
Doanh nghiệp là 
Đơn vị sử dụng 
Lao động

Nâng quyền Kinh tế của Phụ nữ 
& Cơ hội của Doanh nghiệp 

Cần làm gì và như thế nào?

Vì sao 
cần quan tâm đến lao động nữ trong công ty?

Cơ hội việc làm 
cho phụ nữ

Điều kiện làm việc tốt 
và an toàn

Trả lương bình đẳng 
cho nam-nữ

Giờ làm việc linh hoạt 
cho phụ nữ

Hợp đồng tương đương 
cho nam và nữ
Tạo điều kiện cho phụ nữ 
ở vị trí quản lý
Công việc kỹ thuật và 
công nghệ thông tin cho 
phụ nữ
Đào tạo và hướng dẫn bổ 
sung phù hợp cho phụ nữ
Đào tạo nghề cho phụ nữ 
để đảm bảo có thêm phụ 
nữ được tuyển dụng

Bảo vệ khỏi các hóa chất độc hại
Các biện pháp phòng, chống 
quấy rối tình dục
Cung cấp nhà vệ sinh và phòng 
thay đồ hợp vệ sinh và riêng 
cho nam và nữ
Đảm bảo nơi làm việc an toàn, 
an ninh cho phụ nữ và người 
khuyết tật
Tôn trọng khác biệt văn hóa 
dân tộc
Trang thiết bị và dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe

Lương, thưởng bình đẳng 
nam và nữ theo năng lực
Hỗ trợ phụ nữ quản lý thu 
nhập qua tài khoản ngân 
hàng cá nhân
Trả công bình đẳng cho 
người khuyết tật đối với 
cùng loại công việc

Giờ làm việc linh hoạt 
cho phụ nữ và nam giới 
chịu trách nhiệm chăm 
sóc gia đình
Đảm bảo chế độ nghỉ 
thai sản cho phụ nữ
Bố trí nơi cho con bú yên 
tĩnh và vệ sinh tại nơi 
làm việc
Hỗ trợ việc trông giữ trẻ 
của công nhân
Không sử dụng lao động 
là trẻ em

Excellent

Tăng chất lượng
và chứng nhận 

sản phẩm

Tăng năng suất

Giảm vắng mặt 
và chi phí 
nhân sự

Cải thiện danh tiếng

Tăng cạnh tranh 
và thị trường

Đào tạo Điều kiện 
làm việc

Hỗ trợ

Năng lực

Nhiệm vụ

Vai trò

Thu hút và giữ chân nhân viên có 
trình độ? 

Đảm bảo sản xuất đủ số lượng và 
chất lượng? 

Đáp ứng các tiêu chí về giới theo tiêu 
chuẩn (ví dụ: Thương mại công bằng, 
Rainforest Alliance, hữu cơ...)?
 
 

Công ty của bạn có 
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