
CEO BRIEF TO PROMOTE INCLUSIVE  
LEADERSHIP AND GENDER EQUALITY IN VIETNAM

 1. GREATER  
 PROFITABILITY

 2. INNOVATION  
 & VALUE CREATION

 3. IMPROVED TALENT  
 MANAGEMENT &   
 RETENTION

BOTTOM LINE:  
+115% IMPROVEMENT  
ON PRE-TAX PROFIT  
OVER 5 YEARS

The pre-tax profit growth of a portfolio of 
listed Vietnamese companies with above 
average gender equality on Boards and key 
leadership positions versus the aggregate 
growth of all Vietnam Index constituents. 

International and Vietnam based research presents a compelling picture. Inclusive 
leadership and gender equality drive positive business outcomes: 

Business leaders of the following companies have generously contributed to this CEO Brief  
through sharing their experiences of championing workplace gender equality in Vietnam. 

Promoting inclusive leadership and gender equality is good for 
your organization; it is also good for you as a leader.

This CEO Brief is a collaboration between Investing in Women, the Australian Government, the Vietnam 
Business Coalition for Women’s Empowerment (VBCWE), Lightpath Leadership and Wardhaven Capital Ltd. 

It is designed as a resource ‘from executives for executives’, using real life examples.

It covers the WHY and the WHAT of inclusive leadership and includes easy first steps – ‘quick wins’ –  
that you as CEO can implement quickly and cost-effectively, whether you are leading:

A large or small company; a Vietnamese or a multinational company; a state-owned or a private company.

“Leading for legacy - Think about how this is good  
for you as a leader who cares about people,  

about generations, about legacy.”

HA THI THU THANH, CHAIR, DELOITTE VIETNAM AND CHAIR, VBCWE



WHY INCLUSIVE LEADERSHIP  
& GENDER EQUALITY? 

“  It’s not a charity. With diversity & inclusion you’re a stronger organisation” 
DENIS BRUNETTI, PRESIDENT OF ERICSSON VIETNAM, MYANMAR, CAMBODIA & LAOS; BOARD MEMBER OF VBCWE

“ Talent is distributed equally, opportunities are not. That’s the issue and the 
business driver.”  
SAI RAMANA PONUGOTI, COUNTRY MANAGER & GENERAL DIRECTOR, VIETNAM AT PROCTER & GAMBLE

Profitability. Innovation and Value Creation. Leveraging Human Capital. The case 
for inclusive leadership and gender equality is clear – both globally and in Vietnam.

Here are the three key reasons why inclusive leadership and gender equality can benefit your business:

 1. GREATER  
 PROFITABILITY

GENDER DIVERSE COMPANIES ARE MORE PROFITABLE

•   Wardhaven Capital’s Gender Equality Study in Vietnam (2021) compared a portfolio of the largest 15 
listed companies, with above-average gender equality across Boards and key leadership positions,  
with the Vietnam Index constituents and found that over a 5-yr period the portfolio of gender diverse 
companies’ pre-tax profits outperformed by 115% and share price by 31%. 

•  A 2020 FP Analytics global study found that the most gender diverse companies in male dominated 
industries are 47% more profitable than the least gender diverse companies.1

Corporate Profitability by Quartile  
of Women’s Representation

The top quartile companies with the highest percentage  

of women in executive management roles, on average, are 47  

percent more profitable than those in the bottom quartile.  
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 2. INNOVATION  
 & VALUE CREATION

GENDER DIVERSITY HELPS COMPANIES THINK DIFFERENTLY AND MORE CREATIVELY

•  A Catalyst study from 2020 concludes that inclusive business cultures lead to a 59.1 percent increase  
in creativity, innovation, and openness and 37.9 percent better assessment of consumer demand.2

•  Harvard Business Review (2021): Research: Adding Women to the C-Suite Changes How  
Companies Think: 

