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1.
Gặp gỡ
thế hệ Z

Giới thiệu Thế hệ Z - lực lượng
tham gia lao động mới nhất
Thế hệ Z (Gen Z), là thế hệ gồm
những người sinh từ cuối những
năm 1990 đến năm 20101. Cơ sở
cho báo cáo này là các cá nhân
thuộc Thế hệ Z đang trong độ tuổi
lao động, từ 18-24 tuổi.
Thế hệ Z là thế hệ thành thạo kỹ
thuật số từ nhỏ, những người đã
quen với môi trường được bao
quanh bởi công nghệ, thiết bị tương
tác và mạng internet kể từ bé.

1

Theo định nghĩa của từ điển Merriam-Webster
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Nâng cao kỹ năng hiện tại để
đáp ứng nhu cầu tương lai
Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kỹ năng toàn cầu. Tốc độ thay
đổi của cuộc Cách mạng Công nghiệp thứ 4 (CMCN 4.0 hay Công nghiệp 4.0, 4IR)
đã dẫn đến sự thiếu hụt nhân tài đủ tiêu chuẩn cho các công việc được tạo ra từ
nền kinh tế số mới.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt
Nam, số lượng Thế hệ Z đang trong độ
tuổi lao động (15-24 tuổi) vào khoảng 13
triệu người trong năm 2019, chiếm
khoảng 19% số lượng trong độ tuổi lao
động. Dự đoán đến năm 2025, nhóm
này sẽ chiếm gần 1 phần 3 dân số trong
độ tuổi lao động của Việt Nam.2
Mặc dù thanh niên Việt Nam có thể
quen thuộc với công nghệ, nhiều người
vẫn chưa được đào tạo chính quy về kỹ
thuật và các kỹ năng mềm cần thiết để
theo kịp yêu cầu từ CMCN 4.0. Thực tế
này đặc biệt đáng lo ngại khi các bạn trẻ
Việt Nam có xu hướng làm các công
việc có nguy cơ tự động hóa cao hơn
các nhóm tuổi lao động khác.3
Trong các năm tới, Thế hệ Z sẽ góp
phần ảnh hưởng to lớn đến thị trường
lao động địa phương. Cách Thế hệ Z
Việt Nam nhìn nhận và chuẩn bị trong
thời đại công nghệ số sẽ là chìa khóa
cho vấn đề kỹ năng cho tương lai.

Báo cáo này được trích từ Khảo sát mức
độ sẵn sàng kỹ thuật số của PwC Việt
Nam gửi đến công chúng Việt Nam vào
cuối năm 2020.
Kết quả của các câu hỏi chúng tôi đặt ra
về công nghệ, việc làm và kỹ năng phản
ánh một thế giới công việc trong tương
lai bao gồm:
●
●

Khoảng cách giữa kỹ năng và nhu
cầu của thị trường lao động; và
Thách thức về nguồn cung ứng
việc làm, do công nghệ không
ngừng phát triển.

Thế hệ Z của Việt Nam phải đối mặt với
khoảng cách kỹ năng ngày càng lớn do
gia nhập lực lượng lao động trong thời
điểm công nghệ thay đổi nhanh chóng.
Rõ ràng là thế hệ này sẽ cần phải bắt kịp
với yêu cầu công việc liên tục phát triển
trong suốt hành trình sự nghiệp.

2

Theo tính toán của chúng tôi dựa trên dữ liệu từ https://www.populationpyramid.net/viet-nam/2025/
Viện Nghiên cứu và Phát triển Mekong (MDRI), VCCI và UNICEF - Báo cáo "Đánh giá về kỹ năng nghề
nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho đối tượng thanh thiếu niên
yếu thế và dễ tổn thương", 2020
3“
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Trong thế giới đầy biến động như hiện nay,
sẽ không có vị trí công việc nào là hoàn
toàn không thể bị thay thế trong tương lai.
Lời khuyên của tôi dành cho Thế hệ Z - Hãy
bắt đầu nghĩ về bản thân như một hành
trang đầy kỹ năng và năng lực, thay vì chỉ
gắn mình với một vai trò hay nghề nghiệp
xác định.
Quách Thành Châu
Lãnh đạo Nguồn nhân lực, PwC Việt Nam
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Góc nhìn
của Thế hệ Z
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Thế hệ Z của Việt Nam có quan điểm tích cực
về công nghệ nhưng cũng tỏ ra lo lắng nhất

84

%

người tham gia khảo sát cho biết họ có
cảm nhận tích cực về vai trò của công
nghệ đối với công việc của họ.

