
 

Nhung Nữ lưu gốc Việt Nam vang danh thế giới 

 

Nữ lưu thế hệ thứ hai người Việt tỵ nạn vang danh thế giới và tại Hoa kỳ 

 

 NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ NỔI DANH TRÊN NƯỚC MỸ VÀ THẾ GIỚI, GỐC VIỆT 

 

Nữ Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh. 

                                             

 
 

Bà Elizabeth Phạm 

 

Bà Elizabeth PhạmPhi công cuả Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vừa mới đuợc vinh 

thăng thiếu tá. Bà là phi công lái máy bay F-18, phi cơ tối tân nhất hiện nay của Quân 

Lực Hoa Kỳ.Thân phụ của bà là một cựu bác sĩ quân y QLVNCH, thân mẫu của bà 

cộng tác đắc lực trong hội hậu phương ủng hộ tiền tuyến tại địa phương cư ngụ, thành 

phố San Diego. Đó cũng là căn cứ gốc của thiếu tá Elizabeth Phạm . 

Sau khi tốt nghiệp đại học, vị nữ sĩ quan này đã gia nhập Không Quân; bà đỗ thủ khoa 

trong khóa học đáp xuống hàng không mẫu hạm, thử thách lớn nhất cho mọi phi công. 

Bà đã phục vụ tại lực lượng tiền phương vùng Thái Bình Dương, chiến trường Trung 

Đông, đặc biệt là tại Iraq, tăng cường hỏa lực, yểm trợ tại mặt trận cho lực lượng TQLC 

Hoa Kỳ trong các chiến dịch tại đó. 

Sau một thời gian phục vụ tại Bộ Quốc Phòng tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhiệm vụ 

mới của tân thiếu tá Elizabeth Phạm sẽ là phi công trong lực lượng ứng chiến thường 

trực tiền phương của Quân Lực Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, căn cứ tại Nhật Bản với 

hàng không mẫu hạm. 

 

 

HQ Đaị tá Nha sĩ Tran Ngoc Nhung 



 
Gia nhập ngành Nha khoa Hải quân Hoa Kỳ năm 1989 trước khi hoàn tất văn bằng Bác 

sĩ Nha khoa năm 1990. Trước đó cô có ý định gia nhập Thuỷ quân lục chiến, nhưng 

TQLC không có ngành Nha khoa ! 

Được thăng cấp Thiếu tá năm 1996, Trung tá năm 2003, Đại tá năm 2009. 

Hiện nay HQ Đại tá Nhung đang phục vụ tại Denbn Naval Dental Center Camp 

Pendleton, CA.  

HQ Đại tá Nhung cũng là một trong những Đại tá gốc Việt hội đũ các điều kiện để có 

thể được chọn thăng cấpPhó đề đốc Nha sĩ Hải quân Hoa Kỳ.. 

HQ Đại tá Nha sĩ Tran Ngoc Nhung “ngồi” và  

HQ Đại tá Nha sĩ Thu Phan Getka “đứng”. 

 

 

 

 

Đại tá Bác sĩ Không quân Huynh Tran Mylene 

 
Giám đốc chương trình Y khoa Quốc tế Không quân 

Hoa Kỳ – Director of The Air Force International Specialist Program. 

                                  

Đại tá Bác sĩ Không quân Huynh Tran Mylene. 



 

 

 

 

Nữ khoa học gia Vật lý thiên văn Jane X. Luu,  

 
 

Nổi tiếng nhất Việt Nam và thế giới, có tên Việt đầy đủ là Lưu Lệ Hằng, viết trong hồ 

sơ ở ngoại quốc là Jane X. Luu. Còn trẻ nên hẳn có thể xưng hô thân mật là cô Hằng 

hay chị Lưu. 

Ra đời 5 năm, Giải thưởng Kavli đã trở thành giải thưởng quốc tế lớn; được xem 

là một “Nobel Thiên văn học”. Vừa mới đây, chủ nhân của giải này năm 2014 đã 

được chọn, điều này gợi nhớ về một người phụ nữ Việt Nam xuất chúng năm 

2012 đã sở hữu không chỉ một Giải Thiên văn học là “Nobel thế giới”, mà còn cả 

một “Nobel Phương Đông” nữa. 

 

Đó là niềm tự hào của người Việt hải ngoại!! 

  

Sinh năm 1963, mang dòng máu cả cha và mẹ xứ Bắc, lớn lên và học tiểu học ở miền 

Nam, năm 1975 sang Mỹ và hoàn thành học vấn ở các trường nổi tiếng: 1984 nhận 

bằng Cử nhân Vật lý thủ khoa tại Đại học Stanford, bằng Thạc sĩ Cao học tại Viện 

Berkeley thuộc Đại học California và cuối cùng, năm 1990 bằng Tiến sĩ Vật lý Thiên thể 

ở Viện Công nghệ Massachussetts MIT.       

 Với tư chất thông minh và nghị lực bẩm sinh, niềm say mê và điều kiện học tập, nghiên 

cứu hàng đầu thế giới, các kết quả học tập và nghiên cứu xuất sắc đạt được trong quá 

trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu Cao học và Tiến sĩ đã đưa tên tuổi nhà 

khoa học Jane X. Lưu nổi tiếng như một một phụ nữ trẻ thông thái với một khối kiến 

thức rộng lớn cổ kim về bầu trời vô hạn gần xa, đặc biệt đã đi tiên phong trong những 

phát minh đặc sắc lớn và hiện đại nhất, mở rộng tầm nhìn của loài người về những 

chân trời bao la, rất xa. 

Và chính những thành tựu lao động sáng tạo đó đã mang lại cho Lưu Lệ Hằng những 

giải thưởng danh giá, đồng thời đưa chị lên những bậc thang danh giá, đặc biệt đối với 

môt phụ nữ gốc nước ngoài, trong sự nghiệp giảng dạy đại học là Giáo sư ở Đại học 

Havard, Mỹ (1994 – 1998) và Đại học Leiden, Hà Lan (1998 – 2001) và trong sự nghiệp 



nghiên cứu khoa học là nghiên cứu viên cao cấp danh dự ở các địa chỉ danh tiếng lớn 

như các Phòng Thí nghiệm ở Đại học Havard, Viện Khoa học Khảo sát Không gian ở 

Đại học Hawaii, các Trung tâm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachussetts 

MIT… 

 

Phát triển nhận thức Thái Dương Hệ  

Đên bây giờ đó là sự nghiệp lớn nhất của nhà khoa học nữ Lưu Lệ Hằng. Sự hiểu biết 

của nhân loại về Hệ Mặt Trời (hay Thái Dương Hệ) đã thay đổi rất nhiều mang tính 

cách mạng trong vài chục năm qua. Và nhà bác học nữ họ Lưu không những nắm vững 

nhanh chóng kiến thức phong phú thu thập được trong nhiều thế kỷ qua về Thái Dương 

Hệ mà chính chị đã đóng góp vào kho tàng đó bằng những phát minh đặc sắc làm thay 

đổi nhận thức của con người về không gian vũ trụ bao la mình đang sống. 

