
50 NGƯỜI PHỤ NỮ ẢNH HƯỞNG NHẤT VIỆT NAM 

Điểm chung của những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn là sự 

mạnh mẽ, bền bỉ giúp họ vươn lên và thành công trong lĩnh vực của mình. 

Tạp chí Forbes Việt Nam chính thức công bố danh sách 50 Phụ nữ Ảnh 

hưởng nhất Việt Nam năm 2017, ghi nhận 50 gương mặt phụ nữ đang có vai trò 

nổi bật trong các lĩnh vực hoạt động của họ, bao gồm chính trị, kinh doanh, hoạt 

động xã hội và từ thiện, khoa học – giáo dục, giải trí, nghệ thuật và thể thao. 

Forbes Việt Nam cho biết trong lĩnh vực chính trị, mặc dù tỉ lệ tham gia 

vẫn thấp hơn nam rất nhiều, đã có nhiều phụ nữ Việt Nam vươn lên những vị trí 

có ảnh hưởng lớn. Lĩnh vực kinh doanh có nhiều gương mặt nữ nổi bật nhất, 20 

người, và ảnh hưởng của họ có thể thấy rõ từ những công ty có vị trí dẫn đầu 

trong nền kinh tế do họ lãnh đạo. Trong lĩnh vực hoạt động xã hội, khoa học, 

giáo dục, phụ nữ cũng đang tiên phong trong những hoạt động có ý nghĩa, từ 

công tác từ thiện, tới các hoạt động đấu tranh và bảo vệ quyền của những người 

yếu thế, trẻ em và phụ nữ, giáo dục trẻ em. Lĩnh vực truyền thông - giải trí cũng 

ghi nhận những nhân vật hàng đầu là phụ nữ. 

Nhờ những tiến bộ vượt bậc về vấn đề bình đẳng giới trong những năm 

gần đây, nhiều phụ nữ đã phát huy được năng lực của mình trong các lĩnh vực ở 

xã hội Việt Nam, và đang trở thành lực lượng tạo ra ảnh hưởng tích cực đến mọi 

mặt của đời sống. Điểm chung của những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn 

là sự mạnh mẽ, bền bỉ giúp họ vươn lên và thành công trong lĩnh vực của mình. 

“Trong vấn đề phụ nữ, các con số không biết nói dối cho thấy phụ nữ Việt 

Nam, trong môi trường được cho là tiến bộ về vấn đề phụ nữ, vẫn còn tồn tại sự 

bất bình đẳng trên nhiều lĩnh vực và thiếu cơ hội phát triển cá nhân. Định kiến 

xã hội, quan niệm xã hội vẫn khiến cho nhiều phụ nữ bị thiệt thòi và thiếu tự do 

lựa chọn,” bà Nguyễn Lan Anh, thư ký tòa soạn tạp chí Forbes Việt Nam cho 

biết. 

Danh sách 50 Phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 gồm 

những gương mặt sau đây (xếp ngẫu nhiên theo từng lĩnh vực): 



 
Lĩnh vực chính trị: 

- NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - Ủy viên bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt 

Nam; Chủ tịch Quốc hội Việt Nam 

- TÒNG THỊ PHÓNG - Ủy viên bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam; 

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam 

- TRƯƠNG THỊ MAI - Ủy viên bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam; Bí 

thư trung ương đảng Cộng sản Việt Nam; Trưởng ban dân vận trung ương 

- ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH - Ủy viên trung ương đảng Cộng sản Việt 

Nam; Phó Chủ tịch nước 

- NGUYỄN THỊ KIM TIẾN - Bộ trưởng bộ Y tế 

- NGUYỄN THỊ THU HÀ - Ủy viên trung ương đảng Cộng sản Việt Nam; 

Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

- NGUYỄN THỊ HỒNG - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

- NGUYỄN PHƯƠNG NGA - Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc 

Lĩnh vực kinh doanh: 

- CAO THỊ NGỌC DUNG - Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP 

Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) 

- CHU THỊ THANH HÀ - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Công ty cổ phần 

Viễn thông FPT (FPT Telecom) 