Q: Khi bạn nghĩ về tác động của công nghệ đối với công việc

của bạn trong tương lai, bạn cảm giác thế nào?
Tuy nhiên, so với các nhóm lao động thuộc
thế hệ khác, Thế hệ Z ở Việt Nam cũng là
nhóm tỏ ra lo lắng nhất (11%).

Ba lý do chính khiến họ lo lắng
là:
●
●
●

51% cho rằng công nghệ sẽ khiến vai
trò của họ trở nên thừa thãi
26% nghĩ rằng họ sẽ không có năng lực
phù hợp
12% tin rằng họ sẽ không thể học các
kỹ năng phù hợp
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Thế hệ Z chưa sở hữu bằng cấp tỏ ra lo lắng
hơn về triển vọng công việc trong tương lai

62

%

người Việt thuộc Thế hệ Z chưa sở hữu bằng cấp
cho rằng tự động hóa mang lại nhiều rủi ro hơn là
cơ hội, so với những người cùng thế hệ nhưng sở
hữu bằng cấp và trình độ kỹ thuật (47%).

Q: Bạn đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố sau: “Tôi lo lắng
rằng tự động hóa đang khiến công việc gặp rủi ro.”?

Kết quả này khẳng định một lần nữa rằng: kỹ
năng số chính là chìa khóa. Theo báo cáo của
PwC phân tích tác động lâu dài của tự động hóa
trên toàn thế giới 4, tỷ lệ công việc hiện tại có xu
hướng tự động hóa cao sẽ khác nhau dựa trên ba
yếu tố:
●
●
●

Ngành nghề;
Loại hình công việc;
Độ tuổi, giới tính và trình độ học vấn của
người lao động

4

PwC - Tự động hóa sẽ tác động đến việc
làm như thế nào?, 2018
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Thế hệ Z muốn phát triển các kỹ năng mềm, kỹ
năng kinh doanh cũng như các kỹ năng số cụ
thể

72

%

người Việt thuộc Thế hệ Z có mong muốn học hỏi các
kỹ năng số. Tỷ lệ này cao hơn so với mức khảo sát
toàn cầu (52%). Họ cũng thể hiện mức mong muốn
cao hơn về khả năng/ nhu cầu sử dụng thành thạo
một loại công nghệ cụ thể so với toàn cầu (Việt Nam:
37% so với Toàn cầu: 28%).

Thêm vào đó, cũng không quá ngạc nhiên khi mà Thế hệ Z Việt Nam, lực lượng mới
tham gia lao động, cũng mong muốn được trang bị cả kỹ năng kinh doanh và kỹ năng
mềm. Điều này được thể hiện rõ khi kết quả trả lời của họ cao hơn tất cả các nhóm
khác. Và đồng nhất với phát hiện từ Báo cáo Xu hướng Nhân tài PwC 20205, nêu rõ
ngoài kỹ năng số thì việc phát triển kỹ năng có thể chuyển đổi (transferable skills),
"không hối tiếc" (được hiểu là những kỹ năng lúc nào cũng cần thiết) cũng là điều
cấp thiết. Đó là sự kết hợp của sự sáng tạo, giải quyết vấn đề, hiểu biết về công
nghệ kỹ thuật số và kỹ năng vận dụng công nghệ số trong thực tiễn.

Q: Bạn muốn phát triển loại kỹ năng nào tại nơi làm việc nhất?

Việt Nam

5

PwC - Tăng cường kỹ năng: Xây dựng sự tự tin trong bối cảnh đầy biến động, 2020

Hướng dẫn

10

Nội dung

Thế hệ Z có quan điểm cân bằng nhất về
trách nhiệm của cá nhân/tổ chức trong vấn
đề nâng cao kỹ năng

46

%

Thế hệ Z của Việt Nam tin rằng các doanh
nghiệp và chính phủ có trách nhiệm lớn hơn
trong việc giúp mọi người nâng cao kỹ năng,
trong khi đó 50% tin rằng nâng cao kỹ năng là
một hành trình cá nhân.

