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Tại sao cần quan tâm đến BĐG
tại nơi làm việc?

➢ BĐG là mục tiêu thứ 5 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên 
hợp quốc, là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới



Tại sao cần quan tâm đến BĐG
tại nơi làm việc?

PHÁP LÝ

• BĐG tại nơi làm việc được quy
định trong:

➢Luật Lao động sửa đổi

➢Luật bình đẳng giới

➢Chiến lược BĐG quốc gia

➢Nghị định của Chính phủ

▪ Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2021: ban hành 

chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2021 – 2030

▪ Nghị định số 125/2021/NĐ-CP quy định

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực bình đẳng giới

ĐẠO ĐỨC

• BĐG tại nơi làm việc
là việc nên làm

KINH TẾ

• BĐG mang lại lợi ích
kinh tế cho doanh
nghiệp



BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC MANG 
LẠI LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

Cải thiện môi trường làm

việc, nâng cao sự hài lòng

của nhân viên, gắn kết đội

ngũ

Thu hút và Phát triển nhân

tài

Tăng cường đổi mới và hiệu 

quả làm việc nhóm

Nâng cao năng suất, chất

lượng sản phẩm/dịch vụ

NỘI LỰC NGOẠI LỰC

Khẳng định cam kết, và

trách nhiệm xã hội của

doanh nghiệp

Xây dựng danh tiếng, 

thương hiệu, thu hút nhà

đầu tư, khách hàng

SỨC CHỐNG 

CHỊU

KHẢ NĂNG 

PHỤC HỒI

PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG

HIỆU QUẢ 

KINH DOANH



Tại sao cần quan tâm đến BĐG
tại nơi làm việc?

VBCSD-VCCI đưa các chỉ số liên quan đến

BĐG tại nơi làm việc và hạng mục tôn vinh về

BĐG vào Chương trình CSI bắt đầu từ năm

2021 

→ Đã chọn ra Top 5 đơn vị thực hành tốt

nhất về BĐG tại nơi làm việc năm 2021

Các tổ chức, hiệp hội tại Việt Nam thể hiện

sự quan tâm đối với BĐG: 



VINH DANH DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG 

TRONG BĐG TẠI NƠI LÀM VIỆC

6

❖ 2021: Lần đầu tiên các doanh

nghiệp tiêu biểu trong thực hiện

BĐG tại nơi làm việc được vinh

danh trong chương trình CSI

❖ 2022: Top 10 doanh nghiệp tiên

phong trong BĐG tại nơi làm việc

được đưa thành một hạng mục

vinh danh chính thức trong

chương trình CSI



BÌNH ĐẲNG GIỚI 

TẠI NƠI LÀM VIỆC

1. Chính sách đa

dạng giới trong

HĐQT và Ban 

giám đốc

2. Công bằng về

lương thưởng

3. Bình đẳng giới

trong tuyển dụng, 

bổ nhiệm và

thăng tiến

4. Chiến 

lược/chương

trình đào tạo, 

phát triển cán bộ

nữ

5. Môi trường làm

việc linh hoạt

(chính sách làm

việc linh hoạt, chế

độ thai sản)

6. Môi trường làm

việc an toàn và

được tôn trọng: 

chống quấy rối, 

phân biệt đối xử

• Chỉ số G16: Chính sách 

chống quấy rối tình dục tại 

nơi làm việc

• Chỉ số L20: Có các chế độ 

chăm sóc cho con người lao 

động (khen thưởng, hỗ trợ 

học phí…)

• Chỉ só L21: Có chế 

độ/chương trình hỗ trợ xây 

dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo 

hoặc một phần chi phí gửi 

trẻ cho NLĐ

• Chỉ số L50: Định kỳ đánh giá 

sự hài lòng của NLĐ đối với 

chính sách và hoạt động của 

doanh nghiệp

• Chỉ số G14: Có chính sách/quy

định chính thức về chế độ làm

việc linh hoạt

• Chỉ số L52 – khuyến khích tạo

điều kiện làm việc linh hoạt

cho lao động nữ; Bảo vệ

quyền lợi thai sản cho lao

động nữ và lao động nam

Chỉ số G12- Chính sách quy 

hoạch, kèm cặp, bồi dưỡng cán 

bộ lãnh đạo nữ

Chỉ số L42 – xây dựng và thực 

hiện các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp hằng năm cho 

NLĐ

Chỉ số L53: Đào tạo, bồi dưỡng 

năng lực cho lao động nữ

• Chỉ số G17 – Có chính sách không

phân biệt đối xử trong tuyển

dụng (vùng miền, giới tính, tôn

giáo…)

