
Thông cáo báo chí

Phụ nữ thiên niên kỷ mới (“millennial”) tự tin và tham vọng nhất  
so với tất cả các thế hệ trước  

Khảo sát mới của PwC xua tan một số quan niệm lỗi thời về phụ nữ và công việc 

 Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp là yếu tố đứng đầu danh sách đánh giá nhà sử dụng lao động 
hấp dẫn nhất 

 49% phụ nữ thiên niên kỷ mới khởi nghiệp với niềm tin rằng họ sẽ vươn đến các vị trí cao nhất tại 
công ty họ đang làm việc 

 86% đã có gia đình có chồng hoặc bạn đời cùng có tham vọng thăng tiến trong nghề nghiệp; trong số 
đó có 66% phụ nữ có thu nhập ngang bằng hoặc cao hơn chồng hay bạn đời của họ 

 Nhưng khoảng một nửa cho rằng người sử dụng lao động thiên vị nam giới khi có kế hoạch bổ nhiệm 
nội bộ 

 Và 71% phụ nữ thiên niên kỷ mới cho rằng cơ hội đưa ra không công bằng cho tất cả mọi người

Để kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ vào Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2015, PwC đã khảo sát 8.756 phụ 
nữ thiên niên kỷ mới (sinh từ năm 1980 đến 1995) tại 75 quốc gia để tìm hiểu quan điểm của họ về công 
việc và sự nghiệp. 

Báo cáo – Phụ nữ thiên niên kỷ mới: Một kỷ 
nguyên nhân tài mới – tiết lộ rằng Phụ nữ thiên 
niên kỷ mới thường tin rằng họ sẽ vươn đến các 
vị trí cao nhất tại công ty nơi họ đang làm việc, 
đặc biệt là những người mới khởi nghiệp (49%) 

Nhóm phụ nữ “millennial” này coi việc có cơ hội 
thăng tiến là điều kiện hấp dẫn nhất khi lựa chọn 
người sử dụng lao động (53%), giúp họ tự tin và 
tham vọng hơn trong sự nghiệp so với các thế hệ 
phụ nữ trước. 

Phụ nữ thiên niên kỷ mới ở Brazil (76%), Ấn Độ 
(76%), và Bồ Đào Nha (68%) tự tin nhất, trong khi 
những người đồng lứa ở các nước Nhật (11%), 
Kazakhstan (18%) và Đức (19%) ít tự tin nhất. 

Trong số các phụ nữ thiên niên kỷ mới đã lập gia đình, 86% có chồng hoặc bạn đời cùng có tham vọng 
thăng tiến và 42% trong số đó có thu nhập bằng với chồng hoặc bạn đời của họ. Và gần một phần tư 
trong số họ (24%) mang đến nguồn thu nhập chính trong gia đình. 
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Khi xét đến sự đa dạng, 86% phụ nữ thiên niên kỷ mới tìm kiếm nhà sử dụng lao động có danh tiếng 
trong việc duy trì tính đa dạng, bình đẳng và hòa nhập – và trong khi họ cho rằng các công ty có đề cập 
đến sự đa dạng, 71% trong số họ cảm nhận rằng các cơ hội đưa ra không công bằng cho tất cả mọi 
người. 

Hơn nữa, 43% phụ nữ thiên niên kỷ mới tin rằng 
các nhà tuyển dụng quá thiên vị nam giới khi có 
kế hoạch bổ nhiệm nội bộ - con số này tăng 14% 
kể từ năm 2011. 

Phụ nữ thiên niên kỷ mới ở Tây Ban Nha (60%), 
Pháp (58%), Ai-len (56%) cho rằng nhà tuyển 
dụng ở nước họ thiên vị nam giới nhất, so với 
Malaysia (16%) và Philippines (11%) nơi phụ nữ 
lạc quan hơn.  

Ông Dennis Nally, Chủ tịch của PwC International, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khi nói 
đến phụ nữ thiên niên kỷ mới, chúng tôi thực sự đang nói về một kỷ nguyên mới của nữ nhân tài. Phụ nữ 
thiên niên kỷ mới có trình độ cao hơn và tham gia vào lực lượng lao động đông đảo hơn tất cả các thế hệ 
phụ nữ trước đây. Nhưng đó không phải là sự thay đổi duy nhất. Họ cũng tham gia vào lực lượng lao 
động với một tư duy nghề nghiệp hoàn toàn khác.” 

