày những báo cáo chính, sau đó đến các báo cáo, tham luận bổ sung. Trong 

trường hợp cần thiết, cần duyệt trước nội dung của báo cáo, tham luận bổ sung 

nhằm đảm bảo cho chương trình cuộc họp không bị phá vỡ hoặc mất phương 

hướng, gây mất đoàn kết giữa các thành viên tham gia. 
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Tiến hành thảo luận về những vấn đề đặt ra: có thể thảo luận toàn thể hoặc 

theo từng nhóm, khối. Trong quá trình thảo luận, người điều hành cần biết cách 

điều chỉnh và gợi ý cho các thành viên tham dự đi vào trọng tâm của vấn đề. 

Chuẩn bị tài liệu. 

Những vấn đề liên quan đến nội dung cuộc họp và những nội dung, yêu 

cầu cần trao đổi, tham khảo ý kiến tại cuộc họp phải được chuẩn bị đầy đủ trước 

thành văn bản. Các tài liệu, văn bản có liên quan phải được bộ phận in ấn, chuẩn 

bị sắp xếp đầy đủ trước khi cuộc họp được tiến hành và phải được kiểm tra cẩn 

thận, tránh thiếu trang hoặc sai sót do khâu in ấn. 

- Xác định thời gian dự kiến họp. 

Bao gồm xác định thời gian bắt đầu đón tiếp đại biểu, ngày, giờ khai mạc 

cuộc họp, thời gian tiến hành, thời gian kết thúc, thời gian đón, tiễn đại biểu. 

Thời gian họp phải được thông báo trước, đảm bảo có khoảng thời gian cần thiết 

cho các đại biểu và thành viên dự họp chuẩn bị kế hoạch cá nhân.   

Việc xác định thời gian họp cần theo kế hoạch thống nhất đã được phê 

duyệt, giới hạn phạm vi khách mời (cấp trên, liên quan, báo chí…). 

- Xác định chính xác thành phần tham dự cuộc họp. 

Thành phần tham gia cuộc họp được xác định trên cơ sở loại hình cuộc 

họp và mục đích cuộc họp. Vấn đề xác định thành phần tham gia sẽ không được 

đặt ra đối với các loại hình cuộc họp như đại hội toàn thể, giao ban đơn vị. Đối 

với những loại hình cuộc họp khác, đối tượng tham dự có thể bao gồm: những 

người có thẩm quyền và trách nhiệm ra quyết định những vấn đề liên quan đến 

chủ đề cuộc họp, những người có năng lực để đóng góp ý kiến trong quá trình 

cuộc họp, những người có trách nhiệm thực hiện các nội dung do hoạt động 

cuộc họp đề ra, những người chịu ảnh hưởng bởi các quyết định của hoạt động 

cuộc họp, những người cần thông tin được trình bày trong hoạt động họp để có 

thể thực hiện phần công việc của mình có hiệu quả hơn, các đối tượng khác mà 

mục đích cuộc họp hướng tới. 
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- Xác định những khó khăn khi tổ chức cuộc họp. 

Để một cuộc họp cụ thể đạt được mục đích đã định, cần lường trước 

những khó khăn có thể xảy đến trong quá trình tổ chức. Khó khăn có thể xuất 

hiện vì nhiều lý do, ví dụ: 

+ Đặc điểm, tính chất cuộc họp; 

+ Điều kiện về kế hoạch công tác của các đối tượng tham gia họp; 

+ Đặc điểm, thói quen ứng xử trong hoạt động cuộc họp của các đối tượng 

tham gia; 

+ Điều kiện về vật chất và phương tiện kỹ thuật phục vụ cuộc họp; 

+ Năng lực tổ chức họp; 

+ Điều kiện thời tiết; 

+ V.v… 

Xuất phát từ sự đa dạng về hình thức và nội dung của các hoạt động cuộc 

họp, những khó khăn có thể xảy ra trong quá trình tổ chức cuộc họp cũng hết 

sức đa dạng. Điều này đòi hỏi hoạt động lập kế hoạch, công tác chuẩn bị cho 

hoạt động cuộc họp phải chu đáo, tỉ mỉ với những phương án dự phòng cụ thể. 