• Chỉ số L52 – Doanh nghiệp có

chính sách đề cập cụ thể đến việc

không phân biệt giới tính trong

quá trình tuyển dụng, lực chọn, 

bổ nhiệm và thăng chức

• Chỉ số I9 – Thu nhập bình quân 

lao động nam

• Chỉ số I10 – Thu nhập bình quân 

lao động nữ

• Chỉ số G18 – Có chính sách bình 

đẳng về thu nhập, chế độ đãi 

ngộ

• Chỉ số L52 - Bảo đảm thực hiện 

bình đẳng giới và các biện pháp 

thúc đẩy bình đẳng giới trong 

tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi, tiền lương và các chế độ 

phúc lợi khác.

• Số lượng nữ lãnh đạo trong 

Ban lãnh đạo cấp cao; 

• Chỉ số G13 – Chính sách đa 

dạng giới trong Hội đồng quản 

trị và Ban giám đốc



BÌNH ĐẲNG GIỚI 

TẠI NƠI LÀM VIỆC

1. Chính sách đa

dạng giới trong

HĐQT và Ban 

giám đốc

2. Công bằng về

lương thưởng

3. Bình đẳng giới

trong tuyển dụng, 

bổ nhiệm và

thăng tiến

4. Chiến 

lược/chương

trình đào tạo, 

phát triển cán bộ

nữ

5. Môi trường làm

việc linh hoạt

(chính sách làm

việc linh hoạt, chế

độ thai sản)

6. Môi trường làm

việc an toàn và

được tôn trọng: 

chống quấy rối, 

phân biệt đối xử

• Chỉ số L21: Có chế độ/chương

trình hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, 

lớp mẫu giáo hoặc một phần

chi phí gửi trẻ cho NLĐ

• Chỉ số G14: Có chính sách/quy

định chính thức về chế độ làm

việc linh hoạt

• Chỉ số L52: khuyến khích tạo

điều kiện làm việc linh hoạt

cho lao động nữ; Bảo vệ

quyền lợi thai sản cho lao

động nữ và lao động nam

• Chỉ số L42 : xây dựng và thực

hiện các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề nghiệp hằng

năm cho NLĐ

• Chỉ số L53: Đào tạo, bồi dưỡng

năng lực cho lao động nữ

• Chỉ số G17: Có chính sách không

phân biệt đối xử trong tuyển

dụng (vùng miền, giới tính, tôn

giáo…)

• Chỉ số L52: Doanh nghiệp có

chính sách đề cập cụ thể đến việc

không phân biệt giới tính trong

quá trình tuyển dụng, lực chọn, 

bổ nhiệm và thăng chức

• Chỉ số G18: Có chính sách bình

đẳng về thu nhập, chế độ đãi ngộ

• Chỉ số L52: Bảo đảm thực hiện

bình đẳng giới và các biện pháp

thúc đẩy bình đẳng giới trong

tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ

ngơi, tiền lương và các chế độ

phúc lợi khác.

• Chỉ số G13: Chính sách đa dạng

giới trong Hội đồng quản trị và

Ban giám đốc



Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ

(VBCWE) là tổ chức tiên phong và chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch

vụ một cách hệ thống và toàn diện nhằm kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng văn

hóa đa dạng và hòa nhập (D&I) gắn với bình đẳng giới (BĐG) tại nơi làm

việc – nền tảng quan trọng của sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp

tại Việt Nam.

THÀNH VIÊN VÀ ĐỐI TÁC

180.000+NGƯỜI

HƯỞNG LỢI

www.vbcwe.comdirector@vbcwe.com+84 243 2022 678

Đánh giá BĐG & sự hài lòng 

của nhân viên

Đào tạo doanh nghiệp 

về BĐG và D&I

Tư vấn chính sách về 

BĐG và D&I

Kết nối doanh nghiệp, 

lan tỏa giá trị

DỊCH VỤ & HOẠT ĐỘNG


