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Mười kỹ năng quản lý cần có của  
một người lãnh đạo phòng thí nghiệm 

 

Dù gần đây bạn đã được thăng chức lên làm quản lý phòng thử nghiệm hay là vị trí 
của người mà bạn đang quan tâm, vai trò đó có khả năng yêu cầu những kỹ năng và 
sự thành thạo mà bạn cần phải biết.  

Tất nhiên, một phần chính của công việc là tạo điều kiện cho những khám phá mới 
và thực hiện các chương trình nghiên cứu thú vị, nhưng công việc không kết thúc ở 
đó. Hãy tham khảo 10 kỹ năng mà chúng tôi đã xác định để tạo nên một người quản 
lý phòng thử nghiệm thành công.  

1. Khả năng lãnh đạo  

Tại một vị trí chịu trách nhiệm cho toàn nhóm, có vẻ hơi nản chí khi lần đầu tiên bạn 
được đề bạt vai trò lãnh đạo phòng thử nghiệm, nhưng không cần thiết khi bạn phân 
chia thành các bộ phận cấu thành của nó. Hãy xem xét ba điểm sau đây và bạn sẽ 
tiếp tục trở thành người quản lý phòng thử nghiệm được mọi người kính trọng.  

Thứ nhất, nhằm mục đích đưa ra lựa chọn vì lợi ích của toàn thể. Vị trí quyền lực có 
nghĩa là quyết định cuối cùng thuộc về bạn, vì vậy hãy xem đó là đưa ra sự lựa chọn 
cho nhóm chứ không phải cho cá nhân.  

Thứ hai, hãy tự tin lựa chọn. Người quản lý phòng thử nghiệm cần phải sẵn sàng và 
có thể đưa ra các quyết định quan trọng và truyền cảm hứng cho nhóm với những 
đánh giá, suy nghĩ hợp lý.  

Cuối cùng, duy trì động lực và sự nhiệt tình trong nhóm. Hãy lắng nghe nhân viên 
của bạn, đảm bảo mọi người nhận thức được mục tiêu của mình và thấy rằng nhân 
viên đang làm việc cùng nhau vì lợi ích chung của phòng thử nghiệm.  

2. Giao tiếp  

Cả giao tiếp chính thức và không chính thức đều quan trọng để đảm bảo tinh thần 
đồng đội tuyệt vời và bầu không khí làm việc thân thiện. Hãy đảm bảo lập lịch trình 
giao tiếp trực tiếp thường xuyên với nhân viên để họ có cơ hội thảo luận về bất kỳ 
vấn đề nào với bạn trước khi chúng trở thành vấn đề không mong muốn.  

Một người quản lý dễ tiếp cận và hiểu biết thường xuyên được liệt kê là một trong 
những yếu tố chính trong thúc đẩy tinh thần nhân viên. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm 
điểm để trở thành siêu sếp, hãy sắp xếp các cuộc gặp gỡ không chính thức bên ngoài 
môi trường làm việc để cho phép các đồng nghiệp vui vẻ, làm giảm bớt căng thẳng 
trong công việc. 
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 3. Quản lý dự án  

Vai trò của người quản lý phòng thử nghiệm có nhiều sự giao thoa với người quản lý 
dự án. Tất nhiên, việc hoàn thành một dự án là có sự cố gắng nỗ lực của cả nhóm và 
đôi khi có thể xảy ra không có thành phần còn lại của nhóm bạn, nhưng tập hợp 
nhiều yếu tố của một dự án phức tạp sẽ phần lớn thuộc về trách nhiệm của người 
quản lý phòng thử nghiệm.  

Cho dù bạn có thiết lập các khung thời gian, truyền đạt các mục tiêu cho phần còn 
lại của nhóm dự án hay đảm bảo phân công, điều phối dự án là chìa khóa thành công 
và bạn là người phải thực hiện.  

4. Quản lý ngân sách  

Tài trợ của chính phủ là hiếm hoi và xin tài trợ và tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau 
là chìa khóa cho một phòng thử nghiệm thành công, thịnh vượng. Tương lai của 
phòng thử nghiệm có thể trong bối cảnh không có kinh phí phù hợp, vì vậy đây là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà bạn sẽ thực hiện với tư cách là người 
quản lý phòng thử nghiệm.  

Có rất nhiều khóa học sẽ giúp bạn cải thiện việc viết hồ sơ dự thầu, hoặc bạn có thể 
dành thời gian để tìm kiếm lời khuyên của các nhân viên cấp cao có nhiều kinh 
nghiệm trong lĩnh vực này.  

Tuy nhiên, đừng hoảng loạn nếu bạn không phải là một người viết lách, có những cơ 
quan chuyên về công việc này hoặc bạn có thể thuê một người viết hồ sơ dự thầu 
nếu ngân sách cho phép.  

Chi tiêu trong lĩnh vực này thường mang lại lợi nhuận đầu tư lớn vì vậy hãy xem xét 
ủy thác nhiệm vụ nếu cần thiết. 