- Xác định những phương án giải quyết vấn đề đặt ra tại cuộc họp để xin ý 

kiến của lãnh đạo cấp trên. 

Trong một số cuộc họp, do tính chất phức tạp có thể được lường trước, để 

đạt tới mục tiêu đã định, người điều hành cuộc họp cần nhận được sự hỗ trợ từ 

những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, 

trong trường hợp này, chỉ có thể phát huy tác dụng và đem lại kết quả mong đợi 

nếu người thỉnh thị ý kiến dự liệu được những vấn đề có thể nảy sinh trong quá 

trình diễn ra cuộc họp và biết đề xuất những phương án giải quyết để lãnh đạo 

có ý kiến định hướng cho việc xử lý. 

c)  Xác định chương trình nghị sự 
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Để xác định được chương trình nghị sự, cần:  

- Dự kiến diễn biến và trình tự cuộc họp, 

- Dự kiến trình tự diễn ra các công việc, 

- Dự kiến các ý kiến sẽ được mời phát biểu tại cuộc họp, 

- Dự kiến thời gian cho các ý kiến, 

- Xác định trọng tâm thảo luận, 

- Xác định vấn đề cần biểu quyết, hình thức biểu quyết, 

- ... 

Từ những dự kiến và kết quả xác định nêu trên, chương trình nghị sự 

được xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở sắp xếp các phần nội dung cần lần lượt 

tiến hành cùng với việc phân bổ thời lượng tương ứng cho các phần nội dung đó.  

d) Chuẩn bị thư ký của cuộc họp 

- Xác định yêu cầu đối với thư ký cuộc họp. 

Tất cả các cuộc họp đều phải ghi biên bản, người ghi biên bản là thư ký 

cuộc họp. Người thư ký này phải được dự kiến trước. Thư ký cuộc họp phải là 

người có năng lực chuyên môn nhất định, phù hợp với nội dung cuộc họp, đặc 

biệt là các cuộc họp có tính chuyên môn cao. Đồng thời người thư ký phải được 

bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về hành chính văn phòng. Thư ký cuộc họp 

cần nắm vững chương trình của cuộc họp và hiểu biết nhất định về chuyên môn 

mà cuộc họp bàn đến.  

- Xác định yêu cầu đối với biên bản họp. 

Biên bản phải được ghi đầy đủ, trung thực, ngắn gọn, súc tích, không bỏ 

sót ý kiến. Biên bản có thể phải trình ngay sau khi kết thúc cuộc họp hoặc Chủ 

tọa nêu ý kiến tổng kết, kết luận và giao thư ký cuộc họp thể hiện vào biên bản. 

Trong điều kiện cho phép có thể tiến hành hoàn thiện ngay các văn kiện có liên 

quan. Trong trường hợp cuộc họp có những vấn đề chưa nhất trí cao, Chủ tọa 

cần làm sáng tỏ mức độ đã thống nhất và chưa thống nhất để người ghi biên bản 

có thể ghi chép chính xác, trung thực tinh thần của cuộc họp. 
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2. Điều hành cuộc họp 

Trong các cuộc họp do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức, người lãnh 

đạo, quản lý cấp huyện, với thẩm quyền và trách nhiệm của mình, thường đóng 

vai trò của người chủ trì hoặc chủ trì - điều hành cuộc họp. Vì vậy, khi thực hiện 

điều hành cuộc họp, cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau: 

- Bám sát mục tiêu tổ chức cuộc họp, 

- Bảo đảm hiệu quả của cuộc họp. 

Khi điều hành các cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cần lưu ý 

đến những yêu cầu về tính khoa học và tính nghệ thuật trong quá trình điều 

hành.  

- Tính khoa học thể hiện chủ yếu ở việc thực hiện đầy đủ và nghiêm túc 

những yêu cầu về nghi thức, thủ tục và chương trình cuộc họp. 

- Tính nghệ thuật của việc điều hành thể hiện qua phong thái giao tiếp của 

người điều hành với cử tọa. Phong thái giao tiếp trong điều hành cuộc họp cần 

được lựa chọn cho phù hợp với tính chất, mục đích của mỗi hoạt động cuộc họp 

cụ thể. 