Khảo sát của chúng tôi nhấn mạnh rằng Thế hệ Z của Việt Nam nhận thức được
khoảng cách tiềm tàng giữa kỹ năng và nhu cầu của thị trường lao động trong
tương lai, do công nghệ không ngừng phát triển.
Do đó, cần kịp thời mở ra các chương trình hội thoại thiết thực và toàn diện với
doanh nghiệp, chính phủ và xã hội xung quanh các chủ đề:
●

●

Thanh niên Việt Nam đang cần được đào tạo chính quy và/hoặc không
chính quy như thế nào để bắt kịp với bối cảnh kinh doanh đang thay đổi
nhanh chóng của cuộc CMCN 4.0?
Những thay đổi nào mang tính hệ thống cần được thực hiện ngay bây giờ
để trang bị cho thanh niên Việt Nam những kỹ năng cho ngày mai?

Q: Theo bạn, đơn vị nào có trách nhiệm cao nhất trong việc
giúp mọi người nâng cao năng lực?

11
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Thế hệ Z có thể là lực lượng lao
động từ xa có năng suất cao

80

Thế hệ Z tin rằng làm việc từ xa sẽ trở nên
phổ biến hơn sau COVID-19.

%

Điều này tương tự như một cuộc khảo sát gần đây của PwC về tương lai của công
việc làm từ xa6 trong đó tỷ lệ người được hỏi tương tự dự đoán áp dụng công việc
từ xa sẽ trở thành một xu hướng mới với tỷ lệ 80%. Bên cạnh đó, có 57% người lao
động thuộc Thế hệ Z nói rằng họ làm việc hiệu quả khi làm việc tại nhà, tỷ lệ cao
nhất so với các nhóm khác.
Các tổ chức sẽ cần áp dụng một tư duy khác để thu hút và giữ nhân tài Thế hệ Z
Việt Nam - nhóm sẽ chiếm gần một phần ba lực lượng lao động Việt Nam đến năm
2025 2. Kết quả khảo sát này nhấn mạnh sự cấp thiết đối với các tổ chức trong việc
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về văn hóa lẫn cơ sở hạ tầng của mô hình làm việc từ xa
trong khi cân nhắc các bước để giảm thiểu rủi ro từ an ninh mạng.

Q: Năng suất làm việc ở nhà của bạn như thế nào?

2

Theo tính toán của chúng tôi dựa trên dữ liệu từ https://www.populationpyramid.net/viet-nam/2025/
PwC - Tương lai của hình thức làm việc từ xa: Kết quả từ khảo sát toàn cầu của PwC, 2020
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Trang bị
Thế hệ Z
cho tương lai
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Dù đang làm việc cho một
doanh nghiệp hay tự khởi
nghiệp, tư duy phát triển và
tinh thần ham học hỏi sẽ cho
phép Thế hệ Z tham gia đầy
đủ vào nền kinh tế số trong
tương lai.
Nguyễn Hiền Giang
Trưởng phòng cao cấp,
Dịch vụ Tư vấn hoạt động, PwC Việt Nam
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Tất cả khởi đầu với tầm nhìn chiến lược dẫn
dắt bởi chính phủ xuyên suốt trong toàn hệ
sinh thái giáo dục Gen Z
Gia đình/Phụ
Huynh

Chính phủ
Một tầm nhìn rõ ràng nên:
• Mô tả cụ thể về bức tranh
tương lai;
• Làm nổi bật các lĩnh vực
chiến lược;
• Xác định năng lực tương

Phụ huynh cần tích cực
tham gia thông qua các
buổi hội thảo hoặc các
chiến dịch truyền thông
để hỗ trợ những mục
tiêu chính phủ và nhà
trường đang cố gắng
đạt được.

ứng mà nguồn nhân lực cần
có, và
• Giải quyết những khoảng
cách về năng lực.

Trường và
Học Viện
Tầm nhìn chiến lược
này có thể được đưa
vào thực hiện ngay từ
cấp mầm non và xuyên
suốt hành trình giáo
dục.
7

Trọng tâm giáo dục
chuyển đổi từ đào tạo
theo cấp bậc thuần túy
sang xây dựng sự vững
vàng cho học sinh sinh
viên khi đối mặt với sự
thay đổi, phát triển khả
năng chấp nhận rủi ro
và đổi mới sáng tạo,
nuôi dưỡng thói quen tự
học cả đời (lifelong
learning).