Vì kinh nghiệm làm việc của một phụ nữ ở tuổi 34 với 12 năm kinh nghiệm sẽ rất khác với một phụ nữ 22 
tuổi vừa mới bắt đầu sự nghiệp, bản báo cáo xem xét am hiểu và mong muốn của Phụ nữ thiên niên kỷ 
mới theo các giai đoạn sự nghiệp: mới bắt đầu (có từ 0 đến 3 năm kinh nghiệm), phát triển sự nghiệp (4-
8 năm kinh nghiệm) và ổn định sự nghiệp (từ 9 năm kinh nghiệm trở lên). 

Agnès Hussherr, Lãnh đạo về Đa dạng hóa của PwC toàn cầu, chia sẻ: “Khi nói đến khả năng kiếm tiền 
và khuôn mẫu, phụ nữ thiên niên kỷ mới là những người tiên phong, với 66% có chồng hoặc bạn đời 
cũng trong lực lượng lao động, có thu nhập ngang bằng hoặc hơn chồng hay bạn đời của họ. Càng có 
nhiều kinh nghiệm thì phụ nữ thiên niên kỷ mới lại càng có khả năng là trụ cột kinh tế trong gia đình. 
Nghiên cứu của chúng tôi đưa ra rằng 31% phụ nữ thiên niên kỷ mới với hơn 9 năm kinh nghiệm làm 
việc mang đến nguồn thu nhập chính cho gia đình, so với 18% là những người mới bắt đầu khởi nghiệp 
và 24% những người đang phát triển sự nghiệp.” 

“Nghiên cứu của chúng tôi cũng xua tan đáng kể một số quan niệm lỗi thời, ví dụ phụ nữ sẽ từ bỏ công 
việc sau khi kết hôn”, bà cho biết thêm. “Phụ nữ thiên niên kỷ mới ít có khả năng từ bỏ công việc bởi vì 
họ lập gia đình, mà thường là do thiếu cơ hội nghề nghiệp. Nhà sử dụng lao động phải cam kết có một 
văn hóa hòa nhập và các chiến lược cho nhân tài dựa vào sự tự tin và tham vọng của các phụ nữ thiên 
niên kỷ mới ngay từ ngày đầu của sự nghiệp của họ.” 

Một số điểm nổi bật khác từ báo cáo của PwC bao gồm:  

 Thế hệ thuộc thiên niên kỷ mới được dự kiến là sẽ mang lại những thay đổi chưa từng có về văn hóa 
công ty, với yêu cầu đáng kể từ 97% phụ nữ và 97% nam giới, trong việc cân bằng cuộc sống với 
công việc và sự linh hoạt trong công việc.  

 Phụ nữ thiên niên kỷ mới mong nhận được những ý kiến đóng góp ngay lập tức, có chất lượng và tập 
trung vào tương lai; và mặc dù rất am hiểu công nghệ, họ vẫn ưa chuộng các cuộc trao đổi ý kiến trực 
tiếp hơn. 

 Nhu cầu làm việc ở nước ngoài của phụ nữ chưa bao giờ cao đến vậy với 71% phụ nữ thiên niên kỷ 
mới muốn được làm việc ở nước ngoài trong sự nghiệp của họ. Mặc dù vậy, chỉ 20% nhân viên hiện 
tại được giao nhiệm vụ quốc tế là phụ nữ. 
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 Phụ nữ thiên niên kỷ mới ít muốn làm việc trong ngành Dịch vụ Tài Chính, Quốc phòng và Dầu Khí, 
đơn thuần vì hình ảnh và uy tín của họ. 

