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TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HỖ TRỢ
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, NHU CẦU HỖ TRỢ NÂNG CAO
NĂNG LỰC VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ
VỪA DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ VÀ DOANH NHÂN NỮ Ở VIỆT NAM

1. GIỚI THIỆU
Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 26,5% số doanh nghiệp đang
hoạt động và có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam. Những
doanh nghiệp này chủ yếu có quy siêu nhỏ và nhỏ (chiếm 93,2%), hoạt
động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ (79,2%)1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa
(DNNVV) do phụ nữ làm chủ gặp nhiều trở ngại trong kinh doanh như
giới hạn trong tiếp cận nguồn lực, vốn nhân lực thấp, thiếu kiến thức
và kỹ năng về công nghệ thông tin truyền thông (ICT), khoa học công
nghệ và những định kiến giới trong gia đình và kinh doanh. Những trở
ngại đó khiến cho DNNVV do phụ nữ làm chủ chưa khai thác hết tiềm
năng phát triển.
Nghiên cứu “Rà soát việc thực hiện pháp luật hỗ trợ DNNVV, nhu cầu hỗ trợ
nâng cao năng lực và dịch vụ đào tạo cho DNNVV do phụ nữ làm chủ và doanh
nhân nữ ở Việt Nam” được thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Tăng
cường Quyền năng Kinh tế cho Phụ nữ tại Châu Á” (WeEmpower Asia)
của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ
nữ (UN Women) và Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) nhằm nâng cao
quyền năng kinh tế của phụ nữ ở bảy quốc gia Châu Á, bao gồm Ấn Độ,
Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, và Việt Nam. Cụ
thể, báo cáo đánh giá: (i) công tác thực thi các quy định pháp lý hỗ trợ
DNNVV tập trung vào DNNVV do phụ nữ làm chủ (ii) nhu cầu xây dựng
năng lực dành cho DNNVV do phụ nữ làm chủ; và (iii) dịch vụ đào tạo
hiện có và khoảng cách giữa nhu cầu và cung ứng dịch vụ đào tạo xây
dựng năng lực. Dựa trên kết quả nghiên cứu, báo cáo đề xuất những
khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của DNNVV do phụ nữ làm
chủ ở Việt Nam.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Báo cáo này sử dụng kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định lượng
và định tính. Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng là phương
pháp phân tích thống kê mô tả nhằm phân tích đặc điểm của DNNVV
do phụ nữ làm chủ. Các phương pháp định tính bao gồm Nghiên cứu
rà soát tài liệu thứ cấp, Phỏng vấn sâu và Thảo luận nhóm. Kết quả từ
nghiên cứu rà soát tài liệu thứ cấp được sử dụng kết hợp với kết quả
từ phỏng vấn và thảo luận nhóm nhằm đưa ra những phát hiện của
nghiên cứu.
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Nghiên cứu đã thực hiện 7 cuộc phỏng vấn với những người cung
cấp thông tin chính bao gồm cán bộ của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV
(TAC) khu vực phía Bắc và phía Nam, Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa
thành phố Hà Nội (HAWASME), hai đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo tư
nhân và hai doanh nhân nữ. Ngoài ra, có sáu cuộc thảo luận nhóm với
các doanh nhân nữ, đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo và lãnh đạo hội
doanh nhân nữ được thực hiện trong hai hội thảo tham vấn tổ chức tại
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các cuộc phỏng vấn và thảo luận
nhóm cung cấp dữ liệu sâu sắc, đa chiều làm đầu vào quan trọng cho
nghiên cứu.

3. DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ
LÀM CHỦ
Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp có một hoặc nhiều
phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người
quản lý điều hành doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
đã có sự gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu khảo sát doanh nghiệp
được tiến hành bởi GSO, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt
Nam là 20,8% ở năm 2010, tăng lên đến 26,5% ở năm 2016; 93,6% số
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có quy mô siêu nhỏ và nhỏ và 79,2%
hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.

Doanh nghiệp
do phụ nữ làm chủ
2010-2016
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Doanh nghiệp
do phụ nữ làm chủ
theo quy mô năm 2016

Doanh nghiệp
do phụ nữ làm chủ theo ngành/
lĩnh vực năm 2016

DNNVV do phụ nữ làm chủ gặp khó khăn trở ngại làm ảnh hưởng tới
hoạt động và phát triển. Các khó khăn chính bao gồm: (i) DNNVV do
phụ nữ làm chủ gặp khó khăn hơn trong tiếp cận nguồn lực tài chính;
(ii) DNNVV do phụ nữ làm chủ gặp khó khăn về nguồn vốn nhân lực
và vốn xã hội; (iii) Doanh nhân nữ có năng lực thấp hơn trong một số
lĩnh vực liên quan tới công nghệ, chuyển đổi số, hay đổi mới so với
doanh nhân nam; và (iv) Doanh nhân nữ gặp trở ngại về giới khi tham
gia kinh doanh.
“Ông ấy [chồng] kiếm được một đồng, về đến nhà mình đón tận cửa.
Mình kiếm được mười đồng thì họ chẳng để ý.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
“Đối với tôi, chăm sóc con cái thành đạt quan trọng hơn thành công
trong kinh doanh. Chồng hư đã khổ, nhưng con hư thì khổ hơn.
Con hư là mất hết.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
“Tôi dành một nửa thời gian để chăm sóc con cái; do đó,
thời gian của tôi để làm kinh doanh, mở rộng mạng lưới, học tập ít hơn
nhiều so với những CEO là đàn ông.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
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Ảnh: Aidan Dockery

4. NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH
Những phát hiện chính trong nghiên cứu này được nhóm vào ba lĩnh
vực: (i) thực thi các quy định pháp lý hỗ trợ DNNVV tập trung vào DNNVV
do phụ nữ làm chủ (ii) nhu cầu xây dựng năng lực dành cho DNNVV do
phụ nữ làm chủ; và (iii) dịch vụ đào tạo hiện có và khoảng cách giữa nhu
cầu và cung ứng dịch vụ đào tạo xây dựng năng lực.

