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COVID CUE 
Bình Đẳng Giới
Tại Nơi Làm Việc Là Gì?
Vấn đề Bình đẳng giới (BĐG) tại nơi làm việc đang ngày càng 
nhận được nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp –  Vậy khái 
niệm này có ý nghĩa gì với bạn và doanh nghiệp của bạn?

BĐG tại nơi làm việc là khi tất cả nhân viên đều được tiếp cận các 
nguồn lực, cơ hội và đãi ngộ như nhau để phát triển bản thân 
và thăng tiến trên mọi cấp bậc mà không có sự phân biệt về giới. 

Doanh nghiệp cam kết BĐG tại nơi làm việc có trách nhiệm thực 
thi các cơ chế nhằm loại bỏ những phân biệt đối xử trực tiếp và 
gián tiếp, đảm bảo môi trường làm việc và văn hoá hoà nhập.

Bình đẳng giới tại nơi làm việc
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp…

Thu hút và giữ chân
nhân tài

Tăng cường đổi mới
và hiệu suất làm việc nhóm

1st

Xây dựng danh tiếng
nhằm thu hút nhà đầu tư

và người tiêu dùng

Phản ánh
thị trường 

Ưu tiên Bình đẳng giới tại nơi làm việc
tác động đến lợi nhuận của một doanh nghiệp

Cải thiện kết quả kinh doanh: 69% các doanh nghiệp khu vực Châu Á Thái Bình Dương đồng ý rằng sáng 
kiến đa dạng về giới giúp cải thiện kết quả kinh doanh (theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 
2019)

Gia tăng giá trị thị trường: Tỷ lệ phụ nữ trong ban điều hành của các doanh nghiệp Úc tăng 10% hoặc hơn 
giúp gia tăng giá trị thị trường lên 4,9%. Con số này tương đương với 52,6 triệu USD cho một doanh 
nghiệp trung bình (Cassells & Duncan, 2020)

Nâng cao hiệu quả kinh doanh: Số liệu từ cuộc điều tra gần 22.000 doanh nghiệp trên 91 quốc gia đã cho 
thấy một doanh nghiệp làm ăn phát đạt, nơi có 30% nữ lãnh đạo, dự tính có thể còn tăng thêm 15% lợi 
nhuận so với doanh nghiệp tương tự nhưng không có sự lãnh đạo của phụ nữ (Noland, Moran và Kotschwar, 
2016)

Gia tăng dữ liệu khách hàng: Phụ nữ có ảnh hưởng tới 80% quyết định mua sắm và đóng góp 20 nghìn 
tỷ USD vào chi tiêu toàn cầu (Ban Điều hành cấp cao của Liên Hợp Quốc về Tăng quyền Kinh tế cho Phụ nữ, 
2017)
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Với những lợi ích đã được kiểm chứng 
như tăng cường đổi mới và hiệu suất 
hoạt động, cùng với các tác động tích 
cực đến danh tiếng, các doanh nghiệp 
cần đặt vấn đề BĐG tại nơi làm việc 
lên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh 
khủng hoảng. Họ nên đảm bảo có sự 
góp mặt của cả nam giới và phụ nữ 
trong đội ngũ quản lý khủng hoảng, 
cũng như coi sự đa dạng là yếu tố 
then chốt cho mọi chiến lược phục 
hồi. Có rất nhiều doanh nghiệp đang 
ngày càng trở nên bền bỉ và khéo léo 
hơn trong việc đương đầu với các thử 
thách và tiếp nhận các cơ hội mới.

https://investinginwomen.asia/
http://vbcwe.com/


Làm thế nào để thúc đẩy
BĐG tại nơi làm việc?

Làm thế nào để đạt được BĐG tại nơi làm việc?
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Phụ nữ đang ở đâu?
Nam giới đang ở đâu?
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BĐG tại nơi làm việc mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cả nền kinh 
tế. Việc phát triển, thực thi và giám sát các chiến lược BĐG tại nơi làm 
việc là yếu tố quan trọng trong quá trình tạo dựng một môi trường làm 
việc hoà nhập và thịnh vượng.