7

15

Doanh nghiệp
Chính phủ có thể hợp tác với
các doanh nghiệp và đơn vị
trong nhiều ngành để hiểu rõ
hơn về nhu cầu công việc
trong tương lai và ban hành
các chính sách can thiệp để
hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng
của đất nước.
Các định hướng đầu vào này
sẽ mang lại lợi ích cho các
trường học và cơ sở đào tạo
khi thiết kế các chương trình
giảng dạy để giải quyết
khoảng cách giữa cung và
cầu về năng lực của lực
lượng lao động.

Các đơn vị tổ
chức thúc đẩy
phát triển
Đóng vai trò hỗ trợ trong
việc thúc đẩy tầm nhìn,
thiết lập cơ sở hạ tầng
hỗ trợ, tăng cường các
lĩnh vực ưu tiên thông
qua chính sách, tài trợ
cho các dự án trước khi
nó phát triển thành quy
mô kinh tế. Các cơ quan
này giúp làm cho đất
nước được biết đến với
thành tích trong việc
nâng cao tay nghề cho
quốc gia.

PwC - Thời khắc của Châu Á - Thái Bình Dương, 2020
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Các nhà cung cấp giáo dục đại học có thể
tập trung vào đào tạo phù hợp theo nhu cầu
của ngành
Các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục nói chung và các trường đại học nói riêng hiện
giờ đóng vai trò rất quan trọng. Đây là nơi mà hệ thống giáo dục trước đây tập
trung vào sự xuất sắc trong học tập, thì giờ đây có cơ hội để các nhà cung cấp
giáo dục chuyển trọng tâm sang hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp và các
ngành công nghiệp để xác định lại sự sẵn sàng nghề nghiệp và trao quyền cho
sinh viên với các kỹ năng phù hợp cho một loạt vai trò mới.

Các doanh nghiệp trong ngành và
các nhà cung cấp dịch vụ giáo
dục cần tìm cơ hội để hợp tác với
nhau, chẳng hạn như:
●

●

●

●

●

8

16

Cung cấp các khóa học đào
tạo mang tính vi mô
(micro) /ngắn hạn nhằm
nâng cao khả năng phát
triển năng lực.
Ưu tiên các chương trình
dạy nghề và giáo dục đại
học “đúng lúc” (just in
time) hơn là “phòng bị” (just
in case).
Nâng cao hệ thống bằng
cấp chứng chỉ vốn chặt
chẽ, mang tính chuyển
đổi, được công nhận cao
và nhanh nhạy hơn.
Phát triển mô hình học tập
linh hoạt để phù hợp với
mô hình làm việc linh hoạt
Tăng cường tính chặt chẽ
của chương trình đào tạo
và phát triển trong doanh
nghiệp.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới, PwC - Nâng cao năng lực nhằm chia sẻ thịnh vượng, 2021

Ngành giáo dục cũng cần xem
vấn đề tương lai của việc làm
như một nguồn động lực để phát
triển và bình thường hóa thói
quen học tập suốt đời cho tất cả
mọi người:
●

●

●

Mở rộng quy mô cung cấp
học tập tự định hướng và
các văn bằng chứng chỉ
cho chương trình trực
tuyến nhằm phục vụ cho
công tác học tập suốt đời
Xây dựng cầu nối giữa
các hệ thống văn bằng
chứng chỉ quốc gia và học
tập suốt đời để các năng
lực được công nhận trên
toàn cầu
Kết nối các trường học
với các nơi học tập trên
một quy mô quốc tế8.
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Học viện và ngành công nghiệp có thể hợp
tác như thế nào để giải quyết nhu cầu việc
làm trong tương lai?
Nghiên cứu điển hình: Cách tiếp cận sáng tạo để giải
quyết khoảng cách kỹ năng trong thị trường lao động
Hàn Quốc7
Các tính năng chính
trong triển khai lộ trình

Các tính năng chính trong thiết kế lộ trình

Chiến lược

1

2

3

Chương trình giảng dạy

Triển vọng

định hướng ngành

việc làm

4

Miễn
học phí

Triển khai chương trình
theo định hướng ngành

ổn định

Phát triển
một lộ trình
giáo dục mới,
một mạng
lưới Meister
gồm các
trường trung
học chuyên
về giáo dục
trải nghiệm,
mỗi trường
được tùy
chỉnh cho các
lĩnh vực công
nghiệp chiến
lược