  The authors examined 163 multinational companies over 13 years. Their finding was that “when women 
are appointed to the C-suite, they catalyze fundamental shifts in the top management team’s risk 
tolerance, openness to change, and focus on M&As versus R&D. … ultimately [the research] suggests 
that including more women in executive decision-making may lead firms to consider a wider variety  
of value creation strategies.”3

 3. LEVERAGE  
 HUMAN CAPITAL

GENDER DIVERSE COMPANIES ARE BETTER ABLE TO RECRUIT AND RETAIN TOP TALENT, 

HELPING MAKE THEM MORE VERSATILE AND RESILIENT

•  Esquel Group in Vietnam (the largest woven shirt maker in the world) has 47% of women in its  
senior management team and reports: 

“ Our investment in employees’ wellbeing has led to a stable workforce. The retention rate is  

very high, 50% higher than general; the quality of products is better, and 90% of workforce  

returned post Covid lockdown”. 
 HANH DO, DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT, RETAIL & DISTRIBUTION, ESQUEL GROUP

•  A 2020 ILO enterprise survey across the Asia Pacific found that 69% of businesses implementing 
gender diversity initiatives reported an increased ability to attract and retain talent, while 57% said 
their company’s reputation had been enhanced.4

WHY INCLUSIVE LEADERSHIP  
& GENDER  EQUALITY? 
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“ My observation over 30 years of PNJ experience is: with the same job, same 
foundation, same starting point, women grow remarkably, because they’re 
looking for an opportunity to learn, although they have the family responsibility. 
Women leaders grow more than men when you provide opportunities”.  
CAO THI NGOC DUNG, CHAIR, PNJ; BOARD MEMBER OF VBCWE

There are several immediate actions you as CEO can take to promote inclusive 
leadership and gender equality in the workplace, to the benefit of your business.

The actions below are drawn directly from the experience and best practices from 
your peers - business leaders in Vietnam. They are easy first steps – ‘quick wins’:

IMMEDIATE
ADOPT BALANCED HIRING POLICIES

1.  Introduce gender balanced interview panels; regularly review to check gender balance in  
hiring outcomes.

 “ We standardised interview questions to ensure they are consistent for all candidates, and  
stopped passing comments, so biases are not being passed on to the next round of interviews.  

Now we are 50/50”. 
EDDIE THAI, GENERAL PARTNER, ASCEND VIETNAM VENTURES

CREATE A CONDUCIVE ENVIRONMENT

2.  Provide flexible working options for your employees, which enables women to perform their 
professional roles while also managing other responsibilities. This can include flexible working hours, 
and providing online training options rather than in person trainings after work that may conflict 
with family responsibilities. 

 “ Give employees the flexibility to adapt their roles – to make the role their own. It is about  
performance and outcomes, not doing things in a certain way. We can’t change what’s going on  
in employees’ homes, but we can create the environment for women at work that enables them to 
excel at their roles.” 
DENIS BRUNETTI, PRESIDENT OF ERICSSON VIETNAM, MYANMAR, CAMBODIA & LAOS; BOARD MEMBER OF VBCWE

3.  Encourage language in the workplace that makes employees feel safe and welcomed.

 “ In order to thrive, women have to feel safe. Ensure that the language you use does  

not objectify women.” 
SYLVIA NGUYEN, CEO ALPHANAM REAL ESTATE JSC.; BOARD MEMBER VBCWE

WHAT ACTIONS CAN CEOs TAKE TO 
PROMOTE INCLUSIVE LEADERSHIP & 
GENDER EQUALITY? 



WHAT ACTIONS CAN CEOs TAKE TO 
PROMOTE INCLUSIVE LEADERSHIP & 
GENDER EQUALITY? 

MEDIUM TERM
MEASURE

4.  Set and measure gender targets across your business – over 5 years, 10 years, which you and your 
leadership team are accountable to the Board. This includes targets on gender ratios at senior levels  
of your organization as well as narrowing the gender pay gap. 