Công tác thực thi các quy định pháp lý hỗ trợ DNNVV
Luật Hỗ trợ DNNVV tương đối toàn diện, góp phần giảm bớt những trở ngại pháp
lý cho các DNNVV. Một số quy định pháp lý khác nhau về hỗ trợ DNNVV
đã được ban hành. Trong đó, Luật Hỗ trợ DNNVV là một bước tiến vượt
bậc về pháp lý, với việc ban hành quy định về 15 loại hỗ trợ cho DNNVV,
và lần đầu tiên đưa định nghĩa về DNNVV do phụ nữ làm chủ vào trong
Luật. Một số văn bản hướng dẫn, bao gồm nghị định của Chính phủ,
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư cấp bộ ngành
đã được ban hành để hướng dẫn việc thực thi Luật này trong thực tiễn.
Những thành tựu về khung pháp lý hỗ trợ DNNVV đã làm giảm đáng kể
những trở ngại pháp lý cho doanh nghiệp, bao gồm cả DNNVV do phụ
nữ làm chủ.
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Các quy định pháp lý hỗ trợ DNNVV có xu hướng quan tâm tới vấn đề giới hơn,
chi tiết một số hỗ trợ cho DNNVV do phụ nữ làm chủ, nhưng vẫn cần tăng cường
thêm nội dung hỗ trợ giới trong các văn bản hướng dẫn dưới luật. Việt Nam là
một trong những quốc gia có mức độ phát triển giới tốt, nhưng cũng là
một trong những quốc gia ít có sự khác biệt về giới trong các quy định
pháp lý nhất. Với việc ban hành Luật Hỗ trợ DNNVV và hướng dẫn thực
hiện Luật, tình trạng này đã được cải thiện phần nào. Mặc dù hầu hết
các quy định được đánh giá là trung lập về giới, có một số điều khoản
xác định những hỗ trợ cho DNNVV do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp
sử dụng nhiều lao động nữ và những đối tượng thụ hưởng khác. Tuy
nhiên, chính sách đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ vẫn chưa đáng kể
hoặc chưa đủ cụ thể, văn bản hướng dẫn thực hiện chưa mang tính hỗ
trợ giới cao.
Mức độ tiếp cận của DNNVV do phụ nữ làm chủ tới các quy định hỗ trợ còn khá
hạn hẹp. Nghiên cứu chỉ ra rằng: (i) Có 6 trong số 15 khuyến nghị cụ
thể trong Luật Hỗ trợ DNNVV được hướng dẫn thực hiện thông qua
các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và
thông tư cấp bộ ngành. (ii) Nguồn lực tài chính hạn chế đã cản trở việc
thực hiện pháp luật hỗ trợ DNNVV. (iii) Quy định hỗ trợ DNNVV chưa
nhạy cảm giới về tài chính. Cho đến nay, chỉ có một quy định phân biệt
về mức giảm học phí cho DNNVV do phụ nữ làm chủ và do nam giới
làm chủ trong đào tạo mà chưa có những hỗ trợ tài chính khác. (iv)
Nhiều DNNVV, bao gồm cả DNNVV do phụ nữ làm chủ, không biết về
các chính sách hỗ trợ này và cũng không biết làm thế nào để nhận được
hỗ trợ trên. (v) Các văn bản hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ DNNVV ban
hành chậm, đặc biệt là các thông tư liên bộ, đã dẫn đến sự chậm trễ
trong thực thi các quy định pháp luật. (vi) Một số cơ quan ban ngành
thực thi chính sách không chủ động cung cấp thông tin cập nhật về
hỗ trợ DNNVV. (vii) Việc thực thi các văn bản pháp lý hỗ trợ DNNVV
hiện chưa có hiệu lực và hiệu quả rõ rệt. Trước khi Luật hỗ trợ DNNVV
được ban hành, Việt Nam cũng đã có một số chính sách hỗ trợ DNNVV,
nhưng việc thực thi chưa mang lại hiệu quả đáng kể (UNWomen, 2016;
MBI, 2018). Sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong các chính sách hỗ
trợ DNNVV - Luật Hỗ trợ DNNVV – chỉ mới có hiệu lực kể từ tháng 1 năm
2018, và các quy định hướng dẫn thực hiện Luật vừa được ban hành từ
tháng 9 năm 2019. Do vậy, thời gian thực thi các quy định hỗ trợ hiện
quá ngắn để có thể đánh giá được tác động cũng như hiệu lực của
chính sách.
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“Có nhiều quy định khác nhau về cùng một vấn đề (như các Luật, nghị
định, thông tư), khiến chúng tôi cảm thấy khó theo dõi. Một số quy định
có sự hiểu khác nhau giữa cơ quan thực thi chính sách và người thụ
hưởng. Các hướng dẫn để DNNVV nhận được hỗ trợ thường không rõ
ràng. Những yếu tố này khiến chúng tôi cảm thấy khó khăn khi cập nhật.”
-Ý kiến của doanh nhân nữ