Xác định các
ngành chiến
lược mà mỗi
trường Meister
chuyên về, do
một số bộ
cùng thực hiện

Đồng phát triển
chương trình
giảng dạy theo
ngành cụ thể
dựa trên năng
lực của công
việc cụ thể

Đảm bảo việc
làm được đảm
bảo với các
công ty lớn /
tập đoàn đa
ngành

Tài trợ cho
các hoạt
động của
trường

Tuyển dụng
chuyên gia
từ các lĩnh
vực cụ thể
cho vị trí
hiệu trưởng
của trường

Cung cấp
các giảng
viên đã
được đào
tạo dài hạn
trong ngành,
bao gồm cả
các chuyên
gia trong
ngành

Học Viện

Học Viện

Cung cấp thiết
bị, cơ sở vật
chất, học
bổng, cố vấn
và đào tạo

Chính quyền

Doanh
Nghiệp

Doanh
Nghiệp

Kết quả

Chính quyền

Đáp ứng nhu
cầu công nghiệp
về chất lượng và
số lượng sinh
viên tốt nghiệp
sẵn sàng tham
gia vào ngành.
Khuyến khích
phục hồi nhận
thức tích cực và
chuyển trọng
tâm của xã hội
từ học vị hướng
sang hiệu suất

Vai trò của các bên liên quan để kích hoạt các tính năng chính của chương trình

Nguồn: Trung tâm Quốc gia về Giáo dục và Kinh tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, phân tích của PwC

Chính phủ Hàn Quốc, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, đã phát triển
mạng lưới các trường Meister với các chương trình giảng dạy và chứng chỉ được
cung cấp bởi đội ngũ giảng viên bao gồm các chuyên gia trong ngành. Đây là tài
liệu tham khảo thực tiễn tốt nhất về cách đào tạo, nuôi dưỡng sinh viên tốt nghiệp
sẵn sàng để tham gia vào lực lượng lao động.

7
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Các tổ chức ở Việt Nam có thể giải quyết
khoảng cách kỹ năng thế hệ Z như thế
nào
Thế hệ Z Việt Nam đang phải đối mặt với khoảng cách năng lực ngày càng lớn ở hai
lĩnh vực - chuyên môn kỹ thuật số chuyên biệt và kỹ năng mềm và kinh doanh. Điều
hiển nhiên là việc cung cấp đào tạo trên diện rộng là không đủ để có thể chuyển đổi.
Để phát triển các năng lực mục tiêu, các tổ chức cần xây dựng một lộ trình toàn diện
và chi tiết bao gồm:
i) phù hợp với sự phát triển của vai trò công việc,
ii) nêu bật các mốc quan trọng và nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu đã
xác định này,
iii) áp dụng cách tiếp cận cá nhân hóa để động viên và hỗ trợ nhân viên khi họ tham
gia vào việc nâng cao năng lực.
5 cân nhắc khi xây dựng chiến lược nâng cao năng lực hiệu quả trong tổ chức 7
Liên kết
chiến lược

Xác định nhu cầu của
công ty trong tương lai và
các khoảng cách thiếu
hụt về năng lực
● Xác định chiến lược
tăng trưởng của công
ty phù hợp với quỹ đạo
của ngành.Từ đó, xác
định năng lực cần thiết
của lực lượng lao động
và khoảng cách năng
lực, dựa trên xu hướng
thị trường và các ưu
tiên chức năng có tác
động lớn nhất đến hoạt
động kinh doanh
● Phát triển cơ cấu, bản
đồ năng lực, và nhu
cầu năng lực
● Phát triển đề án nâng
cao năng lực của tổ
chức

Hỗ trợ hiệu
quả

Xây dựng chiến lược
nâng cao năng lực
hướng đến tương lai

● Phát triển một lộ trình
toàn diện nhưng năng
động phù hợp với sự
phát triển của các vai
trò chức năng cần ưu
tiên
● Đảm bảo chiến lược
đào tạo được thực thi
hiệu quả thông qua các
nguồn lực của tổ chức,
bao gồm cách tổ chức
sắp xếp bộ máy Đào
tạo và Phát triển (L&D)
và các công nghệ được
sử dụng để thực hiện
mục tiêu nâng cao
năng lực