 “ Companies have to encourage women to go to the front – the moment of truth is when you trust  
them and create the right opportunities and positions for them to discover their abilities and  

contribute to society”. 
CAO THI NGOC DUNG, CHAIR, PNJ; BOARD MEMBER OF VBCWE

ENABLE

5.  Promote and champion role models; offer opportunities for your young stars to represent  
the company.

 “We always stretch, empower, and encourage young women to go beyond their limits.

 “ We build more role models and give them a chance to interact with younger colleagues. 
If they see it in others, they will do it too.” 

 “ Keep your doors open, be like a mentor.” 
HANH DO, DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT, ESQUEL GROUP

6.  Facilitate the right infrastructure: a women’s network in your business, and programs for young 
professional women with leadership aspirations.

7.  Mainstream coaching as a leadership and management style – which can drive culture change in  
a positive direction.

RECOGNISE

8. Formally recognise people in your organisation who are living these values through awards.

 “ As an ongoing effort, exemplify this behavior. We recognise the people who live these values with 
MARC* awards”  
MICHELE WEE, CEO, STANDARD CHARTERED BANK VIETNAM

* MARC, Men Advocating Real Change, is a Catalyst initiative that inspires men to leverage their unique opportunities and 

responsibilities to be advocates for equality.5

 LEAD

9. Don’t delegate it! Own it!
 “  Don’t pass these actions right on to HR! 

You, as CEO are leading the idea, the innovation” 
HA THI THU THANH, CHAIR, DELOITTE VIETNAM AND CHAIR, VBCWE



WHAT NEXT? 

Join the Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment (VBCWE)  
and other Resources

The Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment (VBCWE)6 was established in January 2018 
under the Investing in Women7 initiative funded by the Department of Foreign Affairs and Trade (Australia). 

VBCWE offers comprehensive solutions for Workplace Gender Equality (WGE), including WGE assessment, 
WGE related trainings and policy consulting.

“  There is a huge return on a relatively modest investment. You can get the best practice from VBCWE. 
This is a huge opportunity to improve your HR policies, your brand and your employer recognition”.  
HUYNH BUU QUANG, CHIEF COUNTRY OFFICER, DEUTSCHE BANK, BOARD MEMBER OF VBCWE (ABOUT WORKING WITH VBCWE)

7 KEY DRIVERS OF CHANGE required to achieve Workplace Gender 
Equality identified by Investing in Women.

1.
Sustained 

Leadership 
Commitment & 
Accountability

2.
 Gender Equality 

Company Strategy  

3.
Gender Equality  

HR Policies, 
Processes & 
Programs  

4.
Gender Equality 
Data, Insights & 

Analytics  

 

5.
Gender Equality 

Employee 
Perceptions & 
Consultation 

7.
Gender Equality 

Knowledge  
& Skills 

6.
Gender Equality 

Communications & 
Transparency 

These seven drivers of 
change provide a guide  
for firms, but the factors 
required to bring about 
organisational culture 
change and achieve 
WGE are contextual and 
will vary between firms. 

Research quoted in this CEO Brief and other Resources:

1  FP Analytics: Women as Levers for Change (December 2020):  

https://womenasleversofchange.com/

2  Catalyst. (2020). Why Diversity and Inclusion Matter: Quick Take:  

https://www.catalyst.org/research/why-diversity-and-inclusion-matter/

3  HBR (2021): Research: Adding Women to the C-Suite Changes How 

companies Think: https://hbr.org/2021/04/research-adding-women-to-the-c-

suite-changes-how-companies-think 

4  ILO Research Brief (October 2020). Leading to Success: The business case for 

women in business and management in Vietnam: https://www.ilo.org/hanoi/

Whatwedo/Publications/WCMS_761063/lang--en/index.htm

5 More about the MARC awards: https://www.catalyst.org/marc/

6 Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment: https://vbcwe.com

7 Investing in Women: https://investinginwomen.asia



CẨM NANG VẮN TẮT CHO CEO VỀ THÚC ĐẨY 
CHÍNH SÁCH LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN VÀ BÌNH ĐẲNG 
GIỚI Ở VIỆT NAM

