
Sự khác biệt giữa CTO và CIO 

CTO và CIO đều là những vị trí điều hành cấp cao trong một công ty, 

nhưng họ có những lĩnh vực trách nhiệm khác nhau. 

CTO là viết tắt của Giám đốc Công nghệ (Chief Technology Officer). CTO 

chịu trách nhiệm về định hướng công nghệ của công ty. Họ lãnh đạo các 

nhóm công nghệ và kỹ thuật và đưa ra quyết định về việc phát triển và triển 

khai các công nghệ mới. CTO cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng cơ sở 

hạ tầng công nghệ của công ty là đáng tin cậy, hiệu quả và an toàn. Họ 

hợp tác chặt chẽ với CEO và các giám đốc điều hành khác để phát triển 

các chiến lược công nghệ phù hợp với mục tiêu chung của công ty. 

CIO là viết tắt của Giám đốc Thông tin (Chief Information Officer). CIO chịu 

trách nhiệm về chiến lược công nghệ thông tin tổng thể của công ty, bao 

gồm quản lý hệ thống thông tin và dữ liệu. Họ phụ trách cơ sở dữ liệu, ứng 

dụng phần mềm và hệ thống máy tính của công ty. CIO chịu trách nhiệm 

đảm bảo rằng thông tin của công ty được bảo mật và có sẵn cho đúng 

người vào đúng thời điểm. Họ làm việc chặt chẽ với Giám đốc điều hành 

và các giám đốc điều hành khác để phát triển các chiến lược CNTT hỗ trợ 

các mục tiêu chung của công ty. 

Tóm lại, trong khi cả CTO và CIO đều đóng vai trò quan trọng trong hoạt 

động công nghệ của công ty, CTO tập trung vào phát triển và triển khai công 

nghệ trong khi CIO tập trung vào quản lý thông tin và chiến lược công nghệ. 

CTO có nghiêng nhiều hơn về phía sản phẩm không? 

Vai trò của CTO có thể khác nhau tùy thuộc vào công ty và ngành, nhưng 

nói chung, CTO tập trung hơn vào sự phát triển và đổi mới công nghệ hỗ 

trợ các sản phẩm và dịch vụ của công ty. 

CTO chịu trách nhiệm phát triển chiến lược và lộ trình kỹ thuật phù hợp với 

mục tiêu kinh doanh của công ty. Điều này có thể liên quan đến việc giám 

sát việc thiết kế và phát triển các sản phẩm hoặc tính năng mới, quản lý cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn, đồng thời 

xác định và tích hợp các công nghệ mới có thể nâng cao các dịch vụ của 

công ty. 



Trong nhiều trường hợp, CTO làm việc chặt chẽ với đội ngũ quản lý sản 

phẩm để đảm bảo rằng khả năng kỹ thuật và lộ trình phù hợp với chiến lược 

sản phẩm của công ty. Họ cũng có thể cộng tác với các bộ phận khác, chẳng 

hạn như bán hàng và tiếp thị, để đảm bảo rằng khả năng kỹ thuật của công ty 

được truyền đạt hiệu quả cho khách hàng và các bên liên quan khác. 

Nhìn chung, mặc dù CTO không chỉ tập trung vào sản phẩm, nhưng vai trò 

của họ rất quan trọng trong việc phát triển và cung cấp các khả năng công 

nghệ làm nền tảng cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty. 

Trường hợp của một CTO phi kỹ thuật là gì? 

Theo truyền thống, vai trò của Giám đốc Công nghệ (CTO) gắn liền với 

chuyên môn kỹ thuật sâu trong ngành. Tuy nhiên, với sự tập trung ngày càng 

tăng vào chiến lược kinh doanh và đổi mới, có một xu hướng ngày càng tăng 

đối với các CTO phi kỹ thuật (không có nhiều kiến thức về công nghệ). 

CTO phi kỹ thuật thường là người có kỹ năng lãnh đạo và kinh doanh 

mạnh mẽ, nhưng có thể không có nền tảng kỹ thuật sâu. Thay vào đó, họ 

có thể có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như quản lý sản phẩm, bán hàng 

hoặc vận hành. Mặc dù họ có thể không có trình độ chuyên môn kỹ thuật 

như CTO truyền thống, nhưng họ có thể mang lại một quan điểm độc đáo 

cho vai trò và giúp thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong công ty. 

Trường hợp của một CTO phi kỹ thuật thường dựa trên ý tưởng rằng vai 

trò của CTO đang phát triển từ trọng tâm kỹ thuật thuần túy sang trọng tâm 

chiến lược và định hướng kinh doanh hơn. Trong bối cảnh kinh doanh 

ngày nay, công nghệ không còn chỉ là một chức năng hỗ trợ, mà là động 

lực cốt lõi của sự đổi mới và tăng trưởng. Như vậy, CTO cần có sự hiểu 

biết sâu sắc về doanh nghiệp và có khả năng chuyển các khái niệm kỹ 

thuật thành giá trị kinh doanh. 

Một CTO phi kỹ thuật có thể mang lại các kỹ năng và quan điểm có giá trị 

cho vai trò này, chẳng hạn như hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách 

hàng, tập trung vào đổi mới và chiến lược kinh doanh cũng như khả năng 

truyền đạt các khái niệm kỹ thuật theo cách dễ hiểu bởi các bên liên quan 

phi kỹ thuật. Họ cũng có thể hiệu quả hơn trong việc xây dựng quan hệ đối 



tác và hợp tác với các đơn vị kinh doanh khác, điều này có thể rất quan 

trọng trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng. 

Nhìn chung, trường hợp của một CTO phi kỹ thuật dựa trên nhu cầu về 

một cách tiếp cận chiến lược và tập trung hơn vào kinh doanh để lãnh đạo 

công nghệ. Mặc dù chuyên môn kỹ thuật vẫn quan trọng, nhưng nó không 

còn là điều kiện tiên quyết duy nhất cho vai trò này. Một CTO phi kỹ thuật 

có thể mang lại một bộ kỹ năng và kinh nghiệm độc đáo có thể giúp thúc 

đẩy sự đổi mới và phát triển trong công ty. 


