
Đơn vị đồng

tổ chức:

Gen Z: Đầu tư sinh lời

hay mạo hiểm cho doanh nghiệp?

Thư mời tham dự hội thảo
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Trong những năm gần đây, công nghệ đã và đang phát triển với tốc độ chóng mặt. 

Máy móc đang dần thay thế công việc của chúng ta với chất lượng tốt hơn và chi phí 

tối ưu hơn. Cùng với COVID-19, những xu hướng này đã làm gia tăng khoảng cách

kỹ năng giữa lực lượng lao động hôm nay và tương lai.

Gen Z (sinh từ cuối những năm 1990 đến 2010), lực lượng đang bắt đầu tham gia thị

trường lao động, sẽ trở thành tâm điểm của một thời kỳ đầy biến động. Sinh ra và lớn

lên cùng công nghệ, họ hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ứng dụng kỹ thuật mới, có khả

năng làm thay đổi phương thức vận hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên, liệu bản thân 

Gen Z đã được trang bị các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Cách Mạng 

Công Nghiệp? Đồng thời, những nhà tuyển dụng và quản lý doanh nghiệp, hầu hết

thuộc Gen X và Gen Y, đã thực sự hiểu các mong muốn và nhu cầu của Gen Z nhằm

đưa ra chiến lược nhân sự và đào tạo phù hợp?

Hãy tham gia hội thảo của PwC Việt Nam, ACCA Việt Nam và ManpowerGroup Việt

Nam để tìm câu trả lời cho doanh nghiệp mình. Với những nghiên cứu và khảo sát

mới nhất về Gen Z, thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế, chúng tôi hy

vọng rằng hội thảo sẽ mang lại nhiều thông tin cũng như khuyến nghị hữu ích cho quý

doanh nghiệp.

Giới thiệu



Nội dung sự kiện

Thời gian: 28/5/2021, 15h00 – 16h30 chiều

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

Chi phí: Miễn phí

Đối tượng tham dự: Doanh nghiệp quan tâm tới

thế hệ tuyển dụng mới Gen Z

Mọi câu hỏi, xin vui lòng liên hệ:

• Chu Thị Hương Mai (PwC Vietnam –

chu.thi.huong.mai@pwc.com – 0902 196 008) 

• Phạm Kiều (ACCA – kieu.pham@accaglobal.com –

0934 882 421)

• Phạm Ngọc Thủy Dương (ManpowerGroup –

duong.phamthuy@manpower.com.vn - 0979 719 784)

Thông tin sự kiện

Đăng ký tham dự

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY trước Thứ Tư, 26/5/2021

15h00 Khai mạc và chào mừng

15h05 Chân dung thế hệ Gen Z

- Dựa theo báo cáo “Ground-breakers: Gen Z and the 

future of accountancy’ của ACCA Global

15h20 Gen Z Việt Nam: Liệu họ đã sẵn sàng cho kỷ nguyên số?

- Dựa theo báo cáo “Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng

số Việt Nam” của PwC Việt Nam

15h35 Thảo luận về xu hướng nổi bật của thị trường lao động, xu 

hướng kỹ năng của tương lai và khuyến nghị danh cho

doanh nghiệp khi tuyển dụng và quản lý Gen Z

16h30 Kết thúc chương trình
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Ông Quách Thành Châu

Phó tổng Giám đốc

Lãnh đạo Nguồn nhân lực

PwC Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc Dịch vụ Khoán việc & 

Cho thuê lại lao động miền Nam

ManpowerGroup Việt Nam 

Bà Trịnh Thị Thanh Hà

Phó Chủ tịch Ủy Ban Hội viên

ACCA VN | Hội viên Kỳ cựu ACCA 

ACCA Việt Nam


