NÂNG CAO QUYỀN NĂNG PHỤ NỮ
VÀ QUYỀN CON NGƯỜI
THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG BỘ CHỈ SỐ CSI

Bà Trần Phương Ngọc Thảo

Thành viên HĐQT PNJ, Trưởng Tiểu ban ESG

Các nội dung chính
1. Giới thiệu PNJ
2.Thuận lợi, khó khăn
3.Kinh nghiệm thực tiễn
4.Định hướng mới về ESG

343 cửa hàng trên 55 tỉnh
thành
Giá trị thương hiệu 94,1
triệu USD

Xuất khẩu ra 13 quốc gia

Hơn 6.500 CB-NV
Sản lượng hơn 4 triệu sản
phẩm

6 năm liên tục top 10 DN PTBV
12 năm liền đạt THQG

DN sản xuất & chế tác trang
sức xuất sắc nhất Thế Giới
JWA 2021

2. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG BỘ CHỈ SỐ
CSI NÂNG CAO QUYỀN NĂNG PHỤ NỮ, QUYỀN CON NGƯỜI

Triết lý kinh
doanh “Đặt lợi
ích Khách hàng,
lợi ích Xã hội vào
lợi ích của Doanh
nghiệp”

Sớm tiếp cận
chương trình
PTBV từ năm
2015

Tỉ lệ khách hàng
nữ gần 90%

Con người chính
là trung tâm của
mọi nguồn lực, là
tài sản quý giá
nhất của DN

Lực lượng lao
động nữ chiếm

61%

THUẬN LỢI
KHÓ KHĂN

Quy mô DN lớn,
phân bổ không
đồng đều về mặt
giới tính giữa lực
lượng SX&KD

Một số vị trí công
việc đặc thù

Hạn chế trên thị
trường lao động ở
một số vị trí cao
cấp

3. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN ÁP DỤNG BỘ CHỈ SỐ CSI LIÊN QUAN THỰC HIỆN QUYỀN
NĂNG PHỤ NỮ VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

3.1. Tại nơi làm việc PNJ:
•• Số lượng lao động nữ chiếm ưu thế, đa dạng về lứa
tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo và trình độ
chuyên môn.
•• Văn hóa cốt lõi của PNJ là TÔN TRỌNG SỰ
KHÁC BIỆT.

•• Chính sách lao động của công ty góp phần tạo nên
một “mái nhà hạnh phúc”

•• Số lượng lãnh đạo nữ đang điều hành tại PNJ cao
hơn lãnh đạo nam

Nhóm chức danh
Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
Các thành viên Hội
đồng quản trị khác
Giám đốc cao cấp
Giám đốc
Quản lý cao cấp
Quản lý
Quản lý nhóm
Tổng cộng
%

Nam
1
3
2
7
17
35
44
109
44%

Nữ
1

Tổng cộng
1
1

4
3
2
11
24
93
138
56%

7
5
59
28
59
`137
247
100%

Số liệu thể hiện chính sách nâng cao quyền năng Phụ nữ tại PNJ
Số lượng nhân viên nghỉ thai sản năm 2021

Tính đến hết ngày 31/12/2021 có 307 lao động quay trở lại
làm việc sau kỳ nghỉ thai sản, đạt 98,7%.

Tầm soát sức
khỏe định kỳ

Hoạt động
livestream/talks
how giao lưu
chia sẻ với các
Chuyên gia

Hoạt động kết
nối "Hội chị em
PNJ" tại forum
của PNJ

Cuộc thi mâm
cơm hạnh phúc
mùa covid

Phúc lợi thai sản

CLB Yoga,
Aeerobic

CÁC HOẠT ĐỘNG PNJ HƯỚNG ĐẾN CHO NHÂN VIÊN NỮ HÀNG
NĂM

CHĂM LO ĐỜI SỐNG CBNV

Chăm lo
cho nhân
viên và gia
đình nhân
viên bị ảnh
hưởng bởi
Covid-19,
đảm bảo
nhân viên
được tiêm
vaccine kịp
thời

Chương
trình Điều
chỉnh Tăng
Thu nhập
năm 2021
cho gần 5000
nhân viên
Chương trình nghỉ mát và Ngày hội Văn Hóa
được tổ chức hàng năm

3.2. Các hoạt động nâng cao quyền năng phụ nữ, quyền con người hướng ra cộng đồng:

PNJ đồng hành cùng
các hoạt động nữ
doanh nhân trên cả
nước

Campaign Tình
yêu đích thực

Siêu thị mini 0
đồng

Chương trình Đồng
hành vượt cạn

Dự án nâng cao
nhận thức về tự kỷ ở
trẻ em Việt Nam

Trao tặng 100.000 tấm
thiệp chứa đựng thông
điệp yêu thương nhân
dịp 8/3

Chương trình “Điều
phi thường của yêu
thương” 8/3

3.3. Các giá trị mang lại từ áp dụng BCS CSI nâng cao quyền năng phụ nữ và quyền con người:
Tăng cường tính đa dạng trong đội ngũ nhân sự của
PNJ, đảm bảo chất lượng khi ra quyết định và gia tăng
hiệu quả kinh doanh
Tăng khả năng thu hút và giữ chân nhân tài thông qua
nhiều quyết sách.
Giúp thấu hiểu khách hàng hơn
Được sự đồng cảm, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng, khách
hàng: như các campaign True Love, Siêu thị mini 0 đồng

Các giải thưởng

Chỉ số ESS

4. ĐỊNH HƯỚNG MỚI VỀ ESG CỦA PNJ VÀ SỰ TƯƠNG THÍCH
GIỮA ESG VỚI CSI

Thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)
thuộc Hội Đồng Quản Trị.

PNJ sẽ tiến hành chuẩn hóa hoạt động phát triển bền vững
theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Nâng cao vị thế và hình ảnh của người phụ nữ trên mọi lĩnh
vực, đẩy mạnh quan tâm quyền con người, đặc biệt là với
nhóm người yếu thế trong xã hội.

Bộ chỉ số CSI tiếp tục là cơ sở quan trọng để đánh giá mức
độ phát triển bền vững và được PNJ áp dụng trong dài hạn.

Thank you !

