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 Trong số những người đang khởi sự kinh doanh có 58% là nam 
giới và 42% là nữ giới.

 Đến giai đoạn kinh doanh đã phát triển, tỷ lệ nam giới và nữ 
giới gần như ngang nhau, thậm chí nữ giới còn nhỉnh hơn với 
50,2% còn nam giới chỉ 49,8% -Tuy nhiên, nữ giới thường tham 
gia vào các hoạt động kinh doanh ở mức độ hộ kinh doanh cá 
thể, buôn bán nhỏ lẻ trong khi nam giới lại tham gia nhiều hơn 
vào các hoạt động kinh doanh lớn, nhất là ở khu vực DOANH 
NGHIỆP.

 Trong tổng số gần 500 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ 
có  khoảng  25,4% doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. 

Nguồn: Báo cáo Chỉ số khởi nghiệp toàn 
cầu, ở Việt Nam 2013  và khảo sát của 
Tổng cục thống kê
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Thế kỷ 15-Nữ kỳ tài BÙI THỊ HÝ

Sản xuất gốm Chu Đậu

Kinh doanh hàng hải quốc tế 
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DN do Nam Lãnh đạo DN do Nữ Lãnh đạo

Năm 2014
Tăng so với 
2010 (lần) Năm 2014

Tăng so với 
2010 (lần)

Tỷ lệ DN 74.58 - 25.42 -

Lao động bình quân 33.9 0,43 17.3 0,42

Tỷ lệ lao động nữ 32.92 0,77 39.87 0,8

Thu nhập bình quân 

trên một lao động (tr.d) 70.15 1,75 58.49 1,77

Doanh thu bình quân 

trên một lao động (tr.d) 1094 1,6 1043 1,73

Hiệu suất sử dụng lao 

động ((Doanh thu bình 

quân/thu nhập bình quân)

15.6 0,9 17.8 0,99

Hiệu suất sử dụng lao động tại các DN nữ (2014) 



Năng lực tài chính

Nhìn chung các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh 
đạo còn hạn chế trong quay vòng vốn tự có 
so với nam giới, tỷ suất lợi nhuận chưa cao



Đặc thù ngành nghề kinh doanh

 Ngành có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo
đông nhất là: bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và ăn uống. 

 Doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu,  với những thách
thức

- Về việc ứng dụng khoa học công nghệ

- Quy trình quản lý mới 

- Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng/an toàn vệ sinh thực phẩm

- Quy mô nhỏ, không đủ khả năng đáp ứng được những đơn 
hàng lớn

Hợp tác với Walmart / 

Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.



http://www.gemconsortium.org/



Báo cáo “Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu“ – Chuyên đề về 
phụ nữ (GEM women’s special report) 

 Cũng như ở nhiều nước trên thế giới, phụ nữ Việt
Nam có chút tự tin khi bắt đầu kinh doanh nhưng vẫn
có tâm lý lo sợ thất bại hơn nam giới. 

 Năng lực đổi mới sáng tạo của các DN nữ cũng thấp
hơn (chỉ có 35% DN nữ trẻ bán hàng qua Internet so với
tỷ lệ 48% của DN Nam) 

 Định hướng kinh doanh quốc tế (tỷ lệ DN có xuất
khẩu) thấp





Thông điệp quan trọng, GEM 2014 – báo cáo
đặc biệt về phụ nữ cho thấy:

 Sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh của các 
chủ doanh nghiệp nữ và các doanh nghiệp của họ.

 Tầm quan trọng của các giá trị được tạo ra bởi 
những phụ nữ thông qua làm việc nhóm (bên trong 
và bên ngoài) doanh nghiệp.

Theo Patricia Greene. Giáo sư ĐH Babson.



Cái gì đang diễn ra? 

WTO, EVFTA, TPP, 
AEC……

Hội nhập ? 

Các chuỗi giá trị toàn 
cầu đang dịch chuyển 
như thế nào?



Sự thay đổi bản chất của chuỗi giá trị toàn cầu

a) Sự hợp nhất. Các DN dẫn đầu đang giảm số lượng các nhà cung cấp, 
khó có thêm nhà cung cấp mới [DN nhỏ và vừa (DNNVV)].

b) Sự hội tụ. Các doanh nghiệp dẫn đầu ở những ngành khác nhau tìm 
nguồn cung ứng từ cùng một nhà cung ứng.

c) Khả năng chống đỡ tới hạn. DN lớn tới một mức độ nào đó, có thể 
giảm lượng đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp DNNVV từ VN 

d) Thương mại dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng và ngày càng phức 
tạp/ dựa trên các dịch vụ như R&D và thiết kế và gắn với quá trình sản 
xuất

e) Sự nổi lên của thương mại điện tử và CNTT. Dịch vụ liên quan đến kinh 
doanh dựa trên Internet có thể tạo điều kiện cho DNNVV trở thành nhà 
cung ứng. 

-Những nền kinh tế mới nổi dần trở thành những thị trường cuối cùng



Ba giai đoạn để tham gia Chuỗi Giá Trị Toàn Cầu 
(CGTTC) 

1- Sự chuẩn bị: chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào 
thị trường nước ngoài trực tiếp hoặc như một nhà 
cung cấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

2- Chủ động tham gia: Ứng dụng những hoạt động 
quốc tế hóa.

3- Tăng trưởng và mở rộng: Tăng cường và mở rộng 
vị thế của sản phẩm trong thị trường nước ngoài, 
hoặc như một nhà cung ứng trong chuỗi giá trị toàn 
cầu. 



Hành động thực tiễn cùng AmCham: Làm gì?

 Xây dựng hồ sơ DN do phụ nữ lãnh đạo

 Thực hiện đối chuẩn “Benchmarking“ để đánh giá
năng lực cung ứng của các DN do doanh nhân nữ lãnh
đạo. 

 Hỗ trợ doanh nhân nữ về khả năng tiếp cận công 
nghệ, tiếp cận vốn, tiếp cận thị trường; Nâng cao năng 
lực quản trị doanh nghiệp và quản trị công ty, phổ
biến các tiêu chuẩn kỹ thuật, thông tin công nghệ, v.v.

 Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đối với các sinh
viên nữ.



Hành động thực tiễn cùng AmCham - Ai làm?

 Các thành viên AmCham – Walmart, Coca-Cola, 3M, 
Suntory Pepsi; GE; Microsoft, Intel, Exxon Mobil, … 
cung cấp các thông tin về “cơ hội mua hàng” (Buyer 
Opportunity-BO) / ưu tiên cho các DN nữ tiếp cận.

 Các DN nữ Việt Nam cần tích cực sử dụng các dịch
vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cấp (trong đó có các dịch vụ
do thành viên AmCham cung cấp: mã số DUNS, Kế
toán, kiểm toán, tư vấn, Software, Hardware, …. 

 Phát triển các mạng lưới kết nối doanh nhân nữ
với tham gia chuỗi cung ứng thông qua VCCI, các hiệp
hội DN nữ do phu nữ lãnh đạo



Xin chân thành cám 

ơn sự chú ý lắng nghe !

… và hành động bằng CHƯƠNG TRÌNH