Trong quá trình điều hành cuộc họp, người điều hành cần lưu ý vận dụng 

các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ để đảm bảo tính 

hiệu quả cao. Cần phải tuân thủ chính xác về thời gian và giám sát quá trình phát 

biểu, thảo luận một cách chặt chẽ và khéo léo điều khiển để tránh nảy sinh mâu 

thuẫn và mất kiểm soát trong thảo luận vấn đề.  

Để điều hành cuộc họp diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả, lãnh đạo, 

quản lý cấp huyện, với tư cách là người chủ trì, điều hành cuộc họp cần phải có 

những kỹ năng cơ bản sau:  

a) Trình bày diễn văn khai mạc cuộc họp 

 Sau nghi thức mở đầu cuộc họp, Chủ tọa đọc diễn văn hoặc lời khai mạc 

cuộc họp. Diễn văn cần ngắn gọn, súc tích, nêu được mục đích chính, những 

mục tiêu mà cuộc họp hướng tới, các nội dung cụ thể cuộc họp sẽ tiến hành. Lời 
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phát biểu hấp dẫn, gợi mở vấn đề một cách rõ ràng, khoa học tạo cho buổi họp 

bắt đầu thuận lợi. Chủ tọa cần nói rõ cách thức làm việc trong cuộc họp và duy 

trì tính phát triển liên tục, logic của cuộc họp.  

Về soạn thảo diễn văn, lời phát biểu khai mạc cần chú ý: diễn văn là loại 

văn viết nhưng dùng để nói (đọc thành lời) nhưng cử tọa lại nghe. Thực chất, 

diễn văn là lời kêu gọi cử tọa chuyển trạng thái, chú ý lắng nghe, tích cực đóng 

góp ủng hộ, là lời kêu gọi hành động. Vì vậy diễn văn cần đảm bảo tính khuôn 

mẫu, trang trọng. Song bên cạnh đó lại cần có tính cụ thể, cá biệt, có tính đặc thù 

cho từng cuộc họp, từng loại thành phần cử tọa, từng thời điểm khác nhau. 

b) Kỹ năng quan sát và trình bày vấn đề của người lãnh đạo, quản lý 

Chủ tọa cần hết sức tránh tình trạng đọc văn bản đã in sẵn (thường là các 

bản báo cáo), mà nên gửi trước cho đại biểu. Người Chủ tọa chỉ nêu lại ý chính 

của văn bản và gợi ý sâu vào các vấn đề cần thảo luận, tránh gây lãng phí thời 

gian và ức chế cho người dự. Với những vấn đề phức tạp, gây nhiều tranh cãi mà 

đại biểu dự họp không được nghiên cứu chuẩn bị ý kiến trước thì cuộc họp  

thường bị kéo dài và khó thành công. 

Người chủ trì hoặc người được phân công chỉ trình bày tóm tắt ngắn gọn 

tư tưởng, nội dung cốt lõi của đề án, dự án, vấn đề được đưa ra cuộc họp hoặc 

chỉ nêu những vấn đề còn ý kiến khác nhau, không đọc toàn văn tài liệu, văn bản 

của cuộc họp, không trình bày toàn bộ nội dung chi tiết vấn đề cần xử lý tại cuộc 

họp. 

Khi tiến hành bài thuyết trình trong cuộc họp cần chú ý tạo mối quan hệ, 

ấn tượng ban đầu. 

Những giây phút đầu tiên tiếp xúc là những giây phút then chốt để người 

nghe hình thành ấn tượng về người nói. Cần xuất hiện trước đại biểu một cách tự 

tin và tỏ ra hào hứng với buổi làm việc. Nét mặt, tư thế, cử chỉ, phong thái của 

chủ tọa được kết hợp một cách tổng hợp với nhau để tạo mối quan hệ thân thiện 

ngay từ đầu cuộc họp. 
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Sau khi đã tạo được bầu không khí tiếp xúc xong, chuyển sang triển khai 

nội dung. Hình thức triển khai được quyết định bởi kế hoạch nội dung đã chuẩn 

bị từ trước. 

 c) Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi của người lãnh đạo, quản lý trong 

cuộc họp 

 - Kỹ năng lắng nghe 

Nghe và ghi chép các vấn đề (câu hỏi) mà các thành viên khác nêu ra một 

cách tích cực. Lắng nghe người khác ngay trong cuộc họp là để hiểu đối tượng, 

để thể hiện sự tôn trọng đối với đối tượng. Lắng nghe các bên để tác động đến 

hành vi hoạt động của họ một cách hiệu quả nhất. 