Trao quyền cho
sự thay đổi

Học tập có
mục tiêu

Triển khai sự chuyển dịch
về văn hóa nhằm hỗ trợ
cho chuyển đổi

Đào tạo phù hợp với nhu
cầu cụ thể của công ty và
nhân viên

● Phát triển năng lực
quản lý các vấn đề mơ
hồ, bất định và áp dụng
phương pháp cá nhân
hóa để thúc đẩy nhân
viên

● Áp dụng phương pháp
tiếp cận theo vai trò cụ
thể. Xác định các cấp
độ năng lực cho từng vị
trí công việc cụ thể để
đánh giá hồ sơ năng
lực của nhân viên và
tùy chỉnh nhu cầu đào
tạo

● Chấp nhận việc phát
triển khác ngoài các
năng lực thuần kỹ thuật
như năng lực xã hội và
năng lực cảm xúc để
tăng cường tính bền bỉ,
kiên cường của nhân
viên
● Điều chỉnh chính sách
thưởng và khuyến
khích về tài chính, quản
lý nhân tài và quản lý
hiệu suất phù hợp với
các mục tiêu nâng cao
năng lực

● Phát triển trải nghiệm
đào tạo hấp dẫn và dễ
tiếp cận với các
phương pháp, công cụ
và công nghệ đổi mới
sáng tạo để nâng cao
hiệu quả. Ví dụ: khuyến
khích các nhóm cộng
tác hỗ trợ học tập, đào
tạo, qua nền tảng trực
tuyến hoặc các buổi
họp không chính thức

Nhanh nhạy
để phát triển

Liên tục xem xét đánh giá
để đảm bảo tính phù hợp
● Tích hợp yêu cầu năng
lực của tổ chức và tiến
độ nâng cao năng lực
vào chu kỳ lập kế
hoạch hàng năm
● Đo lường Lợi tức trên
Đầu tư vào đào tạo và
Mức độ gắn bó của
nhân viên
● Liên kết các chỉ số với
dữ liệu hiệu suất kinh
doanh để hiển thị các
tác động đến kinh
doanh
● Thiết lập các quy trình
để liên tục đánh giá và
lặp lại cách tiếp cận
hiệu quả

● Thiết lập chiến lược
thay đổi. Ví dụ: chia sẻ
các câu chuyện thành
công, áp dụng sáng
kiến lồng ghép trò chơi
để gia tăng mức độ
tham gia.
7

PwC - Thời khắc của Châu Á - Thái Bình Dương, 2020
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Vậy, mỗi cá nhân thành viên thuộc Thế hệ
Z cần làm gì để thích nghi và phát triển?

Trang bị các năng lực của bạn

Mong đợi điều bất ngờ

Các năng lực cần thiết cho tương lai
không chỉ là về khoa học và công nghệ.
Các năng lực của con người như giải
quyết vấn đề, khả năng thích ứng, hợp
tác, lãnh đạo, sáng tạo và đổi mới sẽ
được yêu cầu cao.

Thế giới công việc tương lai sẽ có
nhiều khác biệt. Minh họa dưới
đây là một phần trích xuất từ Ấn
phẩm “Lực lượng lao động của
tương lai - Bốn Thế giới Công việc
vào năm 2030” của PwC9.

Xác định các năng lực bạn cần và bắt đầu
tập trung vào cách xây dựng chúng - và
làm thế nào sử dụng chúng cùng với công
nghệ.

Tìm hiểu và lên kế hoạch cho các
tình huống giả định và hệ quả.

9

PwC - Lực lượng lao
động của tương lai, 2018
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THẾ GIỚI
ĐỎ

THẾ GIỚI
XANH

THẾ GIỚI
LỤC

THẾ GIỚI
VÀNG

Ưu tiên
sự đổi mới

Tập đoàn lớn sẽ
dẫn đầu

Doanh nghiệp
quan tâm xã hội

Con người
là trên hết

Về học hỏi và
phát triển

Mỗi cá nhân sử dụng
thế hệ công cụ học
tập mã nguồn mở
mới để cải thiện
năng lực của chính
họ.

Tập trung phát triển
một nhóm cốt lõi có
nhiều tiềm năng.

Phát triển cá nhân
hòa lẫn phát triển
nghề nghiệp trong
các lĩnh vực như tình
nguyện.

