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CHÂN DUNG NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT VIỆT NAM 

Sự thành công của người phụ nữ trong xã hội hiện đại không dừng lại ở việc 

họ xây dựng một tổ ấm hoàn hảo mà đặc biệt dư luận đánh giá cao những người 

bằng tài năng và tâm huyết đã góp sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước, thúc đẩy 

ngành nghề phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. 

Chân dung những người phụ nữ nổi bật được liệt kê dưới đây là những người 

không chỉ nắm giữ vị trị quản lý tại các ban ngành, doanh nghiệp, mà họ còn thu hút 

sự quan tâm, chú ý, để lại dấu ấn trong dư luận với các chương trình hành động, các 

kế hoạch phát triển ngành, doanh nghiệp. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lắng nghe người dân 

 Bộ trưởng Bộ Y tế 

Nguyễn Thị Kim Tiến là 

một trong những người nhận 

được sự quan tâm và dõi 

theo của người dân trong các 

hoạt động của ngành Y. 

Thông tin mới nhất 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 

Thị Kim Tiến công khai 

trang Facebook cá nhân để 

lắng nghe các góp ý từ 

người bệnh, người dân về 

các chính sách và các hoạt động của ngành. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959; quê quán: Hà Tĩnh; 

học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa. 

Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết Khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng 

Khóa XI. 

Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII. 

10/1982-12/1986: Bác sỹ nội trú, trợ lý giảng dạy, cán bộ giảng dạy Đại học 

Y Hà Nội. 

1/1987-5/1993: Nghiên cứu viên Phòng Dịch tễ, Viện Pasteur TP. Hồ Chí 

Minh. 

5/1993 – 11/1998: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp Viện Pasteur TP. 

Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Dịch tễ học thực địa Pháp, Hội viên Hội Y học nhiệt 

đới Hoa Kỳ. 
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11/1998-2/2007: Nghiên cứu viên, Phó Viện trưởng, rồi Viện trưởng Viện 

Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng, Đại học Y 

dược TP. Hồ Chí Minh. Trưởng Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia 

phòng chống sốt xuất huyết, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng 

mở rộng, phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam, Phó Chủ tịch Hội Y học dự 

phòng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế. 

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

2/2007 đến nay: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự 

Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đại biểu Quốc hội Khóa XII. Bí thư Đảng ủy Cơ quan 

Bộ Y tế. Tổng Biên tập Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế. Chủ nhiệm Bộ môn Vi 

sinh cộng đồng và Y đức xã hội học, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành 

Trung ương. Đại biểu Quốc hội Khóa XIII. 

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

Ngoài việc tham gia vào hoạt động tại các bộ ngành, sự góp mặt của nữ giới 

trên thương trường kinh doanh cũng ngày càng nhiều. Dấu ấn của các nữ doanh 

nhân ngày càng rõ rệt. Họ góp mặt trong 

tất cả các ngành nghề từ sản xuất tiêu 

dùng, đến ngân hàng, bất động sản. Họ 

không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn 

được biết đến là những doanh nhân thành 

công trong khu vực. Với mục tiêu đưa 

doanh nghiệp phát triển đi lên, đóng góp 

cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ 

hữu ích, các doanh nhân nữ được kì vọng 

sẽ ngày càng thành công với những chiến 

lược kinh doanh mà họ đã chọn. 

Mai Kiều Liên - Nữ doanh nhân 

quyền lực châu Á 

 Nếu sự thành công của doanh nhân, 

doanh nghiệp được đo bằng giải thưởng thì 

năm 2014, Vinamilk của doanh nhân Mai Kiều Liên là một trong số các doanh 

nghiệp có giải thưởng liên tiếp. Gần nhất, là giải thưởng về môi trường: 3 nhà máy 

Vinamilk nhận giải thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác bảo vê ̣môi trường 

của TP.HCM 2014. 
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Tháng 11/2014, trang trại Vinamilk nhận giải thưởng xuất sắc nhất Việt Nam: 

Cục chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN (Bộ NN&PTNN) đã 

trao tặng giải thưởng trang trại bò sữa xuất sắc nhất Việt Nam năm 2014 cho 

Vinamilk. 