 1. GIA TĂNG  
 LỢI NHUẬN 

 2. NÂNG CAO NĂNG  
 LỰC ĐỔI MỚI VÀ TẠO  
 RA GIÁ TRỊ

 3. TĂNG CƯỜNG HIỆU  
 QUẢ QUẢN LÝ VÀ GIỮ  
 CHÂN NHÂN TÀI

KẾT QUẢ:
LỢI NHUẬN TRƯỚC 
THUẾ CAO HƠN 115% 
TRONG 5 NĂM

Mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của danh mục 
gồm các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt 
Nam có tỷ lệ bình đẳng giới trong Hội Đồng Quản Trị 
(HĐQT) và các vị trí lãnh đạo chủ chốt đạt trên mức 
trung bình thị trường, so với tổng mức tăng trưởng 
lợi nhuận trước thuế của các công ty trong VNIndex. 

Nghiên cứu ở Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung đã chỉ ra một sự thật không thể phủ 
nhận. Lãnh đạo toàn diện và bình đẳng giới góp phần đẩy mạnh kết quả kinh doanh: 

Lãnh đạo của các công ty sau đã có đóng góp lớn vào Cẩm nang vắn tắt này thông qua việc  
chia sẻ kinh nghiệm của họ trong hoạt động vận động bình đẳng giới tại nơi làm việc ở Việt Nam.

Việc thúc đẩy chính sách lãnh đạo toàn diện và bình đẳng giới không chỉ có 
lợi cho tổ chức mà còn có lợi cho chính bạn trong vai trò người lãnh đạo.
Cẩm nang vắn tắt cho CEO này là kết quả hợp tác giữa tổ chức Investing in Women (Đầu tư cho sự phát triển của 
phụ nữ), Chính phủ Úc, Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), Lightpath 
Leadership và Wardhaven Capital Ltd.

Tài liệu này được thiết kế “bởi lãnh đạo để dành cho lãnh đạo”, với sự kết hợp của nhiều ví dụ thực tế.

Đây là nơi trả lời câu hỏi TẠI SAO lại cần lãnh đạo toàn diện và ĐIỀU GÌ làm nên lãnh đạo toàn diện cùng với đó là 
các bước triển khai “đánh nhanh thắng nhanh”dù bạn là CEO đang lãnh đạo:

Công ty lớn hay nhỏ, công ty Việt Nam hay công ty đa quốc gia, công ty thuộc sở hữu nhà nước hay tư nhân.

“Lãnh đạo tạo giá trị trường tồn - Hãy nghĩ đến những gì bạn sẽ để lại trong vai trò lãnh đạo  
khi bạn biết quan tâm đến mọi người, mọi thế hệ, đến di sản bạn để lại”.

BÀ HÀ THỊ THU THANH, CHỦ TỊCH DELOITTE VIỆT NAM, CHỦ TỊCH VBCWE



TẠI SAO CẦN CÓ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN VÀ 
BÌNH ĐẲNG GIỚI?

“ Đây không phải là việc từ thiện. Sự đa dạng và toàn diện sẽ đưa tổ chức của bạn trở 
nên lớn mạnh hơn”. 
ÔNG DENIS BRUNETTI, CHỦ TỊCH ERICSSON VIỆT NAM, MYANMAR, CAMPUCHIA VÀ LÀO; THÀNH VIÊN HĐQT VBCWE

“ Tài năng được phân chia bình đẳng nhưng cơ hội thì không. Đó là vấn đề nhưng cũng là 
động lực cho doanh nghiệp”. 
ÔNG SAI RAMANA PONUGOTI, GIÁM ĐỐC QUỐC GIA KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC, PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM

Khả năng sinh lợi nhuận. Năng lực đổi mới và tạo ra giá trị. Phát triển nguồn nhân lực. 
Minh chứng về lợi ích của lãnh đạo toàn diện và bình đẳng giới đã rất rõ ràng, ở cả Việt Nam 
và trên thế giới.
Dưới đây là ba lý do chính cho thấy tại sao lãnh đạo toàn diện và bình đẳng giới lại có ích cho doanh nghiệp của bạn:

 1. GIA TĂNG 
 LỢI NHUẬN

CÁC CÔNG TY ĐA DẠNG VỀ GIỚI TÍNH CÓ LỢI NHUẬN CAO HƠN

•   Trong nghiên cứu về Bình đẳng giới tại Việt Nam (2021), Wardhaven Capital đã so sánh danh mục gồm 15 công ty 
niêm yết lớn nhất trên sàn chứng khoán có tỷ lệ bình đẳng giới trong HĐQT và các vị trí lãnh đạo chủ chốt trên mức 
trung bình thị trường, với các công ty trong VNIndex. Kết quả cho thấy rằng danh mục gồm các công ty đa dạng về 
giới tính đã đạt mức lợi nhuận trước thuế cao hơn 115% và giá cổ phiếu cao hơn 31% trong giai đoạn 5 năm.

•   Một nghiên cứu toàn cầu của FP Analytics năm 2020 cho thấy trong các ngành có lực lượng lao động chủ yếu là 
nam giới, các công ty có tỷ lệ đa dạng giới tính cao nhất có lợi nhuận cao hơn 47% so với các công ty có tỷ lệ đa 
dạng giới tính thấp nhất.1

Lợi nhuận doanh nghiệp theo tỷ lệ  
nữ giới trong nguồn nhân lực

Nhóm 25% doanh nghiệp có tỷ lệ nữ giới cao nhất giữ  
vai trò lãnh đạo đạt lợi nhuận trung bình cao hơn 47%  
so với nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ nữ giới thấp nhất. 
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 2. NĂNG LỰC ĐỔI MỚI  
 VÀ TẠO RA GIÁ TRỊ

SỰ ĐA DẠNG VỀ GIỚI TÍNH ĐEM LẠI CHO DOANH NGHIỆP TƯ DUY KHÁC BIỆT VÀ SÁNG TẠO

•  Một nghiên cứu của Catalyst vào năm 2020 kết luận rằng văn hóa bình đẳng trong doanh nghiệp giúp gia tăng 59,1% 
năng lực sáng tạo, đổi mới, tư duy cởi mở và làm tăng 37,9% kết quả đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng.2

•  Tạp chí Harvard Business Review (2021): Bổ nhiệm thêm phụ nữ vào các vị trí cấp cao giúp làm thay đổi góc nhìn 
của doanh nghiệp:

  Nhóm tác giả đã phân tích 163 công ty đa quốc gia trong hơn 13 năm và nhận thấy rằng “khi được bổ nhiệm vào 
các vị trí điều hành cấp cao, phụ nữ sẽ thúc đẩy những thay đổi nền tảng cho đội ngũ lãnh đạo đứng đầu doanh 
nghiệp, từ khả năng chấp nhận rủi ro, đón nhận thay đổi đến việc tập trung vào chiến lược mua bán và sáp nhập 
(M&A) thay vì nghiên cứu và phát triển (R&D). ...cuối cùng, nghiên cứu chỉ ra rằng khi có nhiều phụ nữ tham gia 
vào quá trình ra quyết định ở cấp điều hành hơn, các công ty có thể mở rộng góc nhìn ra nhiều chiến lược tạo giá 
trị hơn.3

 3. PHÁT TRIỂN  
 NGUỒN NHÂN LỰC

CÁC CÔNG TY ĐA DẠNG VỀ GIỚI TÍNH CÓ THỂ TUYỂN DỤNG VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI HIỆU QUẢ HƠN,
GIÚP HỌ TRỞ NÊN LINH HOẠT VÀ BỀN BỈ HƠN

•  Với đội ngũ quản lý cấp cao có 47% là phụ nữ, Tập đoàn Esquel Việt Nam (nhà sản xuất áo dệt thoi lớn nhất thế 
giới) cho biết:

“ Nhờ đầu tư vào chất lượng cuộc sống của nhân viên mà chúng tôi có được đội ngũ lao động bền vững. Tỷ lệ giữ 
chân nhân viên đạt rất cao, hơn 50% so với mặt bằng chung; chất lượng sản phẩm cũng tốt hơn và có đến 90% 
nhân viên đã quay lại làm việc sau thời gian ngừng hoạt động do COVID-19”.