Khoảng mươi năm trước, cấu trúc của Hệ Mặt Trời Dương Hệ vẫn còn được hình dung 

đơn giản so với bây giờ 

 
Cấu tạo Thái Dương Hệ. 

Thái Dương Hệ được mô tả là một hệ các hành tinh, Mặt Trời nằm ở chính giữa và bao 

bọc bên ngoài bởi 9 thiên thể chịu sức hút của Mặt Trời, gồm 8 hành tinh chính và 1 

hành tinh “phụ”, hợp thành 3 nhóm. 

  

Nhóm I ở vùng trong cùng, gồm 4 hành tinh nhỏ: Thủy tinh (Mercury), Kim tinh (Venus), 

Trái đất (Earth) và Hỏa tinh (Mars), đây là những hành tinh nhỏ, rắn chắc, cấu tạo chủ 

yếu bởi các loại đá và kim loại, có mật độ cao và thành phần tương đối giống nhau nên 

có tên gọi là nhóm các hành tinh đá. 

  

Nhóm II ở vùng ngoài, gồm 4 hành tinh khí khổng lồ có khối lượng lớn hơn rất nhiều so 

với 4 hành tinh nhóm I. Trong đó, 2 hành tinh lớn nhất, Mộc tinh (Jupiter) và Thổ tinh 

(Saturn), có thành phần chủ yếu từ heli và hyđrô; và hai hành tinh nhỏ hơn, Thiên 

vương tinh (Uranus) và Hải vương tinh (Neptune), có thành phần chính từ băng (như 

nước, amoniac và mêtan). Chúng có kích thước rất lớn nhưng mật độ thấp và vì vậy có 

khi còn được gọi là phân nhóm các hành tinh băng đá “khổng lồ”. 

  

Nhóm III trong nhiều năm trước được cho rằng chỉ có một mình Diêm vương tinh 

(Pluto).  



  

Nhận thức về cấu trúc Thái Dương Hệ như trên cho tới cuối thế kỷ 20 đã tỏ ra chưa đầy 

đủ, chưa giải thích được tất cả thông tin do các thiết bị khảo sát thiên văn hiện đại thu 

thập được. Lưu Lệ Hằng đã nhập cuộc vào chính giai đoạn này bên cạnh nhà nghiên 

cứu thiên văn bậc thầy David Jewitt ngay trong thời gian làm nghiên cứu sinh bậc Cao 

học và bậc Tiến sĩ Vật lý Thiên văn. Cả hai người chính là chủ nhân và là nòng cốt thực 

hiện đề tài nghiên cứu về một hướng khoa học mới mẻ và táo bạo – Khảo sát các vật 

thể di chuyển chậm (Slow-Moving Objects) ngoài Hệ Mặt Trời. 

  

Họ tiến hành nghiên cứu chứng minh cho sự tồn tại một vành đai gồm một “rừng” vô số 

hành tinh lớn bé phân bố từ bên ngoài quỹ đạo của Hải Vương tinh (Neptune), vượt qua 

Diêm vương tinh (Pluto) và ra xa hơn. Vành đai này có tên là vành đai Kuiper (Kuiper 

Belt) do hai nhà thiên văn Edgeworth và Kuiper đặt ra trong tưởng tượng từ giữa thế kỷ 

20. Miệt mài 5 năm làm việc, sử dụng các phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất ở 

Trung tâm nghiên cứu MIT và Đại học Harvard, ở các cơ sở thiên văn Kitt Peak (thuộc 

Arizona) và Mauna Kea (thuộc Hawaii), năm 1992 Jewitt và Luu tìm ra được thiên thạch 

đặt tên là 1992 QB1 có đường kính 280 km (bằng 1/8 Diêm vương tinh hay Pluto). Và 

tiếp theo là hàng chục khám phá nữa của bản thân nhóm nghiên cứu này và hàng trăm 

khám phá khác của đông đảo cộng đồng thiên văn trên toàn thế giới. 

  

Tất cả đều chứng tỏ ở không gian bên ngoài quỹ đạo của Hải vương tinh (Neptune) tồn 

tại các vật thể lớn bé có thành phần cấu tạo nhẹ như nước, amoniac, mêtan. Đó là 

hàng nghìn thiên thể nhỏ bé có kích cỡ khác nhau, từ sao chổi, centaurs đến bụi liên 

hành tinh. Trong số đó có 5 thiên thể nhĩnh lên về kích cỡ, là Ceres, Haumea, 

Makemake, Eris và cả Pluto (Diêm vương tinh) nữa. Các hành tinh này, dù được coi là 

đủ lớn để có được dạng hình cầu dưới ảnh hưởng của chính lực hấp dẫn của mình, 

nhưng do độ xốp cao (mật độ vật chất rất thấp) hay tổng khối lượng vẫn bé nhỏ, nên kể 

từ tháng 8 năm 2006 nhóm các hành tinh này được mang tên là nhóm hành tinh lùn. 

Nhóm “lùn” này chính là nhóm III trong sơ đồ cấu trúc Thái Dương Hệ (hình 2) mà trước 

đây chỉ mới biết một mình Diêm vương tinh Pluto. 

  

Vậy là sự tồn tại trong thực tế vành đai Kuiper mà thầy trò hay hai đồng nghiệp Jewitt 

và Lưu theo đuổi thực hiện đã được minh chứng. Phát minh này có ý nghĩa rất lớn, nó 

mở đầu cho một kỷ nguyên mới về nhận thức đầy đủ hơn về cấu tạo Thái Dương Hệ và 

góp phần hoàn chỉnh dần học thuyết hình thành vũ trụ. Sự tồn tại vành Kupler cũng 

không có gì đáng nghi ngờ vì sự tồn tại một Vành đai tiểu hành tinh khác nữa nằm giữa 

Hỏa tinh (Mars) và Mộc tinh (Jupiter), tuy thành phần cấu tạo khác hơn với phần lớn là 

đá và kim loại, cũng đã được xác định trước đó. 

