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“Chúng tôi ủng hộ chiến dịch HeForShe”: PwC cam kết hành động vì bình 
đẳng giới 

 

PwC tham gia UN Women cùng các tổ chức trên thế giới với tư cách là một trong những đại 
diện của chương trình IMPACT 10X10X10 và các hoạt động của HeForShe vì bình đẳng giới 

 
 

Ngày 6/5/2015 – Ông Dennis Nally, Chủ tịch PwC International, vừa công bố những cam kết của PwC 
để ủng hộ cho những hoạt động trong chiến dịch HeForShe của tổ chức UN Women.   
 

 

Những hoạt động này sẽ được UN Women, một tổ chức 
của Liên Hợp Quốc chuyên về bình đẳng giới và trao quyền 
cho phụ nữ, thực hiện. Ngày 20/9/2014, UN Women đã giới 
thiệu chiến dịch HeForShe với với mục tiêu huy động một tỷ 
nam giới ủng hộ bình đẳng giới. 
 

Tại diễn đàn Kinh tế Thế giới Thường niên tại Davos, Switzerland tháng 1/2015, Dennis Nally đã trở 
thành một đại diện của chương trình IMPACT 10x10x10 – đưa PwC trở thành một trong 10 tổ chức 
đầu tiên trên thế giới cam kết thực hiện những hành động táo bạo có tính thay đổi nhằm đạt được sự 
bình đẳng giới ở cả trong và ngoài tổ chức.  
 
Dennis Nally đã ký bản Tuyên bố Ủng hộ của các CEO đối với các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ 
nữ (WEPs) của UN, một chuỗi các nguyên tắc hướng dẫn cách thức trao quyền cho phụ nữ tại nơi 
làm việc, trên thị trường, và trong cộng đồng, và ông cũng cam kết thực hiện Nguyên tắc số 7: Đo 
lường và báo cáo công khai tiến trình thực hiện nhằm đạt được bình đẳng giới. 
 
PwC đã đưa ra các cam kết: 

1. Phát triển và khởi động một chương trình giảng dạy về giới có tính đổi mới dành cho các đối 
tượng là nam giới trên phạm vi toàn cầu 

2. Đưa ra Bộ Chỉ số Hòa hợp Toàn cầu (Global Inclusion Index) để tăng cường hơn nữa vai trò 
lãnh đạo của nữ giới 

3. Tăng cường tuyên truyền trên phạm vi toàn cầu về chiến dịch HeForShe tới nhân viên và 
khách hàng của PwC và tới cộng đồng 

Ông Dennis Nally, Chủ tịch PwC International, phát biểu: “Mặc dầu vấn đề bình đẳng giới đã được 
tuyên truyền suốt nhiều năm qua, vẫn còn rất nhiều phụ nữ và bé gái trên thế giới vẫn phải tiếp tục đối 
mặt với sự bất bình đẳng. Có hai điều rất rõ ràng. Thứ nhất, vấn đề không thể tự được giải quyết. Và 

Ngày: 6/5/2015 

 

Liên hệ: 

 

Vũ Thị Thu Nguyệt, PwC Việt Nam 

Tel: (04) 3946 2246, máy lẻ 4690; Mobile: 0947 093 998 

E-mail: vu.thi.thu.nguyet@vn.pwc.com  

 

Theo dõi Dennis Nally trên Twitter: @dennis_nally 

 

Số trang:  3 

mailto:vu.thi.thu.nguyet@vn.pwc.com


 
 

2 of 3 

thứ hai, để tạo ra một thế giới bình đẳng hơn, tất cả mọi người đều phải đóng góp vai trò của mình 
trong đó. 
 
Đạt được bình đẳng giới không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng cá nhân tôi cam kết đóng góp trong 
việc giải quyết vấn đề này. Và với sự ủng hộ của 195,000 nhân viên PwC trên 157 quốc gia trên thế 
giới, tôi rất tự tin rằng chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người phụ nữ 
và bé gái trên thế giới – và xây dựng một thế giới đổi mới hơn nhiều, nơi cả nam và nữ đều có nhiều 
lựa chọn hơn.” 
  