+ Để không nghe nhầm, Chủ tọa nên tạo thói quen ghi lại trên giấy. Vừa 

ghi nhớ vừa hỏi lại những từ có nhiều nghĩa như từ đồng âm khác nghĩa, danh từ 

riêng, hay những thông tin quan trọng như: con số, ngày giờ... Phải ghi lại 

những thông tin cơ bản như chủ đề thảo luận, thời gian, tên người, số liệu, nội 

dung đã trao đổi giữa các bên ... 

+ Đừng tỏ thái độ ủng hộ hay phản đối ngay khi chưa phân tích vấn đề 

thấu đáo. Tiếp nhận thông tin từ người khác một cách công bằng và mang tính 

xây dựng.  

+ Khi trả lời các câu hỏi cần lựa chọn cách trả lời cụ thể, rõ ràng và thận 

trọng, lựa chọn từ ngữ đơn giản, dễ hiểu. 

+ Trong quá trình thảo luận, tránh để rơi vào độc thoại giữa hai người. 

Thay đổi không khí bằng những câu hỏi đơn giản như: “Mời các ông/ bà/ đồng 

chí khác...”. 

+ Tránh trường hợp làm cho người nghe không hiểu điều mà Chủ tọa trình 

bày. Đừng để rơi vào tình huống bị động. Cần kết thúc phần phát biểu của mình 

bằng những lời lẽ và cử chỉ thân thiện; tạo cơ hội để mọi người tiếp tục trao đổi, 

thảo luận những nội dung chưa thống nhất. 
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- Đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp thì rất cần chú trọng tới các 

lập luận, các căn cứ viện dẫn, các dẫn chứng từ thực tiễn, các câu nói, kể cả ca 

dao, tục ngữ, châm ngôn thích hợp nhằm thuyết phục các đại biểu, đối tượng 

khác. 

- Kỹ năng đặt câu hỏi 

Vũ khí quan trọng của những nhà quản lý giỏi là kỹ năng đặt câu hỏi. Bởi 

vì chính những câu hỏi là lý do dẫn dắt và khiến câu chuyện tiếp diễn, đồng thời 

thu hút đối tượng tham gia vào cuộc trò truyện và chia sẻ thông tin với mình. Và 

đó cũng là cách mà nhà quản lý tìm kiếm thông tin, đặc biệt là những thông tin 

mà họ còn chưa biết. Việc đặt câu hỏi đúng mang lại những lợi ích sau: 

+ Tập trung được suy nghĩ của người khác. 

+ Tạo được quan điểm chung. 

+ Xây dựng và củng cố được mối quan hệ tốt. 

+ Xoa dịu được những mâu thuẫn trong các cuộc tranh luận. 

+ Thể hiện sự chân thành, quan tâm đến người khác. 

+ Thể hiện sự thu hút cả tập thể. 

+ Truyền tải được sự tinh tế và nhạy bén của mình. 

+ Khơi dậy những suy nghĩ và nhận được tư vấn của người khác. 

Để có thể đặt được câu hỏi hiệu quả, lãnh đạo, quản lý cấp huyện cần rèn 

luyện những kỹ năng sau: 

+ Hãy lấy những câu hỏi bắt buộc phải hỏi làm trọng tâm, sau đó là những 

câu cần hỏi, nếu còn thời gian mới đến các câu nên hỏi, chú ý các câu nên hỏi là 

những câu mang tính chất tìm hiểu thêm. Các câu hỏi nên xoay quanh các từ 

khóa như: nếu, ai, tại sao, cái gì, khi nào, cách nào… Hãy tập liên tục đặt câu 

hỏi, trong trường hợp Chủ tọa hết câu hỏi thì đưa ra câu: “Còn cách nào tốt hơn 

không?”. 