  

Với những thành quả nghiên cứu đạt được, nữ khoa học gia họ Lưu đã liên tiếp nhận 

được những phần thưởng danh giá của khu vực và thế giới. Năm 1991, ngay sau khi 

nhận bằng Tiến sĩ không lâu, Hiệp hội Thiên Văn Mỹ đã trao Giải thưởng Annie J. 

Cannon Award Thiên văn học cho Tiến sĩ mới gốc Việt Lưu Lệ Hằng. Và để ghi nhận 

công lao của chị trong việc tham gia khám phá hơn 30 thiên thạch hay tiểu hành tinh 



mới, người ta lấy tên của chị đặt cho một thiên thạch mới do chính chị khảo sát và phát 

hiện, đó là Asteroid 5430 Luu. 

  

Đặc biệt, năm 2012 quả là năm của nhà Vật lý Thiên văn ưu tú này khi cái tên Lưu Lệ 

Hằng được xướng danh ở cả hai giải thưởng thiên văn học danh giá nhất thế giới trong 

cùng một năm. Tháng 3 năm 2012, tại thủ đô Oslo của Na Uy, Quỹ Kavli đã công 

bố Giải Kavli Thiên văn học năm 2012 với số tiền thưởng 1 triệu USD. Giải này 

được xem là Giải “Nobel Thiên văn thế giới” và chủ nhân là ba nhà thiên văn đã 

khám phá ra nhiều vật thể lớn trong vành đai Kuiper, đó là David Jewitt, Jane X. Luu 

(tức Lưu Lệ Hằng), và Michael Brown. Tiếp theo, tháng 5 năm 2012, tại Hồng Kông, 

Quỹ Shaw lại xướng danh các chủ nhân đạt Giải Shaw Thiên văn học 2012; còn gọi là 

“Giải Nobel Thiên văn Phương Đông” kèm 1 triệu USD tiền thưởng, đó là tân Tiến sĩ 

Jane X. Luu cùng với người thầy – đồng nghiệp của mình là Giáo sư David C. Jewitt, 

Giám đốc Viện nghiên cứu thiên thể (Institute for Planets and Exoplanets), Đại học 

California – Los Angeles, Hoa Kỳ.về những đóng góp trong việc định danh “các vật thể 

ngoài Hải Vương tinh” (Trans-Neptunian Objects), viết tắt là TNOs. 

  

Với tài năng và thành quả nghiên cứu nổi bật, nữ khoa học gia người Việt Lưu Lệ Hằng 

quả là xứng đáng với sự tôn vinh khách quan của giới khoa học thiên văn và các tổ 

chức giải thưởng trên thế giới. Điều đáng suy nghĩ là sau 3 năm làm việc ở Hà Lan, năm 

2001, nhà khoa học; nhà giáo này trở lại nước Mỹ nhưng không trở lại chức vụ nghiên 

cứu khoa học ở Viện nào hay ngồi lại chiếc ghế giáo sư ở đại học nào cả. Lưu Lệ Hằng 

nhận công tác tại Phòng thí nghiệm Lincoln của MIT, chuyên nghiên cứu chế tạo các 

thiết bị thiên văn và hiện nay lại nghiên cứu thêm giải pháp công nghệ cho vấn đề an 

ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Và hiện nay chị vẫn sống bình dị cùng chồng tên là 

Hoogerwerf, một nhà thiên văn người Hà Lan và một con gái nuôi gốc Việt 6 năm tuổi 

tại Lexington, Massachusetts, gần đại học Harvard và MIT ( nguồn Trần Minh VNN) 

 

 

 

 

NỮ THẪM PHÁN MỸ GỐC VIỆT 



 
 

Với 91 phiếu thuận và 3 phiếu chống,Thượng Viện  Hoa kỳ ngày 7.5 đã chấp 

thuận việc bổ nhiệm bàJacqueline H. Nguyễn vào chức vụ thẩm phán tại Tòa 

Kháng án Liên bang khu vực 9. 

Bà Jacqueline H. Nguyễn đã trở thành một phụ nữ gốc Á đầu tiên được cử vào một 

tòa kháng án liên bang. Thẩm phán Jacqueline Nguyễn đã được Tổng Thống Barack 

Obama đề cử từ tháng 9.2011, nhưng việc bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng này cần 

phải được Thượng viện Mỹ thông qua 

Thẩm phán Jacqueline Nguyễn tên đầy đủ là Jacqueline Hồng – Ngọc Nguyễn, sinh 

năm 1965 tại Đà Lạt (Việt Nam).Bà Jacqueline H. Nguyễn rời Việt Nam khi còn nhỏ và 

tốt nghiệp cử nhân tại đại học Occidental College, sau đó đậu tiến sĩ luật tại Đại học 

UCLA tại California. 

Năm 1975, bà sang Mỹ rồi định cư tại thành phố Los Angeles thuộc bang California. 

Vào thời gian đầu sống tại Mỹ, bà Jacqueline Nguyễn trải qua không ít khó khăn, phải 

giúp mẹ lau chùi tại một cơ sở nha khoa và phụ bán hàng trong cửa hàng bánh rán. 

Năm 1987, bà Jacqueline Nguyễn tốt nghiệp cử nhân Trường Occidental tại Los 

Angeles. Tiếp đến, vào năm 1991, bà được trao bằng tiến sĩ luật của Đại học California 

(UCLA). Sau đó, bà Jacqueline Nguyễn bắt đầu làm trong khu vực tư nhân trước khi 

chuyển sang ngành tư pháp nhà nước của Mỹ. Từ năm 1995 – 2002, bà làm việc tại 

Văn phòng Công tố khu vực trung tâm bang California. Tại đây, sau khi đảm nhiệm 

công việc phòng chống tội phạm gian lận và tham nhũng, bà giữ chức Phó bộ phận triệt 

phá tội phạm có tổ chức. Đến năm 2002, bà Jacqueline Nguyễn được chỉ định vào vị trí 

thẩm phán Tòa thượng thẩm Los Angeles. Đồng thời bà cũng từng đảm nhiệm vai trò 

huấn luyện các công tố viên mới. 

Thẩm phán Nguyễn đã được nhận Giải thưởng vinh danh các đóng góp trong lĩnh vực 

thực thi pháp luật (2002), Giải thưởng của Trung tâm pháp lý Mỹ, châu Á – Thái Bình 

Dương (2002),  Giải thưởng tiên phong của Hiệp hội Luật sư Mỹ gốc châu Á – Thái 

Bình Dương (2006), Giải thưởng dành cho cựu sinh viên của Trường Occidental. 

