
 

Nhân Ngày Hiền Mẫu! “Happy Mother’s Day 2022!” Vinh Danh Những Người Phụ Nữ Đang Làm Vẻ Vang 

Dân Việt! 

 Ngả Nón, Ngưỡng Phục Những Bà Mẹ, Phụ Nữ Việt Thành Công Trên Xứ Người! 

 

Những phụ nữ gốc Việt, có cấp bậc cao, đang phục vụ trong Quân đội và Chính quyền Hoa Kỳ. 



Trong quân đội Hoa Kỳ hiện nay có hơn 6,000 quân nhân gốc Việt, đang phục vụ bảo vệ đất nước này. Sau 

Thế Chiến, ai cũng hiểu ngầm, Quân Đội Mỹ có nhiệm vụ giử gìn an ninh cho toàn thế giới! Riêng phụ nữ 

Việt trong Quân đội Hoa Kỳ, cấp Tướng có, cấp Tá nhiều, cấp Uý đếm không xuể! 

Hôm nay nhân ngày Ngày Của Mẹ 2022, xin vinh danh vài khuôn mặt phụ nữ Việt, đang phục vụ trong quân 

đội Mỹ, với cấp bậc cao nhất là hàng Tướng, thứ hai hàng Tá và một số vị đang làm việc cho Chính phủ. 

(Như một món quà tinh thần, Mừng Ngày Mẹ! Bài này chỉ có mục đích vinh danh, cố vào đúng thời điểm, nên 

không có đủ thời gian sưu khảo. Chỉ xin nêu ra vài phụ nữ tiêu biểu, lại căn cứ theo một số tài liệu cũ, nên 

nhiều khi cấp bậc hiện nay đã thay đổi. Có sơ sót gì, xin chân thành cáo lỗi). 

Những Bà Mẹ, Phụ Nữ hãnh diện, đi đâu cũng vỗ ngực xưng tên: “Tôi là người VN!” Một dân tộc bất khuất, 

trên 4 ngàn năm, thông minh, chịu khó, luôn kiên cường phấn đấu và thành công, không thua bất cứ một 

chủng tộc nào. Xứng đáng với con cháu Trưng Triệu, đang làm vang danh dòng giống Việt! 

 

*Nữ Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, tác giả của bom áp nhiệt (Thermobaric Bomb) và nhiều loại chất nổ. 

Dương Nguyệt Ánh sinh 1960, phụ nữ người Mỹ gốc Việt làm trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Bà sinh ở Việt 

Nam, cùng gia đình tỵ nạn sang Mỹ năm 1975. 

Dương Nguyệt Ánh tốt nghiệp Đại học Maryland ngành kỹ sư hóa học, khoa học điện toán và quốc gia hành 

chính. 

Bà làm việc cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chức Tổng giám đốc Khoa học và Kỹ thuật của Trung tâm Vũ khí 

Hải quân Hoa Kỳ (Naval Surface Warfare Center) tại Maryland, tiểu ban chất nổ với nhiều giải thưởng. 

Bà từng là người đại diện cho Hoa Kỳ trong Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bà cũng là 

tác giả của bom áp nhiệt (Thermobaric Bomb). 

Bà đã nhận giải Dr. Arthur Bisson Award for Naval Technology Achievement vào năm 2000, giải Civilian 

Meritorious Medal năm 2001 và giải Service to America Medal for National Security năm 2007. 



Dương Nguyệt Ánh có lập trường chống Cộng sản triệt để. Đi diễn thuyết khắp nơi, hun đúc tinh thần chiến 

đấu, cho một VN dân chủ tự do. Bà thuộc dòng dõi quý phái, cụ nghè Vân Đình Dương Khuê, là cháu ruột 

của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. 

 

*Nữ Ðại Tá bác sĩ Mylene Trần Huỳnh, giám đốc của Air Force Medical Service (AFMS) 

Nữ Đại Tá Bác Sĩ Mylene Trần Huỳnh, 44 tuổi, giám đốc của Air Force Medical Service(AFMS), thuộc 

chương trình Chuyên Viên Y Tế Quốc Tế (International Health Specialist – IHS), trực thuộc văn phòng 

“Office of the Air Force Surgeon General,” được vinh thăng Ðại Tá trong một buổi lễ được tổ chức ngày 

14.5.2010. Y Sĩ Đại Tá Trần Huỳnh là con của cựu Y Sĩ Thiếu Tá Trần Đoàn, thuộc binh chủng Nhẩy Dù 

QLVNCH. Năm 2017 nằm trong danh sách đề nghị vinh thăng Chuẩn Tướng. 

 

*Thẩm phán Jacqueline Nguyễn, phụ nữ gốc Á Châu đầu tiên làm thẩm phán tòa kháng án liên bang Hoa Kỳ. 

Thượng viện Hoa Kỳ ngày 07/05/2012, đã chấp thuận, việc bổ nhiệm bà Jacqueline H. Nguyễn, vào chức vụ 

thẩm phán tại Tòa Kháng Án Liên Bang Khu vực 9. Theo giới quan sát, nữ thẩm phán Việt Nam như vậy, đã 



trở thành một phụ nữ gốc Á Châu đi vào lịch sử đầu tiên, được cử vào một tòa kháng án Liên bang, định chế 

tư pháp cao cấp nhất, ngay dưới Tối cao Pháp viện mà thôi. 

 

*Nữ Đại Tá Bác Sĩ Hải Quân HK Vũ Thế Thùy Anh 

Cô Vũ Thế Thùy Anh, ái nữ của Cựu Đại úy Hải Quân VNCH, Vũ Thế Hiệp, được vinh thăng Đại Tá (Hải 

Quân HK) hồi Tháng Bảy, 2015. Hiện trong danh sách hàng đầu vinh thăng Chuẩn Tướng. 