+ Hãy bắt đầu từ việc không định kiến trước câu hỏi, không dùng những 
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câu hỏi áp đặt như: “Tôi muốn...”, “Tôi thấy rằng...”, mà hãy dùng những cụm 

từ có mức độ nhẹ như: “Theo ý kiến tôi thì...”, “Theo cảm nhận của tôi thì...”,... 

Bản thân Chủ tọa cũng phải tập thói quen kiên trì lắng nghe vì khi người khác 

trả lời câu hỏi họ cũng xem xét thái độ người nghe đối với câu trả lời của họ như 

thế nào. 

 + Hãy tập hỏi những câu hỏi ngắn gọn, cụ thể vào vấn đề, tốt nhất mỗi 

một vấn đề là một câu hỏi.  

d) Kỹ năng giải quyết sự không đồng thuận trong cuộc họp 

- Tình huống xích mích lẫn nhau trong cuộc họp. 

Để xử lý tình huống này, người điều hành cần: giữ thái độ bình tĩnh, 

khách quan; thu hút sự chú ý của những người dự họp và lập lại trật tự một cách 

dứt khoát và nhẹ nhàng nhất có thể; sau đó cần nhấn mạnh lại tầm quan trọng 

của hoạt động cuộc họp đang diễn ra, nhấn mạnh sự hợp tác cần thiết để đạt 

được mục tiêu của hoạt động này, đồng thời khuyến khích sự tham gia của tất cả 

những người có mặt vì sự thành công chung. 

- Tình huống thời gian cuộc họp bị kéo dài.  

Nếu tình huống này xảy ra, cần thiết có một cuộc họp bổ sung được tổ 

chức vào một thời điểm gần nhất có thể để tránh tình trạng vội vàng đưa ra 

những kết luận áp đặt, duy ý chí mà hậu quả tiêu cực là hầu như có thể dự đoán 

được một cách chắc chắn. Trong trường hợp này, những việc cụ thể mà người 

điều hành cần làm là: nhắc lại mục đích của hoạt động cuộc họp; tóm tắt những 

quan điểm khác biệt đã được phát biểu; nhấn mạnh đến thời hạn và sự khẩn 

trương cần thiết để có được những giải pháp xử lý vấn đề; phân công những 

công việc cụ thể cho cuộc họp bổ sung sau đó; xác định rõ những yêu cầu đối 

với cuộc họp bổ sung này; xác định thời điểm cho cuộc họp đó.  

 - Tình huống cuộc họp trầm lắng. 

 Để xử lý tại chỗ tình huống này, người điều hành cần tự mình tỏ ra hăng 

hái hơn, chủ động đưa ra những vấn đề tranh luận, có thể khuyến khích sự tham 
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gia bằng cách trao quyền luân phiên giữ vai trò điều hành những nội dung cụ thể 

của hoạt động cuộc họp cho những đối tượng khác nhau. 

 Nếu tình trạng cuộc họp trầm lắng có nguyên nhân từ khâu tổ chức hoạt 

động này thì cần xem xét lại những nội dung sau:  

+ Mục đích cuộc họp có thực sự cần thiết?   

+ Kế hoạch cuộc họp có thực sự được xây dựng tốt? Chương trình nghị sự 

có thực sự hợp lý?  

+ Công tác chuẩn bị và cung cấp thông tin cho các đối tượng tham gia 

cuộc họp có được chu đáo, đầy đủ và kịp thời hay không?  

+ Việc bố trí phòng họp và các trang thiết bị có ảnh hưởng tiêu cực đến 

bầu không khí cuộc họp? .v.v. 

 Nếu tình trạng trầm lắng trong hoạt động cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra và 

chứng tỏ đây là một nét văn hóa của tổ chức thì việc xử lý tình trạng này không 

còn là nhiệm vụ tức thời của người điều hành mà trở thành vấn đề cần giải quyết 

trong quá trình xây dựng văn hóa tổ chức. 