Bên cạnh đó, bà còn là thành viên của một số tổ chức như: Nhóm luật sư Mỹ gốc Á, 

Hiệp hội Nữ luật sư Los Angeles. Bà cũng từng là Chủ tịch Hiệp hội Luật sư người Mỹ 

gốc châu Á – Thái Bình Dương. 



Năm 2002, bà được bổ nhiệm vào Tòa Thượng thẩm Los Angeles, đến năm 2009 cũng 

chính Tổng thống Obama đã đề cử bà làm thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang cho trung 

tâm California. Khu vực 9 bao gồm toàn bộ miền Tây nước Mỹ với 9 tiểu bang, trong đó 

có California, và hai lãnh thổ Guam và Northern Mariana.. 

 

 

Ngoài những người phụ nữ tài danh trên đất Mỹ trong quân lực Hoa Kỳ, tôi 

xin được giới thiệu thêm một số gương mặt phụ nữ gốc Việt tài danh khác trên thế giới. 

Họ là những phụ nữ mang trong mình dòng máu Việt và đã được thế giới biết đến bởi 

tài năng xuất sắc của mình. 

“Vua đầu bếp Mỹ” Christine Hà 

 

Christine Hà sinh năm 1979, hiện cô đang sinh sống tại bang Texas, Mỹ. Cha mẹ cô 

đều là người Việt, tên thật của cô là Hà Huyền Trân. 

Christine mắc phải căn bệnh hiếm gặp khiến cô mất dần thị lực và cuối cùng, bị mù 

hẳn từ năm 2007. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính và quản lý thông tin của 

Đại học Texas nhưng Christine không thể đi làm vì vấn đề thị lực. 

Có niềm đam mê lớn với việc nấu nướng, cô thử lập một trang web cá nhân để đăng tải 

các công thức nấu ăn của mình. Trang web của Christine Hà nhanh chóng trở nên nổi 

tiếng trong cộng đồng những người yêu bếp núc ở Mỹ. https://www.youtube.com/ 

watch?v=2bdnCfNdCNs 
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Có quyết tâm lớn cùng tài năng nấu nướng, Christine Hà đã mạnh dạn tham dự cuộc 

thi Vua đầu bếp Mỹ 2012 và vượt qua tất cả các thí sinh khác để giành ngôi vị quán 

quân Vua đầu bếp Mỹ mùa thứ 3. 

Cho tới nay, cô vẫn là thí sinh khiếm thị duy nhất từng tham gia cuộc thi này. Nghị lực 

của Christine Hà trong suốt quá trình thi đã khiến khán giả xem truyền hình trên khắp 

thế giới xúc động. 

  

Chuyên gia trang điểm Michelle Phan 

  

 
 

Michelle Phan sinh năm 1987, hiện cô đang sinh sống ở bang Florida, Mỹ. Cô là nhà 

trang điểm người Mỹ gốc Việt nổi danh thế giới.. Cách gây dựng tên tuổi của Michelle 



Phan rất đơn giản, cô tự thực hiện những đoạn video dạy cách trang điểm và làm 

đẹp rồi đăng tải trên YouTube. 

Những video của Michelle Phan hiện đã có hàng triệu lượt xem. Tuy không phải nhân 

vật nổi tiếng bước ra từ giới giải trí nhưng danh tiếng mà Michelle Phan có được đã 

giúp cô trở thành gương mặt đại diện trên mạng của những hãng mỹ phẩm nổi tiếng. 

 
Hiện cô đã cho ra mắt một thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình có tên EM Michelle 

Phan – một cái tên đậm chất Việt với đại từ nhân xưng “em” rất dễ thương. Michelle 

Phan từng nhận được giải thưởng Ngôi sao mới của tạp chí chuyên về làm đẹp 

Womens Wear Daily và lọt vào top Những gương mặt đáng chú ý dưới tuổi 30 của tạp 

chí Marie Claire. 

  

Nhà thiết kế thời trang Nini Nguyễn 

  



 
Nini Nguyễn sinh ra tại Việt Nam và từng sống ở đây 6 năm. Sau này, cô sang Mỹ 

định cư cùng cha mẹ. Bước đầu khởi nghiệp của Nini Nguyễn không dễ dàng. Vốn yêu 

thích thời trang nhưng vì không giỏi tiếng Anh, Nini không được bất cứ hãng thời trang 

nào nhận vào làm việc. 

Cô đành khởi nghiệp bằng nghề lao công và sau này làm nhân viên bán hàng của các 

hãng bán lẻ thời trang. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Nini là khi cô quyết 

định trở thành nhà thiết kế thời trang. 

 
Khách hàng tìm tới Nini Nguyễn rất đông, có cả những người nổi tiếng, đặc biệt nhất 

nhất là nữ ca sĩ Rihanna. Hiện giờ, Nini Nguyễn đang là nhà thiết kế chính cho phong 

cách thời trang ấn tượng của nữ ca sĩ người Barbados. 



  

Nhiếp ảnh gia Lê Mỹ An 

  

Nhiếp ảnh gia gốc Việt – Lê Mỹ An từng vinh dự nhận được giải MacArthur 

Fellowship – giải “Thiên tài” của Mỹ. Đây là một giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh 

những cá nhân có hoạt động sáng tạo xuất sắc, công nhận những cống hiến và thành 

tựu ấn tượng của các cá nhân cho cộng đồng. 

Lê Mỹ An được biết tới là một nhiếp ảnh gia chuyên về đề tài chiến tranh. Sang Mỹ định 

cư từ năm 1975, những tác phẩm ảnh của người phụ nữ 53 tuổi này chủ yếu lấy cảm 

hứng từ chiến tranh bởi chính bà đã có những trải nghiệm về nó. 

 



Một đề tài cũng luôn trở đi trở lại trong các tác phẩm của Lê Mỹ An là mối quan hệ giữa 

những người Việt Nam định cư ở Mỹ và nỗi nhớ quê hương. Khi có dịp, Mỹ An vẫn 

quay về Việt Nam để thực hiện các tác phẩm ảnh. 

  

Nữ nhà văn Lại Thanh Hà 

  

 
Lại Thanh Hà sinh năm 1965 tại Việt Nam và định cư tại Mỹ từ năm 1975. Tốt nghiệp 

Đại học Texas chuyên ngành báo chí, Lại Thanh Hà khởi nghiệp bằng nghề phóng viên 

cho tờ tin tức The Register chuyên về các thông tin của cộng đồng người Việt ở Quận 

Cam, bang California. 