Các cá nhân có trách
nhiệm học tập suốt
đời, kết nối với cộng
đồng để được hỗ
trợ.

Về vai trò của
công nghệ trong
quản lý lực lượng
lao động

Thế giới Đỏ được hỗ
trợ bởi công nghệ
nhưng hiệu suất thì
được đánh giá chủ
yếu dựa trên kết quả
ngắn hạn.

Cảm biến và phân
tích dữ liệu đo lường
và tối ưu hóa hiệu
suất liên tục.

Công nghệ giúp mọi
người mang công
việc vào đời sống và
giảm thiểu tác động
đến môi trường của
họ.

Công nghệ tạo ra và
hỗ trợ sự cởi mở,
trung thực, cộng
đồng hợp tác của
Thế giới Vàng.

l Digital Readiness Report
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Giới thiệu về khảo sát

1%

Khảo sát được tiến hành ở Việt
Nam từ ngày 12 tháng 11 năm 2020
đến ngày 27 tháng 12 năm 2020.
Những người tham gia được yêu
cầu trả lời danh sách các câu hỏi
liên quan đến công nghệ, việc làm
và kỹ năng.*

35%
Thế hệ Z

42%

22%

1146 câu trả lời đã được chúng
tôi thu thập.
Cơ sở cho báo cáo Thế hệ Z này là 461
(các cá nhân từ 18-24 tuổi).
Lưu ý: Không phải tất cả các số liệu đều
cộng đến 100% do làm tròn số phần trăm

Trình độ
học vấn

Thế hệ Z
Thế hệ Y

Thế hệ X
Thế hệ thời kỳ
bùng nổ dân số

Nghề nghiệp

*Tương tự như các câu hỏi khảo sát trong báo cáo “Upskilling hopes and fears” của PwC toàn cầu.
Khảo sát của PwC toàn cầu tiến hành với hơn 22.000 người trên 11 quốc gia: Úc, Trung Quốc,
Pháp, Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Ba Lan, Singapore, Nam Phi, Anh và Mỹ
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Chương trình ‘New world. New skills.’
của PwC
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‘New world. New skills.’ (Tạm dịch
là ‘Thế giới mới. Kỹ năng mới.’) là
một sáng kiến toàn cầu của mạng
lưới PwC toàn cầu nhằm giúp
hàng triệu người trên thế giới
nâng cao hiểu biết, kỹ năng và
kiến thức của họ đối với thế giới
kỹ thuật số. Chúng tôi tin rằng các
doanh nghiệp, chính phủ, nhà giáo
dục và người dân đóng vai trò
quan trọng trong việc thu hẹp
khoảng cách kỹ thuật số.

đặt ra là các tổ chức, chính phủ,
nhà giáo dục và công dân cùng
nhau giải quyết vấn đề ngày càng
gia tăng này

Tại PwC Việt Nam, chúng tôi đã
đầu tư vào đào tạo để đảm bảo
nhân viên của chúng tôi được
chuẩn bị cho việc làm tương lai.
Chúng tôi cũng cam kết thực hiện
vai trò của mình trong việc hỗ trợ
các cộng đồng chưa được tiếp
cận với các cơ hội nâng cao kỹ
năng, để đảm bảo không ai bị tụt
hậu trong hành trình hướng tới thế
giới số. Đây cũng là nhu cầu cấp
thiết được

Tìm hiểu thêm tại
www.pwc.com/vn/en/upskilling.html

Để giúp người Việt Nam nâng cao
kỹ năng, chúng tôi đã cung cấp
ứng dụng Digital Fitness miễn phí *
và bạn có thể tải xuống ngay hôm
nay từ Apple App Store và Google
Play. Chỉ cần sử dụng mã mời:
LRNALL.

Quét mã QR để cài đặt ứng
dụng
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Lãnh đạo Nguồn nhân lực,
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ
Kiểm toán, PwC Việt Nam

Trưởng phòng cao cấp,
Dịch vụ Tư vấn hoạt động, PwC Việt Nam
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David Tay
Giám đốc Phát triển kinh doanh,
PwC Việt Nam
E: david.tay@pwc.com

Nguyễn Hiền Giang
Trưởng phòng cao cấp,
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Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không được sử dụng thay
cho ý kiến tư vấn của các tư vấn viên chuyên nghiệp. ©2021 Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
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