  BÀ ĐỖ HỒNG HẠNH, GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH, BÁN LẺ VÀ PHÂN PHỐI, TẬP ĐOÀN ESQUEL

•  Năm 2020, ILO thực hiện một khảo sát về các doanh nghiệp trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thống 
kê cho thấy rằng: 69% các doanh nghiệp có triển khai sáng kiến đa dạng giới tính cho biết khả năng thu hút và 
giữ chân nhân tài của họ tăng lên, 57% các công ty này cho biết danh tiếng của họ được nâng tầm.4

TẠI SAO CẦN CÓ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN VÀ 
BÌNH ĐẲNG GIỚI?

Doanh nghiệp có 
triển khai báo cáo 
lãnh đạo toàn diện 
và bình đẳng giới +59%

TĂNG NĂNG  
LỰC SÁNG TẠO  

VÀ ĐỔI MỚI

+69%
TĂNG NĂNG LỰC 
THU HÚT VÀ GIỮ 
CHÂN NHÂN TÀI



“ Qua hơn 30 năm kinh nghiệm tại PNJ, tôi quan sát được một điều: với cùng công việc, 
cùng nền tảng, cùng xuất phát điểm, phụ nữ sẽ có những bước phát triển vượt bậc vì họ 
luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi, mặc dù họ còn có trách nhiệm gia đình. Lãnh đạo là nữ 
giới phát triển vượt trội hơn nam giới khi được trao cơ hội”. 
BÀ CAO THỊ NGỌC DUNG, CHỦ TỊCH PNJ; THÀNH VIÊN HĐQT VBCWE

Trong vai trò CEO, bạn có thể ngay lập tức triển khai một số hành động để thúc đẩy văn 
hóa lãnh đạo toàn diện và bình đẳng giới tại nơi làm việc, qua đó đem lại lợi ích cho doanh 
nghiệp của bạn.

Những hành động dưới đây được đúc kết từ kinh nghiệm của các lãnh đạo doanh nghiệp 
khác tại Việt Nam. Đây đều là những chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” mà bạn có thể dễ 
dàng áp dụng ngay từ bước đầu:

HÀNH ĐỘNG TỨC THÌ
ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CÂN BẰNG
1.  Chọn ban phỏng vấn cân bằng về giới tính; thường xuyên rà soát, kiểm tra mức độ cân bằng giới tính trong kết 

quả tuyển dụng.
 “ Chúng tôi chuẩn hóa bộ câu hỏi phỏng vấn để đảm bảo các câu hỏi nhất quán cho mọi ứng viên, đồng thời 

ngừng đưa ra nhận xét cá nhân mang tính chất thiên vị, do vậy sẽ không ảnh hưởng đến vòng phỏng vấn sau. 
Hiện tại tỷ lệ giới tính trong công ty chúng tôi là 50/50”. 
ÔNG EDDIE THÁI, THÀNH VIÊN HỢP DANH, ASCEND VIETNAM VENTURES

TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI
2.  Đưa ra các phương án làm việc linh hoạt cho nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên thực hiện vai trò công 

việc nhưng vẫn hoàn thành được các trách nhiệm khác. Trong đó bao gồm giờ làm việc linh hoạt và cung cấp 
thêm các khóa đào tạo trực tuyến thay vì các khoá học trực tiếp sau giờ làm để tránh trùng với công việc 
gia đình.