Chính nhờ công việc này mà kỹ năng viết tiếng Anh của Lại Thanh Hà đã tiến bộ nhanh 

chóng. Sau gần 2 năm làm phóng viên, Lại Thanh Hà quyết định nghỉ việc và bắt đầu 

tập trung cho sáng tác. 



 
Nữ nhà văn Lại Thanh Hà nhận giải National Book Award cùng 3 nhà văn 

Mỹ khác. 

Cuốn sách đầu tay của cô là một tác phẩm dành cho thiếu nhi có tên “Inside Out & 

Back Again” (Từ trong ra ngoài và bắt đầu lại – 2011). Cuốn sách nhanh chóng gây 

được tiếng vang, giúp Lại Thanh Hà đoạt giải National Book Award – một giải thưởng 

thường niên lâu đời và uy tín nhằm tôn vinh những tác phẩm văn học xuất sắc của các 

tác giả Mỹ. 

BA BÔNG HOA VIỆT TRÊN TRUYỀN HÌNH MỸ 

Betty Nguyễn, Châu Nguyễn và Thúy Vũ là 3 trong số 
những MC gốc Việt đạt được nhiều thành công trên 
truyền hình Mỹ. 

 

Cô Leyna Nguyễn, chủ một chương trình tin tức của kênh KCAL tại bang California (Mỹ), từng chia sẻ 

rằng với một phụ nữ, lại là người gốc Á, sẽ gặp nhiều chông gai khi chọn ngành truyền thông ở Mỹ. Tuy 

nhiên, những chông gai đó không đủ sức cản trở các tài năng được vun đắp bằng đam mê và nỗ lực. Vì thế, 

không ít phụ nữ gốc Việt đã giành được vị thế nổi bật trong ngành truyền hình Mỹ. Betty Nguyễn, Châu 

Nguyễn và Thúy Vũ là 3 trong số những người như thế. 

 



 
 

 

 
Leyna Nguyễn từng được bình chọn là một trong  

25 người Việt có ảnh hưởng nhất tại Mỹ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://3.bp.blogspot.com/-842NFpRf73I/VMll_uGzwbI/AAAAAAAANV4/ZvoqW8EttMM/s1600/50819360_nguyen%20ly.bmp&data=02|01|tuble47@hotmail.com|4d192b99c0e04f0a80dd08d51b7ea10b|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636445153036296677&sdata=CsMPX8ymZRNvmaK1zwjeFyITEowTxALPzVsB/c002PI=&reserved=0


 

 

Người phụ nữ gốc Việt đóng giày cho các tài danh trên đất Mỹ 
 
Trong bảy giám khảo cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2011 có một vị giám khảo là người Mỹ 

gốc Việt – cô Taryn Rose. Vốn là một bác sĩ, Rose lại thành danh trong lĩnh vực 

giày thời trang tại Mỹ và thế giới. 

Ít ai ngờ rằng, cô gái đang theo đuổi ngành y hơn 20 năm trước nay đã trở thành một 

người nổi tiếng trong lĩnh vực giày thời trang. Cô đã làm thay đổi nền công nghiệp giày 

thế giới và tạo ra một trong những nhãn hiệu giày cao gót thành công nhất ngày 

nay. 

Sản phẩm của cô được nhiều ngôi sao tên tuổi của Mỹ ưa chuộng như Oprah Winfrey, 

Angeline Jolie… Cựu phu nhân tổng thống Mỹ Laura Bush cũng là một người hâm mộ 

giày Taryn Rose. 

Bác sỹ thiết kế… giày 

 

Taryn Rose (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên BGK và tân hoa hậu Mỹ. 

Năm 1999, Taryn Rose hoàn thành quá trình thực tập môn phẫu thuật chỉnh hình. 

Trong thời gian thực tập, cô đã gặp nhiều bệnh nhân có các vấn đề nghiêm trọng về 

bàn chân do thói quen đi giày cao gót và mũi nhọn. Bản thân Rose cũng bị đau chân 

sau những ngày mang giày cao 7-8 cm làm việc 14 giờ một ngày. 

Thực tập xong, cô đột ngột bỏ nghề và chuyển sang thiết kế thời trang giày. Gia đình và 

bạn bè hết sức ngạc nhiên trước quyết định này. Họ cho rằng, cô đã điên khi từ bỏ một 



công việc có thu nhập cao và ổn định như vậy để gắn bó với một nghề không có mấy 

tương lai. 

 

Rất khó khăn vì để có thể trụ được với ngành thời trang giày ở Mỹ, phải có ít nhất 10 

triệu USD để tạo dựng thương hiệu. Không có nhiều tiền, cô thuyết phục được Cơ quan 

Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ cho vay 200.000 USD để khởi nghiệp. 

Với kiến thức y học cùng với đam mê thời trang (Rose rất mê giày cao gót), cô đã 

nghiên cứu làm ra những đôi giày cao gót với tiêu chí vừa đẹp, vừa thoải mái. Cô đã 

sang Milan, Ý học kỹ nghệ đóng giày. Ít lâu sau, xưởng giày đầu tiên của cô ra đời từ… 

gara để xe của cô. 

Các sản phẩm này được bán ngay ở các cửa hàng do chính cô mở ra ở Beverly 

Hills, San Jose và các cửa hàng bách hóa cao cấp như Nordstrom, Neiman 

Marcus. Nhớ lại thuở đầu lập nghiệp, Taryn Rose cho biết, đã có những lúc chán nản 

và muốn bỏ cuộc khi luôn bị khách hàng thúc giục: “Giày của tôi đâu?”, còn người bán 

hàng thì hỏi “cô ơi, lương của tôi đâu?”. Thời gian đầu, cô đã phải đủ mọi việc từ thiết 

kế mẫu, đặt hàng, quảng cáo và đòi nợ… 

Không ngờ, câu chuyện khởi nghiệp của cô lại hấp dẫn các phương tiện truyền thông. 

Nhờ những lần xuất hiện trên một số đài truyền hình lớn như CNN, Discovery Channel 

và các báo lớn như New York Times, Wall Street Journal…, công ty Taryn Rose 

International đã nhanh chóng phát triển và có được nhiều đối tác. 

Lợi nhuận thu về hàng năm lên tới 40 triệu USD với hơn 200 cửa hàng đại lý trên khắp 

nước Mỹ và vươn ra thế giới. Với giá giày từ 200 USD – 1.200 USD, giày Taryn Rose 

(có in hình một bông hồng lớn ở đế) có thể phục vụ được các khách hàng khó tính vì nó 

được làm bằng tay. 