Ảnh: Aidan Dockery

Doanh nghiệp của tôi không có nhân viên pháp lý
chịu trách nhiệm cập nhật các quy định. Đôi khi tôi không rõ làm thế nào
để doanh nghiệp của mình nhận được hỗ trợ.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
DNNVV do phụ nữ làm chủ phải đối mặt với nhiều khó khăn và có ít động lực
hơn trong tiếp cận hỗ trợ. Mức độ tiếp cập hạn chế của DNNVV do phụ nữ
làm chủ đối với các chính sách hỗ trợ là do: (i) Trong thực tế, không dễ
để xác định DNNVV do phụ nữ làm chủ theo định nghĩa trong Luật Hỗ
trợ DNNVV hiện hành; (ii) Đối với nhiều DNNVV do phụ nữ làm chủ, sự
hỗ trợ hiện nay quá ít và quy trình thủ tục để nhận được các hỗ trợ này
phức tạp, do đó không đủ hấp dẫn để họ thực hiện; (iii) Các ưu đãi của
người sử dụng lao động trong việc nhận các hỗ trợ đào tạo cho nhân
viên của họ không đáng kể; và (iv) Rào cản hiện tại đối với DNNVV do
phụ nữ làm chủ trong tiếp cận với chính sách hỗ trợ DNNVV xuất phát
từ những khó khăn và đặc điểm về giới của chủ doanh nghiệp, như
phải cân bằng giữa kinh doanh và gia đình, thiếu người kế nhiệm, chức
năng sinh học của phụ nữ (sinh con, vai trò giới trong công việc chăm
sóc gia đình, v.v. .).
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“Tôi thấy thái độ không tốt của một số nhân viên thực hiện,
họ chỉ nói mà không làm. Điều đó khiến tôi cảm thấy nản lòng khi
nộp đơn xin hỗ trợ.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
“Đối với tôi, 50% hỗ trợ cho các khóa đào tạo quy ra không đáng kể.
Tổng chi phí chuẩn bị tài liệu và các minh chứng để nhận được hỗ trợ này có thể
nhiều hơn. Tôi cảm thấy không đáng để doanh nghiệp chúng tôi mất công xin
các khoản hỗ trợ này.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
“Tôi không thực sự quan tâm đến các hỗ trợ này, vì tôi thấy rằng các thủ tục và
thời gian để nhận hỗ trợ này quá dài, trong khi lợi ích thực sự không nhiều.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
“Tôi dành một nửa thời gian để chăm sóc con cái; do đó, thời gian của tôi
để làm kinh doanh, mở rộng mạng lưới, học tập ít hơn nhiều so với những
doanh nhân nam. Tôi gần như không có thời gian để cập nhật hoặc tiếp
nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các quy định.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
Thiếu phân tích định lượng cơ sở ban đầu và phân tích mức độ nhạy cảm giới
khi ban hành các chính sách mới. Nghiên cứu này cho thấy quy định hiện
hành yêu cầu đánh giá tác động chính sách phải được thực hiện trước
khi ban hành chính sách. Tuy nhiên, không có yêu cầu cụ thể nào trong
việc để thu thập dữ liệu cơ sở định lượng trước khi ban hành bất kỳ
chính sách nào. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng đối với tất cả các chính
sách, nội dung phân tích giới là không bắt buộc. Do đó, những đánh
giá tổng thể về tác động chính sách và khả năng đáp ứng giới của các
chính sách chưa được định lượng hóa hoặc chưa có tính thuyết phục
khoa học.
“Tôi chưa bao giờ thấy báo cáo đánh giá tác động pháp luật hỗ trợ
DNNVV của Bộ KH&ĐT hoặc các cơ quan liên quan được công bố tới
DNNVV.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
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Nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng lực cho DNNVV do phụ
nữ làm chủ
DNNVV do phụ nữ làm chủ có năng lực kinh doanh thấp hơn DNNVV do nam
làm chủ. Mặc dù trình độ học vấn của doanh nhân nữ đã được cải thiện
rõ rệt (63% có bằng đại học hoặc cao hơn), trình độ nam doanh nhân
vẫn ở mức cao hơn (65%). Tỷ lệ phụ nữ có bằng cấp trong các lĩnh vực
khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán (STEM) thấp hơn nhiều so với nam
giới (32,8 % của nữ so với 54,1% của nam giới), dẫn đến sự thiếu vắng
đại diện của phụ nữ trong các lĩnh vực công nghệ, thông tin truyền
thông (ICT) và đổi mới sáng tạo. Hơn nữa, hầu hết các doanh nghiệp
do phụ nữ làm chủ vẫn ở quy mô siêu nhỏ và/hoặc nhỏ vì phụ nữ
thường không đầu tư thêm cho sản xuất kinh doanh, họ phải cân
bằng với các trách nhiệm khác, chẳng hạn như cân bằng giữa công
việc gia đình với công việc kinh doanh. Những rào cản này đối với
doanh nhân nữ và DNNVV do phụ nữ làm chủ thường dẫn đến hạn
chế khả năng tiếp cận các nguồn tài chính chính thức, khả năng thắng
thầu thấp hơn, khả năng cạnh tranh yếu hơn, cuối cùng dẫn đến
những bất lợi trong phát triển của DNNVV do phụ nữ làm chủ.
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Thiếu kiến thức, kỹ năng và tiếp cận tới lao động chất lượng vẫn là cản trở đối
với DNNVV do phụ nữ làm chủ. Thiếu kiến thức và kỹ năng là một trở ngại
lớn đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ. 38% DNNVV do phụ nữ làm
chủ cho rằng tìm và duy trì lao động chất lượng là một khó khăn trong
kinh doanh mà doanh nghiệp phải đối mặt; 49% DNNVV do phụ nữ
làm chủ cho rằng sự không sẵn có nguồn lao động chất lượng cao là
trở ngại cho phát triển kinh doanh của doanh nghiệp; 25% số doanh
nhân nữ được hỏi cho rằng “thiếu kiến thức và kỹ năng” là rào cản đối
với phát triển doanh nghiệp. Nguồn vốn nhân lực thấp là rào cản lớn
đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ, nên hỗ trợ đào tạo nhằm phát
triển nguồn nhân lực của những doanh nghiệp này là cấp thiết.
“Cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng chúng tôi có hiểu gì đâu!
Tìm được người giỏi về hỗ trợ mình là không dễ dàng.”
– Ý kiến của doanh nhân nữ
Hỗ trợ nâng cao năng lực cho DNNVV do phụ nữ làm chủ đã được thực hiện
nhưng còn hạn chế. Hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực thu hút được
sự ưu tiên của Nhà nước, các tổ chức trong và quốc tế và các tổ chức
phi chính phủ, và được thực hiện rộng khắp trên cả nước. Tuy vậy, vấn
đề nâng cao năng lực cho DNNVV do phụ nữ làm chủ và doanh nhân
nữ vẫn bị hạn chế do: (i) Các dự án nâng cao năng lực có đối tượng
tham gia rất đa dạng và thường bỏ qua khía cạnh giới, do vậy rất khó
để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nhân nữ; (ii) Phạm vi áp dụng
của các chương trình nâng cao năng lực bị giới hạn theo địa phương
và ngành nghề, dẫn đến tác động xã hội bị hạn chế; (iii) Đào tạo về
lãnh đạo, xây dựng sự tự tin, ra quyết định, kết nối và quản lý sự thay
đổi đã được cung cấp cho DNNVV do phụ nữ làm chủ, nhưng chưa
nhiều và chưa có hệ thống; (iv) Hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực
chưa được thiết kế phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của doanh nhân
nữ; (v) Hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nhân nữ và DNNVV do phụ nữ
làm chủ ở cấp độ thể chế còn hạn chế.
Những hỗ trợ nâng cao năng lực thiết yếu cho DNNVV do phụ nữ làm chủ, bao
gồm các kỹ năng và kiến thức, vốn xã hội, và phát triển thể chế đã được thực
hiện. Việc nâng cao năng lực cho các doanh nhân nữ chủ yếu thông
qua đào tạo để nâng cao các kỹ năng và năng lực hiện tại. Tuy vậy,
cách tiếp cận đào tạo hệ thống giúp nâng cao năng lực và kiến thức
cần thiết cho doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển vẫn còn
thiếu. Việc nâng cao năng lực cho DNNVV do phụ nữ làm chủ giúp
tăng vốn xã hội của doanh nghiệp. Điều này giúp cung cấp thông tin
về cách tiếp cận tới các nguồn lực, kết nối thị trường, tham gia chuỗi
giá trị sản xuất trong
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nước và quốc tế, và đào tạo nhân viên. Nâng cao năng lực thể chế cho
DNNVV do phụ nữ làm chủ rất cần thiết để giúp doanh nghiệp phát
triển, nhưng chưa được quan tâm đúng mức.
Việc biên soạn phải đảm bảo trung tính giới.
Tổ biên tập không có hiểu rõ ràng giữa “phân biệt đối xử giới”
và “khác biệt giới”.
– Ý kiến nguyên thành viên tổ biên soạn Luật hỗ trợ DNNVV