Dẫn đầu sự thay đổi từ lãnh đạo cấp cao nhất: Làm rõ cho 
nhân viên, nhà đầu tư và người tiêu dùng về tính ưu tiên của BĐG 
tại nơi làm việc trong doanh nghiệp của mình.
Đo lường sự tiến bộ khi áp dụng BĐG tại nơi làm việc: Sử 
dụng dữ liệu của doanh nghiệp để theo dõi, đánh giá và cải thiện 
chính sách cũng như hoạt động thực tế.
Hướng tới sự cân bằng giữa phụ nữ và nam giới ở mọi cấp 
bậc trong doanh nghiệp và giám sát việc tiếp cận với cơ hội được 
thăng tiến và đào tạo.
Ngăn chặn nạn quấy rối tình dục và phân biệt đối xử - cả phụ nữ 
và nam giới nên được cảm thấy an toàn và tôn trọng.
Tạo điều kiện cho việc sắp xếp lịch làm việc linh hoạt và nghỉ 
phép gia đình cho cả phụ nữ và nam giới.
Hỗ trợ trả lương bình đẳng (trả lương bằng nhau đối với những 
công việc có giá trị tương đương)

DÙNG DỮ LIỆU NÀO
ĐỂ ĐO LƯỜNG?

Thu thập và giám sát dữ liệu 
về vị trí hiện tại của phụ nữ 
và nam giới trong công ty – 
ai là người ở cấp mới vào, 
cấp trung và cấp cao?

Có những thay đổi gì qua các 
năm không? Ai là nhân viên 
hỗ trợ và ai là người quản 
lý/lãnh đạo?

Thu thập dữ liệu về việc 
thăng tiến. Việc thăng tiến 
này có liên quan tới việc đào 
tạo lãnh đạo không?

Tài trợ, cố vấn và thúc đẩy sự 
phát triển của phụ nữ trong 
đội ngũ
Áp dụng nghỉ phép gia đình 
(bao gồm nghỉ phép của 
người chồng khi vợ sinh con)

Đặt mục tiêu rõ ràng về BĐG 
tại nơi làm việc và đảm bảo 
các cấp quản lý có trách 
nhiệm đạt được mục tiêu đó

Kiến tạo môi trường làm việc 
hòa nhập và tôn trọng

Hành trình tiến tới BĐG tại nơi làm việc
TÌM HIỂU VỀ BĐG TẠI 
NƠI LÀM VIỆC TRONG 

DOANH NGHIỆP

PHÁT TRIỂN CHIẾN 
LƯỢC HIỆU QUẢ

TẬP TRUNG VÀO 
THAY ĐỔI

Đánh giá và phân 
tích dữ liệu nhân sự
Nghiên cứu những 
câu chuyện thành 
công về BĐG tại nơi 
làm việc
Xác định lĩnh vực 
phát triển và tăng 
trưởng

Huy động nguồn 
nhân lực trong 
doanh nghiệp
Nhờ sự hỗ trợ của cố 
vấn viên và chuyên gia
Tăng cường chính 
sách BĐG tại nơi làm 
việc

Thực thi chính sách 
BĐG tại nơi làm việc 
Giám sát và đánh 
giá tiến trình
Đạt được thành 
công

TRỞ THÀNH
HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG

“Chúng ta nhận ra rằng 
đây là lúc để lắng nghe 
những tiếng nói khác 
nhau ở cấp quản lý và 

điều hành.” 

“Việc nhận thức và 
hành động thúc đẩy 

BĐG tại nơi làm việc sẽ 
mang lại lợi ích cho các 
tổ chức, doanh nghiệp 
nhằm tạo nên một môi 
trường làm việc công 
bằng và bình đẳng.” 

“Chúng tôi hướng tới 
BĐG tại nơi làm việc vì 

đơn giản chúng tôi 
muốn tiến tới một 

tương lai bền vững qua 
việc trao cơ hội bình 
đẳng cho tất cả mọi 

người.”

“Hoà nhập và đa dạng 
là những yếu tố quan 

trọng và mạnh mẽ thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo.”

Thành viên của

NGÂN HÀNG TMCP 
HÀNG HẢI VIỆT NAM 

(MSB)

Thành viên của Thành viên của Thành viên của
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