Không chỉ giày cao gót, Taryn Rose còn mở rộng ra các thể loại giầy từ giầy đế bệt, 

xăng đan và giày nam. Gần đây, Taryn Rose lấn sân sang sản xuất các sản phẩm 

chăm sóc chân, chăm sóc da toàn thân. Năm 2006,dây chuyền túi xách mang nhãn 

hiệu Taryn Rose ra đời. Những năm gần đây, Taryn mở thêm một vài cửa hàng 

thời trang cao cấp ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Seoul, Hàn Quốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NỮ DOANH NHÂN GỐC VIỆT  

 

Jenny Tạ – nữ doanh nhân gốc Việt tài 
ba 

Chiều thứ Bảy 21/06/2014, tại The Waterfront Beach Resort – A Hilton Hotel, tọa lạc ở 

21100 Pacific Coast Hwy, Huntington Beach, CA 92648, Hoa Kỳ, đã diễn ra một buổi dạ 

tiệc sang trọng do Công ty Sqeeqee.com và chủ nhân của nó là Jenny Tạ tổ 

chức. Công ty Sqeeqee.com từng gần gũi với cộng đồng người Việt qua những bài 

đăng tải trên mạng Internet. Jenny Tạ là người sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty 

Sqeeqee. Cô là người Mỹ gốc Việt lớn lên tại Hoa Kỳ. Sau gần 20 năm lăn lộn tại trung 

tâm tài chính quốc tế Wall Street, Jenny Tạ đã khiến cho nhiều người khâm phục. Cô 

là phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên thành lập hai công ty chứng khoán có tầm vóc 

quốc tế tại Phố Wall, Nữu Ước. Năm 2013, Jenny Tạ lại đánh dấu một bước ngoặt lớn 

khi dấn thân vào thế giới truyền thông qua việc thành lập Công 

ty Sqeeqee.com.. Sqeeqee.com đư ợc coi là công ty mạng đầu tiên trên thế giới khai 

sinh khái niệm “Social Networthing”, tổng hợp các dịch vụ trực tuyến với hàng loạt bài 

trên các trang web, video trên YouTube, và trên nhiều trang web nổi tiếng, như tài chính 

của Yahoo, CNBC. Sqeeqee.com còn được ông Howard Stern, một người nổi tiếng, 

giới thiệu trên đài phát thanh do ông làm chủ có hơn 20 triệu người ghi tên nghe. 

Nữ doanh nhân gốc Việt lừng danh tại Phố Wall 

Nói đến nữ doanh nhân gốc Việt ở Phố Wall, chúng ta không thể không nghĩ 

đến Jenny Tạ, con gái một phụ nữ độc thân (single mom) nghèo khó, đến Hoa Kỳ 

khi mới 6 tuổi. Ngay từ nhỏ, Jenny Tạ không được hưởng cuộc sống đầy đủ như biết 
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bao cậu ấm cô chiêu con nhà giàu. Vì vậy, khi đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ tự do và 

giàu có, cô thiếu nữ người Việt này có cái nhìn mới mẻ với giấc mơ làm giàu. Tốt 

nghiệp trung học, cô nữ sinh Jenny Tạ nghĩ rằng, sau này mình phải cố gắng làm việc 

thật nhiều để trở thành một nhà kinh doanh. 

Năm 21 tuổi, với mảnh bằng cử nhân về Hệ thống Thông tin Kinh doanh (Business 

Information Systems) và Tài chính (Finance), Jenny Tạ được mời vào làm tại Công ty 

chứng khoán Shearson Lehman nổi tiếng, đồng thời được chứng kiến dòng tiền khổng 

lồ giao dịch tại trung tâm tài chính quốc tế. Tại đây, cô quyết tâm mở cho riêng mình 

một công ty chứng khoán. Từ đó cô đã bỏ ra vài ba năm để học lấy đủ các loại bằng 

cần thiết cho công việc của mình. Sau 6 năm làm việc tại nhiều công ty tài chánh khác 

nhau, năm 27 tuổi, Jenny Tạ mở cho mình một công ty tài chánh có tầm vóc tại Phố 

Wall, thành phố Nữu Ước. 

 

 

Sau gần 20 năm lăn lộn tại trung tâm tài chính thế giới, nhiều người khâm phục Jenny 

Tạ vì cô là phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên thành lập 2 công ty chứng khoán có tầm 

vóc quốc tế tại Phố Wall. Khi có người hỏi, Jenny Tạ chia sẻ: “20 năm trước, phụ nữ 

Mỹ làm kinh doanh gặp khó khăn hơn nam giới 4-5 lần. Phụ nữ nói chung làm trong 

ngành chứng khoán đã khó khăn, phụ nữ gốc Á làm ngành này lại càng khó khăn hơn. 

Muốn làm trong ngành này, phụ nữ cần phải có bản lĩnh và quyết tâm”. Do quyết tâm 

và có bản lĩnh, Jenny Tạ trở thành triệu phú có 2 công ty chứng khoán của riêng mình 

với số tài sản trên 250 triệu USD. 

Jenny Tạ kể lại một kỷ niệm không bao giờ quên được. Đó là, khi cô làm CEO cho 

Công ty chứng khoán Vantage Investments của riêng mình. Trong một lần giao dịch cổ 

phiếu hơn 100 triệu USD, một nhà giao dịch chứng khoán độc lập (Market Maker) thấy 

cô là phụ nữ Châu Á đã đưa ra một giá rất tệ, chênh lệch 1/8 giá trị trong hợp đồng với 

số tiền chênh lệch khủng khiếp là $12,5 triệu! Sau khi khám phá ra điều đó, Jenny Tạ 

kiên quyết bắt ông ta trả lại phần chênh lệch. 

Thành công của Jenny Tạ không dừng lại ở đó khi cô bước sang mảng truyền thông xã 

hội bằng cách thành lập Công ty Sqeeqee.com tổng hợp những tính năng tốt nhất giữa 

eBay, Amazon, Facebook, Google, Groupon, Kickstar, YouTube AdWords, APP cùng 

các trang khác vào một trang web… 

Lập công ty Sqeeqee.com 

Năm 2013, đánh dấu một bước ngoặt lớn của người phụ nữ có nhiều mơ ước khi cô 

dấn thân vào thế giới rộng lớn này qua việc thành lập Công ty Sqeeqee.com được đánh 

giá có giá trị không dưới 1 tỷ USD. Đây là công ty đầu tiên trên thế giới mang khái niệm 

kết nối xã hội. Nói đơn giản, đây là một trang mạng xã hội có thể giúp mọi người kết nối 

và tìm kiếm lợi nhuận. Ý tưởng táo bạo này đã được người sử dụng ở Hoa Kỳ hào 

hứng đón nhận. 

