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Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019:  

Việt Nam có 1 đại diện duy nhất 

 

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực 

nhất thế giới, trong đó có một đại diện đến từ Việt Nam. 

Năm 2019 chuẩn bị khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt trong mọi lĩnh vực 

của đời sống, xã hội mà trong đó, không thể không kể đến công lao to lớn của 

những người phụ nữ. Mới đây, tạp chí Forbes đã vinh danh top 100 người phụ nữ 

quyền lực nhất thế giới năm 2019 (The World’s 100 Most Powerful Women). 

Những người phụ nữ này trải dài trong các lĩnh vực từ chính trị gia, doanh nhân, 

tỷ phú, nhà văn, nhà hoạt động xã hội... Những đóng góp của họ là không thể phủ 

nhận và vị trí số 1 cũng không còn quá bất ngờ. 

1. Thủ tướng Đức Angela Merkel 

 

Đây đã là năm thứ 9 liên tiếp bà Angela Merkel, 65 tuổi, đứng đầu danh 

sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà Merkel luôn xếp thứ nhất 

top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới từ năm 2006 đến giờ, ngoại trừ năm 2010. 

Trong những năm qua, trên cương vị thủ tướng nước Đức, bà Merkel đã lãnh đạo 

và dẫn dắt đất nước một cách tài tình trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với 

cuộc khủng hoảng tài chính và tăng trưởng. 

2. Christine Lagarde - Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm 

Pháp 

Ngoài là Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm đương nhiệm của 

Pháp, bà Christine, 63 tuổi, còn là cựu Giám đốc IMF, cựu Bộ trưởng Bộ thương 

mại thời thủ tướng Dominique de Villepin và cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thời 

thủ tướng François Fillon. Bà là nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong các nước 

G8. Ngày 17/9/2019, sau khi được Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn, bà 
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Christine chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu 

(ECB). 

3. Nancy Pelosi - chính trị gia Mỹ 

Bà Nancy Pelosi, 79 tuổi, là chính trị gia người Mỹ thuộc Đảng dân chủ và 

là chủ tịch thứ 52 của Hạ viện Hoa Kỳ, chức vụ bà đã nắm giữ trong hai nhiệm 

kỳ không liên tục từ 2007 - 2011 và từ 2019 đến nay. Bà Nancy là người phụ nữ 

đầu tiên và cũng là người Mỹ gốc Ý đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Bà Nancy 

là người dẫn đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump được khởi đầu 

từ tháng 9/2019. 

4. Ursula von der Leyen - chính trị gia Đức 

 

Bà Ursula von der Leyen, 61 tuổi, là một chính trị gia Đức của đảng bảo 

thủ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu được bầu 

của Ủy ban châu Âu. Từ ngày 30/11/2009, bà làm việc với chức vụ Bộ trưởng 

Liên bang Lao động và Xã hội trong nội các thứ hai của Thủ tướng Merkel. Trước 

đó, bà từng là Bộ trưởng Liên bang về Gia đình, Cao niên, Phụ nữ và Thiếu niên. 

5. Mary Barra - Chủ tịch và CEO General Motors 

Bà Mary Barra, 57 tuổi, hiện là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tập 

đoàn sản xuất xe hơi nổi tiếng General Motor. Bà đã giữ vị trí Giám đốc điều hành 

từ ngày 15/1/2014, và bà cũng là nữ CEO đầu tiên của một hãng ô tô lớn trên toàn 

cầu. Dưới thời đại của Mary, hãng sản suất ô tô này đã đạt được những thành tựu 

vô cùng to lớn, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng vượt bậc của ngành công 

nghiệp ô tô thế giới. 

6. Melinda Gates - vợ tỷ phú Bill Gates 

Bà Melinda Gates, 55 tuổi, được biết đến là vợ của tỷ phú công nghệ lừng 

danh Bill Gates. Cặp đôi kết hôn năm 1994 và đến nay có với nhau 3 người con. 
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Bà Melinda từng là một nhà văn và nhân viên cũ của công ty Microsoft với chức 

danh người quản lý đơn vị sản phẩm của Microsoft Publisher, Microsoft Bob, 

Microsoft Encarta, và Expedia. Bà đã cùng chồng mình thành lập nên quỹ từ thiện 

Bill & Melinda Gates, đóng góp hơn 24 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo. Cuộc 

hôn nhân bền vững của cặp đôi đình đám làng công nghệ này luôn được nhiều 

người ngưỡng mộ và coi như chuẩn mực. 