 Khi được hỏi tại sao họ lại rời khỏi công ty hiện tại, 19% phụ nữ thiên niên kỷ mới cho biết họ kết hôn 
và muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, so với 18% nam giới thiên niên kỷ mới – đây là lý do xếp 
thứ 6 trong số những lý do khiến cả nam và nữ rời bỏ công ty họ làm việc trước đây. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng phát hành Chỉ số Phụ nữ trong Công việc lần thứ 3. Bộ chỉ số này xếp hạng 27 
quốc gia OECD trên tính toán kết hợp năm chỉ số quan trọng của việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ: sự 
bình đẳng thu nhập với nam giới; tỷ lệ phụ nữ trong công việc, cả về tuyệt đối lẫn tương đối với nam giới; 
tỷ lệ thất nghiệp ở nữ giới; và tỷ lệ phụ nữ làm việc toàn thời gian (xem ghi chú bên dưới). 

Thông tin cho tòa soạn 

1. Để tìm hiểu thêm về hoạt động của PwC’s IWD và tải báo cáo Phụ nữ thiên niên kỷ mới: Một kỷ 
nguyên mới của nhân tài, hãy truy cập trang pwc.com/iwd. Bản báo cáo dựa trên cuộc khảo sát hơn 
10,000 người trong nhóm “millennial” trên 75 quốc gia, trong đó có 8,756 người là phụ nữ. Quan 
điểm về sự đa dạng được đăng tải trên trang blog về giới tính của PwC tại 
http://pwc.blogs.com/gender_agenda.

2. PwC cam kết thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập và có các chương trình để phát triển vấn đề này, bao 
gồm chuỗi sự kiện Khao khát dẫn đầu: Sự lãnh đạo của nữ giới, một diễn đàn toàn cầu cho các 
sinh viên trên thế giới về phụ nữ và sự lãnh đạo. PwC cũng hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong chiến 
dịch HeForShe của tổ chức UN Women, với mục tiêu huy động một tỷ nam giới ủng hộ và đại diện 
cho sự thay đổi trong việc chấm dứt sự bất bình đẳng dai dẳng mà những người phụ nữ và các cô gái 
trẻ trên thế giới phải đối mặt.    

3. Để tìm hiểu thêm về nghiên cứu của PwC về thiên niên kỷ mới, hãy xem Thế hệ đa dạng kế tiếp: phát 
triển các lãnh đạo nữ giới cho tương lai; Thiên niên kỷ mới trong công sở; và Thế hệ kế tiếp: một 
nghiên cứu tổng quát của PwC 

4. Chúng tôi chỉ công bố các kết quả mới nhất của bộ Chỉ số Phụ nữ trong Công việc của PwC, trong đó 
cho thấy các nước Bắc Âu dẫn đầu, với Na Uy duy trì vị trí cao nhất, theo sau là Đan Mạch và Thụy 
Điển. Chỉ số Phụ nữ trong Công Việc (WWI) được tính bình quân từ năm chỉ số đo lường quan trọng 
phản ánh trao quyền kinh tế cho phụ nữ sử dụng dữ liệu từ OECD và văn phòng thống kê của các 
quốc gia  

 Khoảng cách tiền lương theo giới tính (25%) 
 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ (25%) 
 Khoảng cách giữa tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ và nam giới (20%) 
 Tỷ lệ thất nghiệp nữ (20%) 
 Tỷ lệ lao động nữ đang làm việc toàn thời gian (10%)  

Để xem bản báo cáo đầy đủ với nhiều thông tin chi tiết hơn về phương pháp nghiên cứu và kết quả, 
bao gồm xu hướng trong từng chỉ tiêu, vui lòng truy cập http://www.pwc.co.uk/the-
economy/publications/women-in-work-index.jhtml

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 

http://www.pwc.com/iwd
http://pwc.blogs.com/gender_agenda
http://pwc.com/aspire
http://www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/internationalwomensday/next-gen-diversity-publication.jhtml
http://www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/internationalwomensday/next-gen-diversity-publication.jhtml
http://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/millennials-survey.jhtml
http://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/publications/nextgen-study.jhtml
http://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/publications/nextgen-study.jhtml
http://www.pwc.co.uk/the-economy/publications/women-in-work-index.jhtml
http://www.pwc.co.uk/the-economy/publications/women-in-work-index.jhtml
http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/vn
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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. 
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