Nhu cầu nâng cao năng lực của DNNVV do phụ nữ làm chủ có sự thay đổi
nhanh chóng:(i) nhu cầu hỗ trợ đào tạo chuyển từ kiến thức cơ bản
sang kiến thức chuyên môn chuyên sâu và có hệ thống; (ii) nhu cầu hỗ
trợ chuyển từ “có cung cấp” sang cung cấp một cách thuận tiện, thực
tế và hiệu quả; (iii) nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển từ miễn
phí sang sẵn sàng trả phí nhằm nhận dịch vụ đào tạo có chất lượng
hơn.
“Học một hoặc hai khóa chưa giải quyết gì.
Chúng tôi mong muốn các khóa học được thiết kế nhằm trang bị
trọn vẹn một khối kiến thức.”
-Ý kiến Hiệp hội doanh nhân nữ.
“Khởi sự kinh doanh không chỉ dạy mấy kiến thức về lập doanh nghiệp
mà phải đi kèm là tài chính, nhân sự, kế hoạch kinh doanh,
nghiên cứu thị trường, ứng dụng công nghệ.”
-Ý kiến đại diện TAC
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Các dịch vụ đào tạo hiện nay cho DNNVV do phụ nữ
làm chủ
Mục này trình bày những phát hiện từ rà soát dịch vụ đào tạo và
khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực đào tạo cho các doanh nhân nữ
và DNNVV do phụ nữ làm chủ. Những phát hiện chính bao gồm:
Nguồn cung dịch vụ đào tạo rất đa dạng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ đào
tạo có thể được xếp vào ba nhóm: Nhóm cung cấp dịch vụ đào tạo
miễn phí, nhóm nhà cung cấp dịch vụ đào tạo thu phí, và nhóm sử
dụng kinh phí NSNN hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực. Nhóm thứ nhất
bao gồm các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực và các nhà tài trợ, phối
hợp với các cơ quan chính phủ hoặc Hội đồng/hiệp hội doanh nhân nữ
để triển khai hoạt động đào tạo trong phạm vi dự án. Các chương trình
đào tạo thu phí thường từ các Trường Đại học, Hội đồng và hiệp hội
doanh nghiệp nữ, và các công ty và cung cấp dịch vụ đào tạo và giáo
dục. Nếu đào tạo do các đơn vị tư nhân cung cấp, DNNVV do phụ nữ
làm chủ không phải là khách hàng mục tiêu. Đào tạo nâng cao năng lực
sử dụng vốn NSNN hiện có nhiều đơn vị tham gia như các Bộ, TAC, Hiệp
hội doanh nghiệp tỉnh. Đây là chương trình hỗ trợ được cho là phù hợp
nhằm nâng cao năng lực cho DNNVV do phụ nữ làm chủ.
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Các khóa học cung cấp tới nhiều đối tượng người học. Các dự án hỗ trợ nâng
cao năng lực đã cung cấp các khóa học khác nhau tới nhiều đối tượng
là phụ nữ, nhóm phụ nữ làm kinh doanh, nữ chủ hộ, doanh nhân nữ và
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đối tượng tham gia các khóa học
khá đa dạng về giáo dục, khả năng và nhu cầu, khiến những khóa học
này thiếu đi tính tập trung và mức độ thỏa mãn của người tham gia
thường không cao.
Có ít khóa học được thiết kế đáp ứng nhu cầu của doanh nhân nữ và DNNVV do
phụ nữ làm chủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có ít khóa học được thiết
kế riêng và cung cấp cho doanh nhân nữ và DNNVV do phụ nữ làm
chủ. Hầu hết các khóa học được thiết kế mà không quan tâm riêng tới
nhu cầu và sự tham gia của doanh nhân nữ và DNNVV do phụ nữ làm
chủ. Trong khi đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo chưa coi doanh
nhân nữ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là khách hàng chính. Họ
không có đầu tư, nghiên cứu và thiết kế riêng chương trình đào tạo cho
đối tượng này. Các khóa học do hiệp hội doanh nhân nữ tổ chức dành
cho thành viên chủ yếu cung cấp những kiến thức kỹ năng cơ bản,
thường kéo dài nửa ngày, do đó tác động của các khóa học này thường
khá hạn chế.
“Chúng tôi không phân biệt khách hàng là nam hay nữ.
Ai có cầu thì chúng tôi đáp ứng.”
– Ý kiến của đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo tư nhân
“Làm việc với địa phương vất vả lắm! Kinh phí thì thấp, lấy được tiền là
không hề dễ dàng. Chúng tôi chưa quan tâm tới đối tượng đó.”
– Ý kiến của đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo tư nhân
Các chương trình đào tạo cho doanh nhân nữ và DNNVV do phụ nữ làm chủ
phần lớn vẫn mang tính chất “có cung cấp”, chưa thực sự bám sát nhu cầu. Kết
quả nghiên cứu cho thấy (i) Các khóa học cho doanh nhân nữ và
DNNVV do phụ nữ làm chủ đa dạng. Các nội dung đào tạo bao gồm
các khóa học cơ bản và nâng cao về kinh doanh, tài chính, khởi sự
doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; (ii) Hầu
hết các khóa học được thiết kế từ bên cung, thiếu sự gắn kết với nhu
cầu của doanh nhân nữ và DNNVV do phụ nữ làm chủ; (iii) Các khóa
học cung cấp chủ yếu là những kiến thức, kỹ năng đơn lẻ mà chưa
phải cung cấp năng lực cụ thể và hệ thống; (iv) Khóa học đào tạo dành
cho doanh nhân nữ chưa quan tâm tới khía cạnh tâm lý và trở ngại xã
hội của phụ nữ; (v) Có ít khóa đào tạo về giới trong kinh tế, kinh doanh
và quản lý được triển khai.
12
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“Nội dung gì, giảng dạy bao nhiều ngày tuân theo quy định của Thông tư.
Giảng viên chuẩn bị nội dung và lên lớp.”
- Ý kiến từ Trung tâm hỗ trợ DNNVV