- Tình huống bất bình với người điều hành.  

Để xử lý tình huống không mong muốn này, người điều hành hoạt động 

cuộc họp cần luôn ghi nhớ: tránh mọi sự đối đầu trong quá trình điều hành cuộc 

họp; chú ý lắng nghe những ý kiến chống đối với thái độ bình tĩnh, tự tin; tránh 

những bình luận tức thời có thể dẫn đến tình trạng gia tăng căng thẳng; thể hiện 

rằng mình đã hiểu vấn đề được đề cập; cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa vấn đề 

căng thẳng được đặt ra với chủ đề chính của hoạt động cuộc họp đang được tổ 

chức, từ đó khéo léo đưa câu chuyện trở về với nội dung chương trình đã định. 

đ) Khuyến khích người họp phát biểu ý kiến 

Khi cần tạo những ý tưởng chung, hãy cân nhắc tới việc sử dụng thủ thuật 

để khuyến khích người họp tham gia phát biểu ý kiến để họ nghĩ ra càng nhiều 

giải pháp, đề xuất và ý tưởng càng tốt. Để khuyến khích mọi người thảo luận, 

phát biểu ý kiến, người chủ trì, điều hành cần chú ý: 
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- Nêu rõ những điểm cần thảo luận hoặc phát biểu ý kiến. 

- Mời mọi người cho ý kiến. Trên thực tế, trong một số trường hợp cần 

chỉ định trực tiếp một người am hiểu nhất về vấn đề phát biểu ý kiến trước để 

phá vỡ sự e ngại, tạo không khí chung.  

- Để mọi người cho ý kiến về điều mà thành viên trong cuộc họp nêu ra 

trong trường hợp bản thân chủ trì, điều hành cho rằng ý kiến của họ là hợp lý 

nhưng chưa đủ thông tin để ra quyết định. Đừng vội đưa ra ý kiến mang tính áp 

đặt. 

- Kiểm soát những người hay cắt ngang và những người hay áp đảo trong 

cuộc họp; tạo cơ hội cho những người ít nói cùng tham gia ý kiến. 

- Khi mọi người phát biểu ý kiến, hãy viết lại tất cả những ý kiến đó. Cần 

có thái độ tích cực và động viên về những vấn đề mọi người phát biểu. Không 

nên ngắt quãng, đừng chỉ trích, đánh giá những gợi ý cho tới khi tất cả mọi 

người đã phát biểu và bản thân đã sẵn sàng đánh giá danh sách những ý tưởng 

đó và quyết định các bước tiếp theo cần thực hiện. 

e) Kỹ năng kết luận và kết thúc cuộc họp 

 Kết thúc cuộc họp nên thực hiện những công việc sau: 

- Tóm tắt một thông điệp 

 + Thông điệp gửi đến người nghe phải khớp với mục tiêu ban đầu đặt ra.  

 + Thông điệp phải chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.  

 +  Không dông dài, không dùng những câu nói gây ức chế cho người nghe. 

- Gợi mở những nội dung cần tiếp tục quan tâm  

 Cần khái quát những nội dung, thông điệp đã được trình bày trong cuộc 

họp trên cơ sở đó nêu ra cho người nghe những nội dung, thông điệp cần tiếp tục 

quan tâm trong thời gian tới, hoặc trong tương lai. 

 - Tạo dựng ý kiến, quan điểm 

 Kết thúc cuộc họp cần:  
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 + Đưa ra một nhận xét, đánh giá. 

 + Đưa ra một luận điểm, quan điểm. 

 + Tuyên truyền, cổ vũ, kêu gọi. 

 Một lời kết thúc lịch sự cũng tạo ấn tượng tốt cho người nghe. Khi thực 

hiện xong bài nói, dù rằng cuộc họp đó thành công hay không thì người trình bày 

cũng phải cảm ơn người nghe trước khi ra về và hứa hẹn sẽ liên lạc lại với họ khi 

họ có nhu cầu. Cần biết kết thúc đúng lúc.  

