
 

                                                           
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)  

cùng với 42 Sở Giao dịch Chứng khoán trên thế giới cùng Rung chuông vì Bình đẳng Giới 

 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2016 - Sở Giao dịch Chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã cùng Tổ chức tài chính Quốc tế IFC, thành viên của 

Nhóm Ngân hàng Thế giới hưởng ứng sáng kiến toàn cầu - Rung chuông vì Bình đẳng Giới - 

nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. 43 Sở Giao dịch Chứng khoán trên khắp thế giới cùng rung chuông 

nhằm thúc đẩy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với phát triển bền 

vững, qua đó nhấn mạnh việc trao quyền cho phụ nữ cũng như ghi nhận vai trò của họ tại nơi 

làm việc và trong cộng đồng. 

Các quan điểm, các nghiên cứu và các điển hình thành công của các nữ doanh nhân thành đạt 

đã được các diễn giả chia sẻ, đặc biệt là những trải nghiệm thực tế giúp các chị vượt qua những 

tồn tại, định kiến.  

 

Chú thích: Sự kiện Rung chuông vì Bình đẳng Giới đã được diễn ra tại Việt Nam với hình thức 

đánh cồng – một nghi thức đặc trưng đánh dấu những sự kiện quan trọng trên Thị trường 

chứng khoán tại Việt Nam. 

 

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE nhận 



định “HOSE vinh dự là một phần của sự kiện quan trọng và có ý nghĩa ngày hôm nay để thúc 

đẩy sự bình đẳng về giới, góp phần tăng cường các hoạt động hướng đến việc phát triển bền 

vững trên thị trường chứng khoán; Đây cũng là hoạt động nhằm truyền tải thông điệp “Vì tương 

lai vững bền” đã được Sở GDCK TP.HCM phát động vào đầu năm 2017”. Bên cạnh đó, Ông 

cũng chia sẻ thêm “Số liệu thống kê cho thấy các doanh nghiệp có thành viên nữ tham gia trong 

Ban Lãnh đạo, họ đã tạo ra sự đa dạng và linh hoạt trong việc quyết định, qua đó nâng cao năng 

lực điều hành, quản trị của Ban Lãnh đạo, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đạt được 

những thành công vượt trội.” 

 Về phía IFC,  ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Cambodia, và 

Lào cho biết “IFC tin rằng bình đẳng giới có vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy nền kinh tế 

toàn cầu và khu vực tư nhân giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Đặc 

biệt, sự tham gia của phụ nữ trong các hội đồng quản trị và ở các vị trí lãnh đạo có tác động 

tích cực đối với kết quả kinh doanh, giá trị cổ đông và sự bền vững của các công ty.”  

 Hiện tại, khoảng 30% số thành viên do IFC đề cử vào hội đồng quản trị của các công ty 

trong danh mục đầu tư là phụ nữ.  

 Được tổ chức trong ba năm liên tiếp, “Rung Chuông vì Bình đẳng Giới” tập trung nâng 

cao nhận thức về lợi ích của việc trao quyền về kinh tế cho phụ nữ và cơ hội để khu vực tư 

nhân thúc đẩy bình đẳng giới – một trong những Mục tiêu Phát triển Bền vững quan trọng của 

Liên Hợp Quốc. Sáng kiến này được triển khai với sự phối hợp của IFC, Sáng kiến Các Sở 

Giao dịch Chứng khoán Bền vững (SSE), Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc, Phụ nữ trong các 

Quỹ ETFs, và Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới. 
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