“Đi học chủ yếu để kết nối. Học xong về chẳng dùng được gì!”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
“Mỗi khóa học lại là người khác tham gia.
Như thế thì rất khó nâng cao được năng lực.”
- Ý kiến của doanh nhân nữ
“Các khóa học tôi tham gia không hề chú ý tới tâm lý phụ nữ!
Đó là một khoảng trắng của khóa học dành cho doanh nhân nữ.”
- Ý kiến từ Hiệp hội doanh nhân nữ
“Cả doanh nghiệp và người ra chính sách phải hiểu về giới trong kinh tế
và quản lý thì mới có năng lực xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi
cho DNNVV do phụ nữ làm chủ.”
- Ý kiến từ Hiệp hội doanh nhân nữ
Phương pháp đào tạo truyền thống chưa thực sự phù hợp với điều kiện của
DNNVV do phụ nữ làm chủ. Cụ thể, (i) các khóa bồi dưỡng chủ yếu học
theo lớp học truyền thống, do vậy doanh nhân nữ gặp khó khăn trong
sắp xếp thời gian tham gia; (ii) Các khóa đào tạo dựa trên nền tảng công
nghệ, thực hiện trực tuyến hầu như chưa có; (iii) Các khóa đào tạo tại
doanh nghiệp còn khiêm tốn. Đây là hình thức đào tạo thiết thực nhất,
gắn chặt với bối cảnh và điều kiện của doanh nghiệp.
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5. KHUYẾN NGHỊ
Dựa trên các phát hiện, báo cáo này đề xuất một số gợi ý chính sách liên
quan tới (i) tăng cường thực hiện pháp luật hỗ trợ DNNVV do phụ nữ
làm chủ, (ii) xây dựng năng lực cho doanh nhân nữ và DNNVV do phụ
nữ làm chủ, và (iii) dịch vụ đào tạo cho doanh nhân nữ và DNNVV do
phụ nữ làm chủ ở Việt Nam.
Việc thực thi quy định pháp lý hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ của
các cơ quan ban hành chính sách, đơn vị thực hiện chính sách và hỗ trợ
doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân nữ và DNNVV do phụ nữ làm chủ
bao gồm:
-