 “ Tạo điều kiện để nhân viên thực hiện vai trò của mình một cách linh hoạt– được làm chủ vị trí mình đảm 
nhận. Điều đáng quan tâm là hiệu suất và kết quả, không nhất định phải rập khuôn theo một cách làm việc. 
Chúng tôi không thể can thiệp vào đời sống gia đình của nhân viên nhưng chúng tôi có thể tạo ra môi trường 
làm việc giúp họ hoàn thành xuất sắc vai trò của mình”. 
ÔNG DENIS BRUNETTI, CHỦ TỊCH ERICSSON VIỆT NAM, MYANMAR, CAMPUCHIA VÀ LÀO; THÀNH VIÊN HĐQT VBCWE

3.  Khuyến khích cách biểu đạt ngôn ngữ giúp nhân viên cảm thấy an toàn và được chào đón tại nơi làm việc.
 “ Để phát triển trong công việc, phụ nữ cần được cảm thấy an toàn. Hãy đảm bảo cách biểu đạt ngôn ngữ trong 

công ty không gây phản cảm đối với phụ nữ”. 
BÀ NGUYỄN NGỌC MỸ, CEO CÔNG TY ĐỊA ỐC ALPHANAM, THÀNH VIÊN HĐQT VBCWE

CEO CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ THÚC ĐẨY TINH THẦN  
LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI?



CHIẾN LƯỢC TRUNG VÀ DÀI HẠN
ĐO LƯỜNG
4.  Thiết lập và đo lường các mục tiêu về giới tính cho toàn bộ doanh nghiệp - theo giai đoạn 5 năm, 10 năm, trong 

đó bạn và ban lãnh đạo sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các mục tiêu này. Những mục tiêu này bao 
gồm mục tiêu tỷ lệ giới ở các cấp quản lý cấp cao trong tổ chức và thu hẹp chênh lệch mức lương theo giới.

 “ Các công ty cần phải khuyến khích phụ nữ đứng lên lãnh đạo – sự thật sẽ hé lộ khi ta tin tưởng phụ nữ, tạo cơ 
hội và vị trí phù hợp để họ khám phá năng lực của bản thân cũng như đóng góp cho xã hội”.  
BÀ CAO THỊ NGỌC DUNG, CHỦ TỊCH PNJ, THÀNH VIÊN HĐQT VBCWE

TRAO QUYỀN
5.  Thúc đẩy và ủng hộ những tấm gương phụ nữ thành công; tạo cơ hội để các tài năng trẻ đại diện cho công ty.
 “ Chúng tôi luôn thúc đẩy, trao quyền và khuyến khích phụ nữ trẻ vượt qua giới hạn của chính mình.”

 “ Chúng tôi xây dựng nhiều tấm gương phụ nữ hơn và tạo cho họ cơ hội giao lưu với các đồng nghiệp trẻ.  
Nếu họ thấy người khác làm được thì họ cũng sẽ làm”.

 “ Hãy luôn mở rộng cánh cửa, hãy là một người cố vấn”. 
BÀ ĐỖ HỒNG HẠNH, GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH, TẬP ĐOÀN ESQUEL

6.  Xây dựng nền tảng hỗ trợ phù hợp: tạo mạng lưới phụ nữ trong doanh nghiệp và các chương trình dành cho 
phụ nữ trẻ có khát vọng vươn lên các vị trí lãnh đạo.

7.  Huấn luyện chính thống mang phong cách lãnh đạo và quản lý, qua đó thúc đẩy thay đổi văn hóa theo hướng 
tích cực.

CÔNG NHẬN
8.  Ghi nhận và trao thưởng cho những cá nhân trong tổ chức của bạn đã và đang thực hành các giá trị này.
 “ Để duy trì hiệu quả, hãy tuyên dương những hành động này. Chúng tôi vinh danh những ai đang thực hành các 

giá trị này thông qua giải thưởng MARC*” 
BÀ MICHELE WEE, CEO, NGÂN HÀNG STANDARD CHARTERED BANK VIỆT NAM

*MARC, hay Men Advocating Real Change (Nam giới vận động thay đổi), là một sáng kiến của Catalyst nhằm truyền cảm hứng cho nam giới nắm 
bắt lấy cơ hội và trách nhiệm của mình để ủng hộ quyền bình đẳng.5

ĐI ĐẦU
9. Đừng giao cho người khác! Hãy đi đầu làm gương!
 “ Đừng giao những hành động này cho phòng Nhân sự! 