Tóm lại, cùng với các kết quả đạt được từng phần trong quá trình điều 

hành cuộc họp, khi kết luận và kết thúc cuộc họp, người điều hành cuộc họp cần 

khẳng định các nội dung: 

+ Các vấn đề đã được nhất trí, nhấn mạnh các nội dung và cả các biện 

pháp, phân công thực hiện (nếu có) của các nội dung đã thống nhất. Các vấn đề 

chưa được nhất trí, nếu chưa được nhất trí thì các lý do chính là gì, gồm các nội 

dung cụ thể gì, phương án giải quyết tiếp theo. 

+ Thông qua biên bản cuộc họp. 

+ Thông qua Nghị quyết hoặc các văn bản khác (nếu có). 

+ Đánh giá và kết thúc cuộc họp. Cuối cùng có thể có diễn văn bế mạc. 

+ Lưu ý các công việc cần thực hiện sau cuộc họp đối với các thành viên 

dự  họp. 

Khi kết thúc cuộc họp như lịch trình, người chủ trì cuộc họp cần tổng kết 

những kết quả đạt được trong cuộc họp, cần liệt kê tất cả những quyết định đã 

được đưa ra. 

Vào cuối buổi họp, nên xác định và liệt kê danh sách “Những bước tiếp 

theo”. Hãy áp dụng câu hỏi ai, cái gì, ở đâu và khi nào cho từng nhiệm vụ. 

Tổng kết cuộc họp với ý kiến kết quả nhất trí về cách giám sát những 

bước tiếp theo. 

Ý kiến kết luận của người chủ trì cuộc họp phải rõ ràng và cụ thể, thể hiện 

được đầy đủ tính chất, nội dung và yêu cầu của cuộc họp.  
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CÂU HỎI 

1. Câu hỏi ôn tập 

a) Hãy trình bày các nguyên tắc và nội dung cơ bản khi điều hành một 

cuộc họp. 

b) Hãy phân tích những nguyên nhân dẫn tới một cuộc họp không 

thành công. 

2. Bài tập 

a) Bài tập thực hành 

Hãy lựa chọn một vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, xây 

dựng một chương trình nghị sự cho cuộc họp nhằm triển khai nhiệm vụ cụ thể 

đó. Gợi ý: 

- Xác định mục tiêu cuộc họp;  

- Phân tích vấn đề có thể nảy sinh;  

- Xây dựng chương trình nghị sự;  

- Đề xuất giải pháp tháo gỡ vấn đề;  

- Xác định các nguồn lực đảm bảo cuộc họp đạt hiệu quả. 

- Hãy viết lại tất cả những ý tưởng đó. Đừng ngắt quãng, đừng chỉ trích 

đánh giá những gợi ý cho tới khi tất cả mọi người đã phát biểu và bản thân đã 

sẵn sàng đánh giá danh sách những ý tưởng đó và quyết định các bước tiếp theo 

cần thực hiện. 

b) Bài tập tình huống 

- Tình huống 1: 

Trong quá trình thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp huyện A, 

một số đại biểu Ủy ban nhân dân đã thảo luận chệch hướng nội dung mà cuộc 

họp đang bàn, sau đó một đại biểu đứng lên phát biểu lại dài dòng và không 

đúng trọng tâm. Với tư cách là Chủ tọa cuộc họp, đồng chí sẽ xử lý như thế nào 

để các đại biểu Ủy ban nhân dân thảo luận theo đúng nội dung của cuộc họp, 
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phát biểu ý kiến trong khoảng thời gian cho phép mà không ảnh hưởng đến tâm 

lý của các đại biểu và cũng không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc họp? 

- Tình huống 2: 

Cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp huyện được tổ chức vào ngày 

10/11/2010, tổng số đại biểu là 24 đồng chí. Tham dự có 19 đồng chí (5 đồng 

chí vắng mặt có lý do). Số lượng đại biểu vẫn trên 2/3 nên cuộc họp vẫn được 

tiến hành. Thời gian họp là một ngày, buổi chiều chuẩn bị thông qua nghị quyết 

thì có 2 đồng chí vắng mặt (vì lý do bất khả kháng và có xin phép chủ tọa). Với 

vai trò chủ tọa, đồng chí xử lý tình huống đó như thế nào? 
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