14

Khuyến nghị đối với các cơ quan hoạch định chính sách (Chính phủ và các
bộ ngành): (i) Nhanh chóng ban hành các văn bản quy định hướng dẫn
với 9 nội dung hỗ trợ còn lại trong Luật hỗ trợ DNNVV; (ii) Đảm bảo các
quy định hỗ trợ DNNVV nhạy cảm giới và bình đẳng giới. Ngân sách hỗ
trợ DNNVV cần đảm bảo phân bổ tài chính phù hợp để giúp giảm thiểu
vấn đề bất bình đẳng giới giữa các DNNVV. Đối với những quy định hiện
hành, nội dung bình đẳng giới cần được tăng cường hơn nữa, bắt đầu
bằng cách sửa đổi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và các thông tư hướng
dẫn khác; (iii) Thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách với DNNVV để
nhận được phản hồi trực tiếp hơn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ;
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(iv) Thực hiện khảo sát ban đầu và đánh giá tác chính sách đối với các
văn bản pháp lý một cách chuyên nghiệp và thuyết phục hơn.
-

Khuyến nghị đối với các cơ quan thực hiện chính sách và hỗ trợ doanh
nghiệp: (i) Tăng huy động và đa dạng hóa các nguồn tài trợ để thực
hiện hỗ trợ DNNVV; (ii) Cập nhật thông tin hỗ trợ trực tiếp cho DNNVV
do phụ nữ làm chủ và thường xuyên chia sẻ qua các phương tiện với
nhiều cách thức khác nhau (email, website, gọi điện, thảo luận nhóm);
(iii) Thay đổi cách thức tiếp cận trong hỗ trợ cho DNNVV do phụ nữ
làm chủ từ “ban phát, cấp cho không” thành “cung cấp dịch vụ công”
và coi DNNVV do phụ nữ làm chủ là khách hàng để đáp ứng nhu cầu;
(iv) Minh bạch và chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ DNNVV, cố gắng
xây dựng môi trường mở, khuyến khích sự phát triển của các doanh
nghiệp; (v) Tăng cường áp dụng phương pháp tiếp cận nhạy cảm giới
và phương pháp thiết kế lấy con người làm trung tâm khi làm việc với
DNNVV do phụ nữ làm chủ.

-

Khuyến nghị với các hiệp hội, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV do
phụ nữ làm chủ: (i) tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính
sách và phát triển đào tạo thông qua cung cấp thông tin đầu vào, chia
sẻ các kinh nghiệm thực hiện chính sách tốt và đóng góp ý kiến; (ii)
Thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn/hội thảo để chia sẻ và cập
nhật thông tin về các quy định hỗ trợ cho DNNVV do phụ nữ làm chủ.

-

Khuyến nghị đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ: (i) chủ động cập nhật
thường xuyên các quy định hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ thông
qua chỉ định một người trong công ty phụ trách trực tiếp mảng pháp
lý, hoặc đăng ký trực tuyến với các trang web pháp lý khác nhau; (ii)
phản hồi thường xuyên và kịp thời hơn với các nhà hoạch định chính
sách, cơ quan thực hiện chính sách và hiệp hội về những khó khăn
đang đối mặt trong quá trình thực hiện các quy định hỗ trợ DNNVV.

Khuyến nghị về nâng cao năng lực cho doanh nhân nữ và DNNVV do
phụ nữ làm chủ cho các nhà tài trợ/cơ quan phát triển, Chính phủ, các
bộ ngành, và chính quyền địa phương cần tập trung vào:
-

Thường xuyên cập nhật đánh giá nhu cầu phát triển năng lực của DNNVV
do phụ nữ làm chủ. Nội dung này rất cần thiết trong thiết kế các chương
trình nâng cao năng lực. Cập nhật đánh giá nhu cầu đào tạo nhạy cảm
giới được thực hiện độc lập bởi một bên thứ ba (ví dụ như cơ quan phát
triển, trường đại học hoặc viện nghiên cứu).
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-

Phát triển vườn ươm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Các vườn ươm
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có thể đặt tại Trung tâm hỗ trợ DNNVV
của tỉnh và hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần kinh phí. Vườn ươm
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cung cấp các dịch vụ phát triển kinh
doanh, nâng cao năng lực của doanh nhân nữ và doanh nghiệp do phụ
nữ làm chủ vượt qua giai đoạn khởi sự và tạo đà cho phát triển doanh
nghiệp. Đối với các vườn ươm doanh nghiêp hiện có, cần tăng cường
nhạy cảm giới. Trung tâm hỗ trợ DNNVV của tỉnh là đơn vị chịu trách
nhiệm duy trì hoạt động những vườn ươm này.

-

Xây dựng trung tâm tự cung ứng dịch vụ hỗ trợ trực tuyến để nâng cao
năng lực doanh nhân nữ và DNNVV do phụ nữ làm chủ. TAC được gợi ý
trở thành đơn vị vận hành trung tâm tự cung ứng dịch vụ hỗ trợ trực
tuyến. Trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển năng lực cho 3 đối
tượng cho doanh nhân nữ và người lao động (cấp độ cá nhân), DNNVV
do phụ nữ làm chủ (cấp độ tổ chức) và thể chế của DNNVV do phụ nữ
làm chủ (cấp độ môi trường kinh doanh). Trung tâm sẽ kết nối giữa các
hiệp hội doanh nhân nữ, vườn ươm doanh nhân nữ trên cả nước; liên
kết với tài nguyên quốc tế trực tuyến, Việt hóa những nội dung kiến
thức và kỹ năng thiết thực.