Công ty Sqeeqee.com bao gồm hàng chục tính năng của những trang web nổi 

tiếng như Google, Facebook, Amazon, Ebay, YouTube… kết nối chúng lại thành 

một nền tảng đa chiều. Chỉ cần một mật hiệu đăng nhập là người dùng có thể kết nối 

với hàng triệu người, đồng thời có thể niêm yết sản phẩm để mua bán, chia sẻ hình hay 

http://sqeeqee.com/
http://sqeeqee.com/
http://sqeeqee.com/
http://sqeeqee.com/


video với bạn bè và người thân trên khắp thế giới. ( nguồn Vũ Khoan, Văn Học cội 

nguồn) 

 

Nhà Trắng vinh danh hai phụ nữ gốc Việt 
„thay đổi nước Mỹ‟ 

Hai phụ nữ gốc Việt Van Ton-Quinlivan và Minh Dang nằm trong số những người sẽ 

được Nhà Trắng vinh danh vì có những đóng góp to lớn làm thay đổi nước Mỹ. 

Ngày 6/5 tới, Van Ton-Quinlivan và Minh Dang cùng 13 người khác sẽ được vinh danh 

là “Nhà vô địch về sự thay đổi”, một danh hiệu dành cho phụ nữ ở các đảo Thái Bình 

dương và người Mỹ gốc Á (AAPI). Những phụ nữ này được đánh giá là có công việc 

phi thường, tạo ra một tương lai công bằng, an toàn và thịnh vượng hơn cho cộng đồng 

và quốc gia. 

“15 phụ nữ này đại diện cho sức mạnh và sự đa dạng của cộng đồng AAPI. Các nữ 

lãnh đạo về kinh doanh, vận động, từ thiện, nghệ thuật, học thuật, là những điển hình 

xuất sắc cho phụ nữ trẻ trên khắp cả nước”, California Forward dẫn lời bà Valerie 

Jarrett, cố vấn cấp cao cho tổng thống Mỹ, kiêm chủ tịch Hội đồng Phụ nữ Nhà Trắng 

nói. 

 
Van Ton-Quinlivan. Ảnh: swccd 

Van Ton-Quinlivan là một trong số 5 phụ nữ đến từ bang California nằm trong 

danh sách trên. Bà sinh ra ở Việt Nam, đến Mỹ năm 6 tuổi và trải qua thời thơ ấu ở 

Hawaii. Bà tốt nghiệp đại học Georgetown ở Washington với tấm bằng cử nhân Quản 

trị Kinh doanh. 

Sau đó bà lấy bằng thạc sĩ về Chính sách Giáo dục và Quản trị Kinh doanh ở đại học 

Stanford năm 1995. Qua những năm tháng ngồi trên giảng đường, tình yêu đối với 

ngành giáo dục của bà được nhen nhóm và phát triển. 

Năm 2000, bà là một trong số 14 phụ nữ trên toàn cầu vinh hạnh được lựa chọn là một 

Hội viên Lãnh đạo của Diễn đàn Phụ nữ Quốc tế. 

Theo Dân Việt, năm 2010, bà Ton-Quinlivan được chọn là một trong 10 lãnh đạo 

công nghệ để cố vấn cho Hội đồng Cố vấn phục hồi kinh tế của Tổng thống Mỹ. 

Bà là một trong 5 lãnh đạo công nghệ được mời dự Hội nghị Đại học Cộng đồng được 

tổ chức lần đầu tiên tại Nhà Trắng. 

Tháng 7/2012, bà được nữ Bộ Trưởng Hilda Solis bổ nhiệm vào Ủy Ban Cố vấn về 

Chương trình học nghề thuộc Bộ Lao Động. Bà hiện là phó hiệu trưởng về phát triển 

nhân lực và kinh tế của hệ thống gồm 112 trường Cao đẳng Cộng đồng California và 

đã có một con trai hai tuổi. 

“Tôi rất vinh hạnh khi những đóng góp của mình được công nhận, bởi điều đó có nghĩa 

là mọi người quan tâm đến công việc vất vả mà chúng tôi đang làm ở hệ thống Cao 

đẳng Cộng đồng California. Thật tuyệt vời!”, bà Ton-Quinlivan nói. “Tuy nhiên, đây thực 



sự là công sức của một tập thể gồm những người trong hệ thống của chúng tôi và 

những người mà chúng tôi hợp tác cùng để tạo ra những tiến bộ”. 

 

Theo Daily California, Minh Dang từng trải qua những năm tháng tuổi thơ cay đắng vì 

bị lạm dụng tình dục. Từ năm 10 tuổi đến 18 tuổi, Dang bị bố mẹ bán cho các nhà 

chứa.Trong khi đó, Minh Dang được vinh danh bởi những nỗ lực chiến đấu chống nạn 

buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Cô gái 28 tuổi sống từ nhỏ ở vùng Bay Area 

sắp tốt nghiệp thạc sĩ ngành Phúc lợi Xã hội ở đại học Berkeley, California. 

Cô đã nỗ lực vượt lên bi kịch bằng niềm đam mê với học tập, bóng đá và hoạt động 

cộng đồng. Minh Dang hiện là giám đốc điều hành của Don‟t Sell Bodies, một chiến 

dịch do diễn viên Jada Pinkett Smith thành lập nhằm hỗ trợ chấm dứt nạn buôn bán trẻ 

em ở Mỹ. 

Cuộc đời của Dang từng là đề tài cho một bộ phim tài liệu của hãng MSNBC năm 2010 

mang tên “Những nô lệ tình dục ở Mỹ: câu chuyện của Minh”. Dang hy vọng một ngày 

nào đó có thể tự viết câu chuyện về cuộc đời của riêng cô. 