Bạn, với tư cách CEO, là người dẫn dắt ý tưởng và hành trình đổi mới này”. 
BÀ HÀ THỊ THU THANH, CHỦ TỊCH DELOITTE VIỆT NAM, CHỦ TỊCH VBCWE

CÁC CEO CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ THÚC ĐẨY TINH THẦN 
LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI?



HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO?

Gia nhập Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ 
(VBCWE) và các nguồn lực khác
Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE)6 được thành lập vào tháng 1 năm 
2018 trong khuôn khổ dự án Investing in Women7 (Đầu tư cho sự phát triển của phụ nữ) của Bộ Ngoại giao và Thương 
mại Úc.

VBCWE cung cấp các giải pháp toàn diện cho Bình đẳng giới (BĐG) tại nơi làm việc, bao gồm đánh giá thực trạng 
BĐG, cung cấp các khóa đào tạo và tư vấn chính sách liên quan đến BĐG tại nơi làm việc.

“ Lợi nhuận thu lại rất lớn trong khi khoản đầu tư lại tương đối nhỏ. Bạn sẽ có được phương pháp hay nhất từ 
VBCWE. Đây là cơ hội lớn để cải thiện chính sách nhân sự, nâng tầm thương hiệu và danh tiếng với tư cách nhà 
tuyển dụng”. 
ÔNG HUỲNH BỬU QUANG, GIÁM ĐỐC QUỐC GIA, NGÂN HÀNG DEUTSCHE BANK, THÀNH VIÊN HĐQT VBCWE (PHÁT BIỂU VỀ TRẢI NGHIỆM HỢP TÁC VỚI VBCWE)

7 ĐỘNG LỰC THAY ĐỔI CHÍNH để đạt được bình đẳng giới tại nơi làm 
việc do Dự án Investing in Women đề ra.

1.
Duy trì cam  

kết và trách nhiệm  
của lãnh đạo

2.
 Chiến lược bình  
đẳng giới của  
doanh nghiệp  

3.
Các chính sách,  

quy trình và chương 
trình nhân sự vì  
bình đẳng giới

4.
Dữ liệu, thông tin  

chi tiết và phân tích  
về bình đẳng giới 

5.
Nâng cao nhận  

thức và tư vấn cho 
nhân viên về bình 

đẳng giới 

7.
Truyền thông  

và minh bạch về  
bình đẳng giới

6.
Kiến thức và  

kỹ năng về bình  
đẳng giới 

Bảy động lực thay đổi này là 
kim chỉ nam chung cho các 
doanh nghiệp, tuy nhiên mỗi 
công ty sẽ cần các yếu tố cụ 
thể khác nhau để thực sự 
mang lại thay đổi trong văn 
hóa tổ chức và đạt được bình 
đẳng giới tại nơi làm việc.

Danh sách nghiên cứu được trích dẫn trong Cẩm nang vắn tắt này và các nguồn tư liệu khác:
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https://womenasleversofchange.com/

2  Catalyst. (2020). Why Diversity and Inclusion Matter: Quick Take: https://www.
catalyst.org/research/why-diversity-and-inclusion-matter/

3  HBR (2021): Research: Adding Women to the C-Suite Changes How Companies 
Think: https://hbr.org/2021/04/research-adding-women-to-the-c-suite-changes-how-
companies-think

4  ILO Research Brief (October 2020). Leading to Success: The business case for 
women in business and management in Vietnam: https://www.ilo.org/hanoi/
Whatwedo/Publications/WCMS_761063/lang--en/index.htm

5  Tìm hiểu thêm về giải thưởng MARC: https://www.catalyst.org/marc/ 
Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE): 
https://vbcwe.com

6  Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE): 
https://vbcwe.com

7  Dự án Investing in Women (Đầu tư vào sự phát triển phụ nữ): https://
investinginwomen.asia