5. Tổ chức các cuộc họp  

Đảm bảo rằng các cuộc họp trong phòng thử nghiệm của bạn chất lượng và hiệu quả, 
có thể mất rất nhiều công việc. Cho dù trước cuộc họp bạn đang tập hợp các chương 
trình nghị sự, hãy giữ cho tập trung thảo luận trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp, 
hoặc thảo luận trong nhóm sau đó, việc tổ chức các cuộc họp sẽ đòi hỏi rất nhiều kỹ 
năng.  

Sẽ rất tốt khi xem cách người khác tiến hành các cuộc họp và làm việc với các kỹ năng 
mà bạn thấy hiệu quả nhất, khiến cho các cuộc họp trở nên hiệu quả và hữu ích cho 
toàn bộ nhóm.  

6. Quản lý các ưu tiên bị xung đột  

Những hạn chế tài chính và các cam kết khác thường có nghĩa là không thể để ưu 
tiên một mình nghiên cứu. Một kỹ năng quan trọng đối với các nhà quản lý phòng 
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thử nghiệm là khả năng xử lý các ưu tiên bị xung đột này, đảm bảo nghiên cứu chất 
lượng tốt nhất trong khi tối đa hóa lợi nhuận và thu hút các nhà đầu tư.  

Khoa học là về khám phá và đổi mới, nhưng một nhà quản lý hiệu quả phải cung cấp 
những thứ này đúng thời hạn và trong ngân sách. 

7. Giải quyết vấn đề sáng tạo  

Là người quản lý phòng thử nghiệm, bạn sẽ thường xuyên phải động não suy nghĩ. 
Cuối cùng, vào thời điểm bạn gặp vấn đề, dường như các giải pháp rõ ràng hơn cùng 
với sự cố gắng của các thành viên trong nhóm của bạn. Cho dù giải quyết vấn đề 
ngân sách thông qua các giải pháp khắc phục hoặc đưa ra một viễn cảnh mới mẻ cho 
một dự án, động não suy nghĩ là một trong các kỹ năng bạn cần sử dụng.  

Trở thành một người giải quyết vấn đề sáng tạo tốt hơn bằng cách luôn cập nhật 
những tin tức mới nhất trong ngành và những tiến bộ trong lĩnh vực của bạn. Tập 
trung suy nghĩ trìu tượng hơn, bạn có thể phát hiện ra các giải pháp sáng tạo và có 
thể áp dụng để giải quyết vấn đề từ đơn giản đến phức tạp.  

8. Phát triển kỹ năng  

Là người quản lý phòng thử nghiệm, cũng là vai trò của bạn để giám sát các hội nghị 
và đào tạo cho nhóm của bạn. Đảm bảo nhân viên của bạn luôn cập nhật các khóa 
đào tạo và những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực của bạn rất quan trọng đối với lực 
lượng lao động có tư duy tiến bộ.  

Tham gia các tổ chức khóa học hoặc thương mại có liên quan để luôn đứng đầu trong 
tất cả các phát triển mới nhất. Xác định và ưu tiên các khóa học sẽ có lợi nhất cho 
phòng thử nghiệm nói chung và sắp đặt phù hợp.  

Khi ngân sách hạn hẹp, có thể dễ dàng bỏ qua việc đào tạo và phát triển nhân viên.  

9. Giám sát an toàn  

Do bản chất của môi trường phòng thử nghiệm vốn đầy rẫy những hiểm nguy.  

Từ lưu trữ các hóa chất đến thực hiện các quy trình, môi trường phòng thử nghiệm 
có nhiều rủi ro. Người ta thường nói “ an toàn là trách nhiệm của mỗi người”, tất 
nhiên điều này là đúng, nhưng với tư cách là người quản lý phòng thử nghiệm, thì 
nhiệm vụ của bạn là đảm nhận vai trò của một người đứng đầu.  

Phải đảm bảo luôn có hướng dẫn về an toàn rõ ràng, nên chú trọng việc sắp xếp huấn 
luyện an toàn và giám sát nơi làm việc luôn sạch sẽ, có tổ chức và an toàn để làm 
việc. 
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10. Chủ trì cuộc họp  

Nếu trước đây bạn chỉ là người tham dự các cuộc họp trong phòng thử nghiệm, thì 
có thể cho rằng điều hành một cuộc họp dễ dàng, chỉ đơn giản là bố trí thời gian và 
đặt lịch họp, nhưng những người quản lý phòng thử nghiệm có kinh nghiệm sẽ biết 
rằng còn nhiều điều cần phải làm hơn thế nhiều. 

Từ việc kết hợp các chương trình nghị sự với nhau, phân bổ thời gian thích hợp cho 
cuộc họp, tiếp theo đảm bảo cuộc họp diễn ra suôn sẻ, vai trò của người tổ chức 
cuộc họp là vô cùng quan trọng. Nếu vai trò này là mới đối với bạn, bạn nên quan sát 
các cuộc họp và chú ý về những gì họ đã làm tốt để học tập.  

Người dịch: Tố Quyên  
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