 
- HẾT THÔNG CÁO – 
 
 
Thông tin cho tòa soạn 
 
1. Để tìm hiểu thêm về mối liên quan của PwC với HeForShe, vui lòng truy cập 

www.heforshe.org/impact. PwC cam kết tuyên truyền sự đa dạng và hòa hợp và có hàng loạt các 
chương trình để thúc đẩy các tiến bộ cho vấn đề này, bao gồm Aspire to Lead: The Women’s 
Leadership Series, một diễn đàn toàn cầu cho các sinh viên trên thế giới về phụ nữ và quyền lãnh 
đạo. PwC cũng thường xuyên thực hiện các nghiên cứu về đa dạng và hòa hợp, trong đó có The 
female millennial: A new era of talent mới xuất bản gần đây. Các ý kiến về sự đa dạng được cung 
cấp trên PwC’s Gender Agenda blog. 

2. Giới thiệu PwC 
Các công ty PwC giúp các tổ chức và cá nhân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. Chúng tôi là một mạng 
lưới các công ty tại 157 quốc gia với hơn 195.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ 
bảo đảm, tư vấn thuế và tư vấn quản lý và tài chính chất lượng cao. Tìm hiểu thêm và cho chúng 
tôi biết điều gì quan trọng với bạn tại www.pwc.com và www.pwc.com/vn. 
 

Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia của 
chúng tôi gồm gần 800 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại 
Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn 
trên cả nước. Chúng tôi có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Tư pháp 
cấp giấy phép có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. 

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ 
chuyên gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết 
cho khách hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ 
toàn diện cho khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu 
vực khác trên toàn thế giới.  

PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, mỗi công ty thành 
viên là một pháp nhân độc lập. Vui lòng xem trang web www.pwc.com/structure để biết thêm chi 
tiết.  

©2015 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền. 

3. Về UN Women 

UN Women là một tổ chức Liên Hợp Quốc chuyên về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 

Với vai trò là đại diện toàn cầu cho các phụ nữ và bé gái, UN Women được thành lập để thúc đẩy 

tiến bộ trong việc đáp ứng nhu cầu của nữ giới trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng 

truy cập www.unwomen.org. UN Women, 220 East 42nd Street, New York, NY 10017, New York. 

Tel: +1 646 781-4400. Fax: +1 646 781-4496. 

http://www.heforshe.org/impact
file:///C:/Users/aflood002/AppData/Local/Temp/notesF3B52A/Julie%20Veisy/UK/M&C/PwC
file:///C:/Users/aflood002/AppData/Local/Temp/notesF3B52A/Julie%20Veisy/UK/M&C/PwC
http://www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/internationalwomensday/the-female-millennial.jhtml
http://www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/internationalwomensday/the-female-millennial.jhtml
http://pwc.blogs.com/gender_agenda
http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/vn
http://www.pwc.com/structure
http://www.unwomen.org/
http://www.unwomen.org/
tel:%2B1%20646%20781-4400
tel:%2B1%20646%20781-4496
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4. Về HeForShe  

HeForShe là một chiến dịch kêu gọi đàn ông và các bé trai đứng lên đấu tranh với những bất bình 

đẳng dai dẳng mà các phụ nữ và bé gái trên toàn cầu phải đối mặt. Chiến dịch tăng cường sự ủng 

hộ quyền phụ nữ như quyền con người bằng cách tranh thủ sự ủng hộ của nam giới và cổ vũ họ 

thúc đẩy bản thân hành động như những đại diện cho bình đẳng giới. Để biết thêm thông tin, vui 

lòng truy cập http://www.heforshe.org/ 

 

http://www.heforshe.org/
http://www.heforshe.org/