-

Hỗ trợ xây dựng năng lực thể chế tạo lập môi trường kinh doanh thuận
lợi cho DNNVV do phụ nữ làm chủ. Chính phủ và các nhà tài trợ cần tập
trung vào việc nâng cao năng lực thể chế để xây dựng môi trường kinh
doanh thuận lợi cho sự phát triển của DNNVV do phụ nữ làm chủ. Việc
hỗ trợ năng cao năng lực thể chế cần tập trung vào các nội dung: (i)
Thiết kế và cung cấp chương trình đào tạo cho các nhà hoạch định
chính sách kinh tế, hoạch định phát triển, nhà quản lý chịu trách nhiệm
quyết định trong các lĩnh vực họ quản lý. Các khóa học có thể bao gồm:
Giới và kinh tế, Giới và phát triển, Giới trong lập kế hoạch ngân sách,
phân tích chính sách nhạy cảm giới,… (ii) Thực hiện các nghiên cứu
cung cấp các dẫn chứng về sự bất lợi của doanh nhân nữ và DNNVV
do phụ nữ làm chủ trong kinh doanh; (iii) Cung cấp các thực tiễn tốt về
chính sách hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ của quốc tế, làm cơ sở cho
truyền thông và vận động chính sách; (iv) Nâng cao năng lực thể chế
cho các tổ chức, hiệp hội doanh nhân nữ.

-

Xây dựng khung chiến lược phát triển DNNVV do phụ nữ làm chủ. Khung
chiến lược này do Bộ KH&ĐT đề xuất dựa trên chiến lược và các chương
trình quốc gia về bình đẳng giới do Chính Phủ ban hành. Khung chiến
lược có thể tham khảo những thực tiễn tốt từ nước ngoài, và huy động
sự tham gia của nhiều bên liên quan như: doanh nhân nữ, hiệp hội
doanh nhân nữ, nhà tài trợ, chuyên gia và cơ quan nhà nước.
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-

Truyền thông về bình đẳng giới trong kinh tế và nâng cao quyền năng
kinh tế của phụ nữ. Các cơ quan chính phủ liên quan nên có một chiến
dịch truyền thông tập trung vào (i) nâng cao nhận thức cộng đồng và
vận động chính sách về giá trị kinh tế khi phụ nữ tham gia kinh doanh
và tầm quan trọng của vấn đề này đối với năng lực cạnh tranh quốc gia;
(ii) hỗ trợ chính sách và tiến hành nghiên cứu liên quan các khía cạnh
khác nhau của tinh thần doanh nhân nữ; (iii) truyền thông về định kiến
giới để khuyến khích nam giới chia sẻ khối lượng công việc gia đình
với phụ nữ.

Ảnh: Aidan Dockery

Khuyến nghị đối với công tác đào tạo cho doanh nhân nữ và DNNVV do
phụ nữ làm chủ
-

Thúc đẩy xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ đào tạo cho doanh nhân nữ và
DNNVV do phụ nữ làm chủ. Bộ KH&ĐT và BTC nên tập trung (i) khuyến
khích sự tham gia của tư nhân trong cung cấp dịch vụ đào tạo cho
DNNVV do phụ nữ làm chủ như quy định tại Thông tư 5/2019/TTBKHDT; và (ii) điều chỉnh định mức hỗ trợ đào tạo theo định hướng
thị trường hơn để nâng cao chất lượng và sự tham gia của khu vực tư
nhân.

-

Xây dựng các chương trình đào tạo cho doanh nhân nữ và DNNVV do phụ
nữ làm chủ. Các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo như TAC, nhà tài trợ/
phát triển và các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo tư nhân nên chú ý
một số điểm sau:
i.

