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Tóm tắt:  

Bất bình đẳng giới là vấn đề không mới của xã hội, tuy nhiên việc thay đổi nhận 
thức này lại còn rất nhiều hạn chế do việc nhìn thấy được những hệ lụy từ nó 
của chúng ta còn rất ít. Thực tế nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bất bình 

đẳng giới không chỉ làm chậm tiến sự văn minh mà nó còn gây ra những hệ lụy kinh tế 
như: giảm năng suất lao động, gây lãng phí nguồn nhân lực, đánh mất cơ hội đầu tư, v.v 
và quan trọng nhất là kinh tế phát triển thiếu sự bền vững.Khi nhìn thấy được những hệ 
lụy nêu trên, chúng ta bắt buộc phải hành động nhằm nhanh chóng xóa bỏ sự phân biệt 
giới trong lao động và tiến tới một nền kinh tế văn minh, ổn định và thịnh vượng.
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Abstract: 
Gender inequality is not new and has been being concerned for years, however, 

the positive changes in human mind of this phenomena is still very limited because the 
awareness of its consequences is too simple. In fact, many researchers have shown that 
gender inequality not only slows down civilization, it also causes many negative economic 
consequences such as: the reduces of labor productivity, wastes of human resources, lost 
in investment opportunities, etc. and importantly, the economic development is surely 
unsustainably developing. Once we could get the above consequences, we will really 
quickly eliminate gender discrimination in labor and towards a civilized, stable and 
prosperous economy.
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