Tháng 8/2014, vượt qua hơn 100 sản phẩm được đề cử đến từ 70 quốc gia, 

sản phẩm sữa nước của Vinamilk lọt vào vòng chung kết và đoạt giải thưởng Công 

nghiệp thực phẩm Toàn cầu 2014. 

Đằng sau những thành công này chính là “chủ soái” Mai Kiều Liên. 

Là bà chủ của hãng sữa lớn tại Việt Nam, bà Mai Kiều Liên còn được gọi với 

những biệt danh như đại gia sữa, người đàn bà sữa. Bà Mai Kiều Liên hiện giữ chức 

vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sữa Việt Nam.Bà từng được Tạp chí 

uy tín Forbes của Mỹ công bố là một trong số 48 nữ doanh nhân có thành tích xuất 

sắc nhất khu vực châu Á năm 2014. 

Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 

(REE) 

 Bà Mai Thanh là Chủ tịch 

kiêm CEO công ty cổ phần Cơ điện 

lạnh (REE). Bà cũng vừa được Tạp 

chí Forbes vinh danh trong danh 

danh sách những nữ doanh nhân 

thành công nhất châu Á. Bà được 

truyền thông trong nước và giới 

kinh doanh gọi với biệt danh “nữ 

chủ soái” hay “người đi tiên 

phong”. 

Theo Forbes, bản danh sách 

đã được thực hiện sau những lựa chọn không hề dễ dàng dựa trên một loạt tiêu 

chuẩn. Trong đó, nữ doanh nhân được chọn phải đến từ các các công ty lớn, có 

doanh thu hiếm khi dưới 100 triệu USD, thậm chí thường phải là 1 tỷ USD. Bên 

cạnh đó, vai trò của nữ doanh nhân trong công ty cũng giữ vai trò quan trọng, nếu 

nữ doanh nhân là người lãnh đạo công ty thì đó sẽ là một lợi thế lớn trong quá trình 

đánh giá. 

Doanh nghiệp của bà Mai Thanh kinh doanh đa ngành trong đó có cơ điện 

lạnh, bất động sản, và đầu tư vào ngành điện, nước.Bà Mai tốt nghiệp kỹ sư điện 

lạnh tại đại học Kỹ thuật Karl – Marx – Stadt (Đức). Năm 30 tuổi, bà được bổ 

nhiệm làm giám đốc xí nghiệp và sau vài năm trở thành người dẫn dắt REE phát 

triển từ một xí nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn mạnh như ngày nay. 
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Bà Nguyễn Thị Nga – chủ tịch ngân hàng SeABank 

  

Bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1955 và đến với ngành ngân hàng từ năm 2002 

với chức vụ Phó Chủ tịch của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 

(Techcombank). Từ 2005 - 2006, bà Nga làm chủ tịch Techcombank. Năm 2007, bà 

giữ chức chủ tịch của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank). 

Hiện ngân hàng SeABank đang có vốn điều lệ gần 5.335 tỷ đồng, là 1 trong 8 

ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. 

Ngoài công việc tại SeABank, bà Nga còn là người đứng đầu của BRG 

Group, một tập đoàn chuyên về đầu tư bất động sản, sân golf... Tập đoàn BRG do 

bà Nguyễn Thị Nga đứng đầu bao gồm các thành viên: SeABank, sân Golf quốc tế 

Đảo Vua – Kings’ Island Golf Resort (Sơn Tây, Hà Nội); khu nghỉ dưỡng ven biển 

và sân Golf Quốc tế Đồ Sơn Seaside Golf Resort (Hải Phòng); khu vui chơi giải trí 

thể thao và sân Golf quốc tê Legend Hill - Legend Hill Golf Resort (Sóc Sơn, Hà 

Nội); khách sạn Hilton Hanoi Opera, khách sạn Hilton Garden Inn... Không dừng 

lại ở đó, người phụ nữ quyền lực này còn là Chủ tịch CTCP Intimex Việt Nam từ 

năm 2009 . 

Bảo Linh  

http://tintuc.vn ngày 04/03/2015  
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