7. Abigail Johnson - doanh nhân Mỹ 

Bà Abigail Johnson, 57 tuổi, là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tập 

đoàn Mỹ Fidelity Investments và đồng chủ tịch công ty chi nhánh quốc tế của 

Fidelity. Fidelity được thành lập bởi ông của bà là Edward C. Johnson II. Tháng 

11/2016, bà Abigail được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng danh dự và vẫn giữ 

chức CEO và chủ tịch tập đoàn, đưa bà lên nắm quyền kiểm soát toàn bộ Fidelity 

với 45,000 nhân viên trên toàn thế giới. Với khối tài sản hơn 15,6 tỷ USD, bà 

Abigail nằm trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất thế giới. 

8. Ana Patricia Botin - Chủ tịch điều hành Banco Santander 

 

Từ tháng 9/2014, bà Ana Patricia Botin, 59 tuổi, được bổ nhiệm làm chủ 

tịch điều hành của Tập đoàn Santander - Ngân hàng thương mại đa quốc gia và 

công ty tài chính có trụ sở tại Tây Ban Nha. Trước đó, bà từng là giám đốc điều 

hành của Santander chi nhánh tại nước Anh. 

9. Ginni Rometty - Tổng giám đốc điều hành IBM 

Bà Ginni Rometty, 61 tuổi, là Tổng giám đốc điều hành của IBM - tập đoàn 

công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại New York, Mỹ. Bà là người phụ nữ 

đầu tiên đứng đầu tập đoàn này. Trước khi đảm nhiệm chức vụ quan trọng, bà 

Ginni từng là Phó chủ tịch cấp cao và điều hành Nhóm Bán hàng, Tiếp thị và 
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Chiến lược ở IBM. Trong nhiều năm qua, bà Ginni liên tục nằm trong danh sách 

những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. 

10. Marillyn Hewson - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lockheed 

Martin 

Bà Marillyn Hewson, 65 tuổi, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành 

của công ty Lockheed Martin. Đây là công ty chuyên chế tạo máy bay, vũ khí, tên 

lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng, được thành lập từ năm 1995 và 

có trụ sở tại khu Bethesda, Maryland, Mỹ với hơn 135.000 nhân viên trên toàn thế 

giới. 

Ngoài những cái tên kể trên, trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực 

nhất thế giới năm 2019 của tạp chí Forbes còn có những nhân vật đáng chú ý khác 

như bà Susan Wojcicki - Giám đốc điều hành Youtube, bà Sheryl Sandberg - 

Giám đốc điều hành Facebook, nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey, Nữ 

hoàng Anh Elizabeth II, con gái Tổng thống Mỹ Ivanka Trump, nữ ca sĩ Rihanna 

hay nhà hoạt động xã hội nhí Greta Thunberg. 

 

Nhà hoạt động xã hội nhí Greta Thunberg đứng vị trí cuối cùng trong danh sách 100 phụ nữ 

quyền lực nhất thế giới. 

Greta Thunberg là người trẻ tuổi nhất lọt vào danh sách này, xếp thứ hạng 

100 khi mới 16 tuổi. Năm qua, cô bé này đã gây chấn động thế giới bằng bài phát 

biểu táo bạo tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc 

(UN) ở New York, Mỹ. Nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển này đã tích 

cực đóng góp công sức để ngăn chặn vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, thậm chí 

còn dám nhìn thẳng mặt các nhà lãnh đạo thế giới để chỉ trích. Tuy nhiên, Greta 

cũng gây ra nhiều tranh cãi khi có phát ngôn chưa thấu đáo, suy nghĩ còn thiếu 

chín chắn. 

Ngoài ra, người phụ nữ Việt Nam duy nhất vinh dự lọt top 100 phụ nữ 

quyền lực nhất hành tinh năm 2019 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 49 tuổi, Tổng 
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giám đốc của hãng hàng không VietJet Air. Năm nay, bà xếp thứ hạng 52 và đây 

cũng là năm thứ 3 liên tiếp bà Thảo lọt vào danh sách này. Tổng giám đốc VietJet 

Air là một nữ tỷ phú tự thân, có khối tài sản được Forbes định giá khoảng 2,7 tỷ 

USD. Hiện nay, hãng hàng không VietJet Air là một trong số những hãng hàng 

không nổi tiếng và thành công nhất Việt Nam. 

 

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách này. 

 

Khánh Hằng (Dịch từ Forbes) 
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