Nội dung bồi dưỡng cho DNNVV do phụ nữ làm chủ nên
hướng tới cung cấp năng lực cho từng vị trí công việc cụ thể.
Nội dung cần quan tâm tới vấn đề giới và được trình bày dưới
dạng cẩm nang hướng dẫn, có thể sử dụng sau khi các khóa
học kết thúc. Dưới đây là gợi ý một số chương trình đào tạo:
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ऀ Chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp: Chương trình
này dành cho nữ chủ hộ kinh doanh nhằm chuyển đổi
thành doanh nghiệp nhỏ và phụ nữ muốn thành lập doanh
nghiệp mới. Các tài liệu đào tạo cần có một số nội dung
như: Tìm hiểu cách thức chuyển từ người lao động sang
làm chủ doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, kiến thức
cơ bản về tài chính quan trọng đối với sự thành công của
doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, hiểu luật pháp, tài
chính, yêu cầu về bảo hiểm, lao động và nghĩa vụ thuế.
ऀ Chương trình đào tạo Cơ bản về Kinh doanh: Chương trình
đào tạo này cung cấp các nội dung quan trọng để khởi sự
một doanh nghiệp thành công; kiến tạo bản tóm tắt điều
hành, tuân thủ pháp luật, tiếp thị, tài chính, nguồn nhân
lực, hoạt động, bán hàng và các nội dung khác.
ऀ Chương trình đào tạo phát triển kinh doanh: Các chương
trình này được thiết kế giúp doanh nhân nữ có kinh nghiệm
muốn mở rộng và phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm
mới với mức lương cao và được nhận biết trên toàn quốc
trong lĩnh vực kinh doanh. Cần tổ chức các khóa đào tạo về
các kỹ năng định hướng tương lai cho phụ nữ trong kinh
doanh, bao gồm các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật số và
chuyển đổi kỹ thuật số.
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ii. Các chương trình đào tạo nhạy cảm giới cho doanh nhân
nữ và các đơn vị hoạch định chính sách: Chương trình đào
tạo cho doanh nhân nữ phải hướng đến nhu cầu hoặc lấy thị
trường làm trung tâm và chú trọng tới khía cạnh giới, lấy phụ
nữ làm trung tâm. Chương trình đào tạo nên giải quyết những
khó khăn và giúp khai thác sức mạnh, chuyên môn của doanh
nhân nữ.
iii. Xây dựng tài liệu giảng dạy về giới trong kinh tế và quản lý.
Các tài liệu giúp tăng cường năng lực thể chế, cải thiện môi
trường kinh doanh thuận lợi cho DNNVV do phụ nữ làm chủ
và doanh nhân nữ. Tài liệu đào tạo có thể bao gồm: Công cụ
phân tích giới, Giới và kinh tế, Giới và quản lý, Lập ngân sách
đáp ứng với giới, Phân tích chính sách nhạy cảm giới, v.v.
iv. Cung cấp các khóa đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo cho
doanh nhân nữ. Lãnh đạo của doanh nhân nữ có ý nghĩa quyết
định đối với sự phát triển và nâng cao năng lực cho DNNVV
do phụ nữ làm chủ. Các khóa đào tạo này nên tập trung vào
lãnh đạo, xây dựng lòng tin, ra quyết định, mạng lưới và quản
lý sự thay đổi.
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v. Bồi dưỡng kiến thức công nghệ cho doanh nhân nữ. Trong
ngắn hạn, Chính phủ, các nhà trài trợ và hiệp hội doanh nhân
nữ có thể giúp doanh nhân nữ bằng cách xây dựng chương
trình đào tạo để giúp họ ứng dụng ICT vào quản lý doanh
nghiệp và chuyển đối số. Trong dài hạn, cần khuyến khích cả
nam và nữ theo đuổi các chương trình STEM, và ICT là một nội
dung trong chương trình học.
-
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Phát triển phương thức đào tạo mới, phù hợp với điều kiện của doanh
nhân nữ và DNNVV do phụ nữ làm chủ. Cách thức đào tạo cho doanh
nhân nữ và DNNVV do phụ nữ làm chủ có thể tham khảo: (i) Xây
dựng một nền tảng công nghệ cung cấp các khóa đào tạo trực
tuyến, ví dụ như ứng dụng TAC-EverLearn; (ii) Sử dụng phương
pháp đào tạo kết hợp (Blended Learning), kết hợp việc tự nghiên
cứu tài liệu trên nền tảng khóa học được cung cấp trực tuyến và
sự tư vấn của chuyên gia; (iii) Phương pháp đào tạo “cầm tay chỉ
việc” tại doanh nghiệp nên được mở rộng; và (iv) Đào tạo kết hợp
với hỗ trợ tư vấn trực tiếp tới DNNVV do phụ nữ làm chủ.
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Companies (private, public, state-owned and cooperatives) of any size and industry, established under
national law, industry associations and chambers of commerce committed to advancing gender equality
and women’s empowerment in the workplace, marketplace and community are invited to join the WEPs
community. By joining us, you will be able to:
Become part of a community of leading companies/peer-networks and exchange.
Accelerate your gender actions, fast track your sustainability agenda and make your action
visible to consumers and stakeholders.
Get access to training and support to incorporate the WEPs into your strategy and implement
impactful women’s empowerment measures. In-person and virtual trainings are available for each
stage of the WEPs Journey and cover the seven Principles. These trainings can help build internal
awareness and support for women’s empowerment and begin to implement the WEPs.
Participate in networking and exchanging events, as well as have the chance to get recognized for
your actions in the annual UN Women Asia-Pacific WEPs Awards.
Jointly develop and implement women’s empowerment programs with UN Women to address
crucial areas and implement together programs in your own operations, ranging from factory to
workplace programs and making your procurement more gender-responsive, or engaging larger
industry platforms, such as the Unstereotype Alliance, to create wider change.
Co-create larger individual programs and jointly run communications or advocacy
campaigns advancing gender equality at large with UN Women.

WeEmpowerAsia is a UN Women programme funded by and in partnership with the European Union.
The programme aims to catalyze action for gender equality and women’s full and equal participation in
the economy while creating a more gender-inclusive trade ecosystem between Asia and Europe. The
program is active in 7 countries of Asia. For more, visit weempowerasia.org.

Join the UN Women ‘WEPs Activator’ – A 10-month training program
that brings together companies to learn about the WEPs and assess
their progress towards building gender-inclusive business and supply
chains.

Join the UN Women ‘Industry Disruptor’ – A unique incubation and
mentorship program that provides entrepreneurs of all genders with
UN
Women Vietenterprises
Nam
female-benefitting
the chance to tackle key sustainability
challenges in the fashion industry.

WeEmpowerAsia Viet Nam
Green One UN House

304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi
Tel: +84 24 38501000
Visit our website
about joining the WEPs community or contact us:
http://vietnam.unwomen.org
Email: weempower.asia@unwomen.org

HOW TO PARTICIPATE?

Email: katja.freiwald@unwomen.org
Funded by:
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In support of:

DISCLAIMER: The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily represent the views of the European Union, UN Women or the United Nations.