- DƯƠNG THỊ MAI HOA - CEO Vingroup 

- ĐINH THỊ HOA - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần phim 

Thiên Ngân (Galaxy Studio); Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chứng khoán 

Thiên Việt (TVS) 

- NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - Tổng giám đốc tổng công ty May 10 

- PHẠM THỊ HUÂN - Tổng giám đốc công ty TNHH Ba Huân 
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- THÁI HƯƠNG - Chủ tịch tập đoàn TH 

- TRƯƠNG MỸ LAN - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Vạn 

Thịnh Phát 

- TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vĩnh 

Hoàn 

- MAI KIỀU LIÊN - Tổng giám đốc Vinamilk 

- TRẦN THỊ LỆ - Tổng giám đốc công ty cổ phần Thực phẩm NutiFood 

- NGUYỄN THỊ THANH NHÀN - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty 

cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) 

- LƯU THỊ TUYẾT MAI - Sáng lập & CEO Công ty Mesa Group 

- NGUYỄN THỊ NGA - Chủ tịch ngân hàng SeaBank, tập đoàn BRG 

- NGUYỄN THANH PHƯỢNG - Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán 

Bản Việt (VCSC) 

- NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO - Chủ tịch Sovico Holding, Tổng giám 

đốc Vietjet Air 

- NGUYỄN THỊ MAI THANH - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc 

Công ty CP Cơ điện lạnh REE 

- HÀ THU THANH - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH 

Deloitte Việt Nam 

- LÊ MINH TRANG - Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn 

(Satra) 

- VŨ THỊ THUẬN - Chủ tịch HĐQT Trafaco 
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Lĩnh vực Khoa học – Giáo dục 

- TRẦN HÀ LIÊN PHƯƠNG - Giảng viên Đại học Quốc tế, Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

- HÀ PHƯƠNG THƯ - Trưởng phòng Vật liệu Nano Y sinh Viện Khoa 

học vật liệu 

- HÀ THỊ THÚY - Phó viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp 

- BÙI TRÂN PHƯỢNG - Nguyên hiệu trưởng ĐH Hoa Sen 

- ĐÀM BÍCH THỦY - Chủ tịch sáng lập, hiệu trưởng ĐH Fulbright Việt 

Nam (FUV) 

- VƯƠNG THỊ NGỌC LAN - Bác sỹ phụ sản, chuyên về điều trị hiếm 

muộn và vô sinh 

Lĩnh vực hoạt động xã hội 

- TRẦN MAI ANH - Sáng lập, điều phối Chương trình “Thiện Nhân và 

những người bạn” 

- NGUYỄN VÂN ANH - Sáng lập, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và 

Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) 

- HOÀNG NGỌC BÍCH - Chủ tịch Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam 

(Vietnam Autism Network - VAN) 

- NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG - Phó chủ tịch hội Bảo trợ người khuyết tật 

và trẻ mồ côi TP.HCM 

- PHẠM THỊ HUỆ - Trưởng phòng truyền thông Trung tâm Hỗ trợ chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng 

- TRANG HẠ - Nhà văn, nhà hoạt động xã hội 

- KHUẤT THỊ HẢI OANH - Sáng lập viên và giám đốc điều hành Trung 

tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) 

- TRƯƠNG THANH THỦY - Sáng lập Salt Cancer Initiative 

- VÀNG THỊ MAI - Giám đốc hợp tác xã sản xuất vải lanh truyền thống 

thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, Quản Bạ, Hà Giang 

Lĩnh vực Truyền thông – Giải trí 

- TẠ BÍCH LOAN - Nhà báo, trưởng ban VTV6 

- LÊ THỊ QUỲNH TRANG - Tổng giám đốc công ty Multimedia JSC 

- SUBOI (HÀNG LÂM TRANG ANH) - Ca sĩ nhạc Rap 

- ĐÔNG NHI (MAI HỒNG NGỌC) - Ca sĩ 

- NGÔ THANH VÂN - Diễn viên, đạo diễn; Giám đốc công ty Cung cấp 

tài năng Việt (VAA) 

- MỸ TÂM - Ca sĩ 

- NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN - Vận động viên bơi lội 
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