 

“Việc nhận được giải thưởng này giúp tôi kể cho cả đất nước nghe sự thật về tình trạng 

nô lệ trẻ em”, cô nói. “Sự nô lệ vẫn chưa kết thúc, và trẻ em – cả những bé trai và bé 

gái ở Mỹ – vẫn còn phải làm nô lệ năm 2013. Mọi trẻ em đều xứng đáng được sống 

trong tự do”.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nữ khoa học gia 

 Tara VanToai,  gốc Việt thành công nghiên cứu đổi Gen cho cây đậu 
nành 

 

 

Sinh ra và lớn lên ở vùng châu thổ sông Cửu Long, trong khung cảnh đồng lúa khắp 

nơi, cô Trần Kiều Nga, sau khi lập gia đình có tên là Tara VanToai, luôn có ước 

mộng nghiên cứu về canh nông và hy vọng gia tăng năng suất của nông nghiệp để 

phục vụ nhân loại. 

Cuộc đời của bà Tara VanToai là một hành trình học hỏi và nghiên cứu không ngừng 

về canh nông. Năm 1966, bà Tara VanToai được học bổng Colombo Plan, đi du học New 

Zealand và là nữ sinh Việt Nam đầu tiên về canh nông. Sau đó bà về Việt Nam học tiếp cao đẳng canh nông tại Saigon và 

trở thành giảng viên tại đây. Biến cố Tháng Tư năm1975 đã đưa Bà sang Hoa Kỳ tị 

nạn. Tại đây, Bà vào Đại học Cornell University ở New York và tốt nghiệp bằng Thạc sĩ 

canh nông. Vài năm sau Bà tốt nghiệp Tiến sĩ, cũng về canh nông tại đại học Ohio 

State University. Ngay sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, bà Tara VanToai trở thành giáo sư tại 

đại học Ohio, đặc trách các dự án nghiên cứu nông nghiệp. 



 
Một trong các công trình nghiên cứu của Giáo sư Tiến sĩ Tara VanToai gần đây được 

bộ Canh Nông Hoa Kỳ ca ngợi là tạo ảnh hưởng tốt cho kinh tế Hoa Kỳ cũng như tăng 

năng suất đậu nành trên thế giới. Đó là việc biến đổi Gen của cây đậu nành Hoa Kỳ để 

giống cây này có thể sống và có năng suất cao tại các vùng đất có nhiều độ ẩm tại Bắc 

và Trung Tây Hoa Kỳ. Cuộc nghiên cứu và thử nghiệm của Bà và các cộng sự viên kéo 

dài trong 27 năm qua, với sự hợp tác của các khoa học gia từ Pháp, Trung quốc, Brazil, 

Hungary. Ngoài ra còn có khoa học gia Henry Nguyễn, thuộc đại học Missouri, khoa 

học gia từ Việt Nam là Bà Trần Thị Cúc Hoa và một phụ tá là bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ. 

Trước khi có sự nghiên cứu của Giáo sư Tara VanToai, cây đậu nành của Hoa Kỳ có 

năng suất kém và hay chết khi đất bị sũng nước vì mưa. Giáo sư VanToai giải thích 

tóm tắt công trình nghiên cứu trong 27 năm qua của bà và các cộng tác viên như sau: 

“Dùng cái Gen của một cây chống ủng nước để đưa vào cây đậu nành của Mỹ, không 

có cái tánh chống ủng nước. Sự khảo cứu của tôi phần lớn là về khoa học cơ bản, 

thành ra tôi nghiên cứu về các dữ kiện khoa học, từ đó làm nền tảng cho các phát triển 

khoa học khác”. 

 
Bà nói thêm là những cây đậu nành lai giống do nhóm bà nghiên cứu, có khả năng 

chống lại sự sũng nước, đã được dùng để gây giống rộng rãi trong kỹ nghệ trồng 



đậu nành tại Hoa Kỳ và công trình này có thể làm lợi cho kinh tế Hoa Kỳ mỗi năm hàng 

tỉ mỹ kim: 

“Vấn đề ủng nước là một vấn đề rất hệ trọng, ảnh hưởng đến năng suất của cây trồng. 

Theo các tài liệu thống kê thì khoảng 16% diện tích cây trồng trên thế giới bị nạn ủng 

nước. Riêng tại Mỹ quốc, từ năm 1951 đến năm 1998 thì nạn ủng nước làm giảm năng 

suất của cây trồng khoảng 3% tức là khoảng một tỉ rưỡi dollars mỗi năm”. 

 
Giáo sư Tara VanToai nói rằng, việc nghiên cứu của bà là để đáp ứng nhu cầu của bộ 

canh nông Hoa Kỳ, nhằm nâng cao năng suất của đậu nành cho vùng Trung Mỹ. Thành 

quả trên trở thành căn bản cho kỹ thuật biến đổi Gen của các loại cây nông nghiệp trên 

thế giới. Giáo sư Tara VanToai được giới chuyên gia nông nghiệp Hoa Kỳ rất ngưỡng 

mộ. Năm 2009 Bà được chọn làm thành viên của Fellow American Society of 

Agronomy, một vinh dự tối cao cho một khoa học gia Hoa Kỳ trong ngành nông 

học.Giáo sư Tara VanToai đã từng về giảng dạy tại đại học Cần Thơ và Hà Nội về 

nông nghiệp trong chương trình Viêt Nam Education Foundation của chính phủ Hoa Kỳ. 

Bà chia sẻ những nhận xét của Bà về đại học Vietnam như sau: 

“Việt Nam thay đổi về kỹ thuật rất là nhanh chóng. Các trường đại học có nhiều máy 

móc dụng cụ tinh vi, tối tân mà phần lớn là do các cơ quan quốc tế tài trợ.. Máy gì mà 

trường Mỹ có là hầu như trường Việt Nam có. Nhưng mà các hóa chất để làm thí 

nghiệm thì họ phải nhập cảng. Có máy là một chuyện nhưng khi mình xài thì nó có thể 

hư mà phải bảo tồn. Bảo tồn rất là đắt đỏ cho nên sinh viên Việt Nam phần lớn ít có cơ 

hội thực tập như sinh viên ở Mỹ”. 

 

 Tiến sĩ Tara VanToai 

Tiến sĩ Tara VanToai chia sẻ những quan ngại của các khoa học gia trên thế giới 

trước viễn ảnh những vùng trồng trọt ven biển Việt Nam có thể ngập nước biển do sự 

thay đổi khí hậu toàn cầu. Bà cũng tỏ ý lo ngại cho tương lai nông nghiệp Việt Nam có 

thể gặp khó khăn vì phần đất xa biển lại trở nên khô cằn, do các đập nước mà Trung 



Quốc xây cất ở thượng nguồn sông Mekong. Thêm vào đó là nhà nước Việt Nam lại 

dành quá nhiều đất cho công nghệ nên diện tích trồng trọt ngày càng ít trong khi dân số 

ngày càng 
 