Cô Thùy Anh sinh năm 1968, theo gia đình định cư ở Hoa Kỳ năm cô lên 7 tuổi. Lớn lên cô theo học ngành 

Dược ở University of Maryland, tốt nghiệp năm 1994. Sau khi ra trường cô làm việc ở John Hopkin Hospital. 

Chín năm sau, năm 2003, cô gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ, vì lý tưởng thích đi xa để phục vụ, giúp đỡ nhiều 

người. 

Hiện cô làm việc tại một căn cứ Quân sự ở Bethesda. 

Được biết, ba em trai của cô đều là bác sĩ: Vũ Thế Duy Anh, bác sĩ quang tuyến. Vũ Thế Tuấn Anh, bác sĩ 

cấp cứu. Vũ Thế Quốc Anh, bác sĩ nhãn khoa. 

 



*Nữ Chuẩn Tướng Danielle J. Ngô, hiện là Lữ Đoàn Trưởng, Lữ Đoàn 130 Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ, Sĩ 

quan Phụ tá quân sự cho Chủ tịch ủy ban quân sự khối NATO 

Chuẩn Tướng Danielle J. Ngô (hậu duệ VNCH), gia nhập Lục quân Hoa Kỳ năm 1990, và trở thành một binh 

sĩ thuộc Binh chủng Công binh. Sau đó, cô theo thụ huấn một khóa sĩ quan và tốt nghiệp mang cấp bậc Thiếu 

úy vào năm 1994. Cô được thuyên chuyển lần lượt phục vụ tại các đơn vị công binh như: Trung đội trưởng 

kiêm đại đội phó tiểu đoàn 62 công binh, Sĩ quan phụ tá ban 4, lữ đoàn 20 công binh nhảy dù, Phó phòng 5, 

bộ tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại A Phú Hãn (Operation Enduring Freedom Afganistan), Tiểu đoàn trưởng, 

tiểu đoàn 52 công binh, Sĩ quan Phụ tá quân sự cho Chủ tịch ủy ban quân sự khối NATO tại Brussels, Bỉ. Cô 

được thăng cấp Đại tá ngày 28/8/2014. 

Nữ Chuẩn Tướng Danielle Ngô tốt nghiệp cử nhân ngành tài chánh tại đại học Massachusetts. Cô cũng đã 

hoàn tất 2 văn bằng cao hoc tại trường chỉ huy và tham mưu (Command and General Staff College) và đại 

học Georgetowns. Ngoài ra, cô cũng đã thụ huấn các khóa học quân sự như: khóa căn bản và cao cấp sĩ quan 

công binh, khóa CAS3 tại trường chỉ huy tham mưu và trường cao cấp quân sự (School for Advanced 

Military Studied). 

 

*Trung Tá Elizabeth Phạm, US Marine Corps (Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ). Nữ Phi công điều khiển một 

chiến đấu cơ siêu thanh F-18 Hornet trị giá $66 triệu! 

Cô Elizabeth Phạm sinh tại Seattle, Washington (hậu duệ VNCH), tốt nghiệp đại học University of California, 

San Diego (UCSD). Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gia nhập Không Quân. Học kỹ thuật bay tại trường huấn 

luyện phi hành T34 của Hải Quân Hoa Kỳ tại Pensacola, Florida, với cấp bậc thiếu úy. Sau đó, cô tiếp tục 

theo học về kỹ thuật bay cấp cao T45 Goshawk tại trung tâm huấn luyện Meridian của Hải Quân Hoa Kỳ, tại 

tiểu bang Mississippi. Cuối năm 2003, Trung Úy Elizabeth Phạm tốt nghiệp “Top Hook” (thủ khoa), được đại 

tướng chỉ huy trưởng đích thân trao bằng tốt nghiệp và được tuyển chọn là phi công đầu tiên của Thủy Quân 

Lục Chiến, điều khiển một chiến đấu cơ siêu thanh F-18 Hornet trị giá $66 triệu. 

Phục vụ trong Không Đoàn vang danh trong Quân Chủng TQLC, với danh xưng là Không Đoàn “Bats” (Con 

Dơi! Cú đánh bất ngờ và chính xác, không chậm trễ!). Không Đoàn này có nhiệm vụ không yểm, cực cận cho 

các lực lượng bộ binh, khi chạm địch trên các mặt trận tại Iraq. Những phi công của không đoàn này, được 

tuyển từ những phi công ưu tú nhất của Quân Chủng TQLC Hoa Kỳ. 



Elizabeth Phạm, là người nữ phi công duy nhất có mặt trong không Đoàn này. Trung Tá Phạm có khả năng 

yểm trợ hỏa lực chính xác, nơi mục tiêu cách xa với đồng đội Thủy quân Lục chiến dưới đất, không tới 200 

yards. Vì bay rất thấp nên F-18 của Phạm, đã nhiều lần trúng đạn tại Iraq. Bạn đồng ngũ gọi Phạm là “miracle 

woman”. Phạm là phụ nữ gốc Á châu đầu tiên lái Fighter F-18. 

Sau một thời gian phục vụ tại Bộ Quốc Phòng tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhiệm vụ mới của tân trung 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 trên hàng không mẫu hạm Kitty Hawk. 

 

*Nữ Trung Tá Michelle Vũ, người Mỹ gốc Việt, là nữ phi công duy nhất trong Phi đội kỵ binh 6-17, trực 

thăng. 

Lần thứ hai, người Việt hải ngoại nghe danh một phụ nữ con cháu Hai Bà Trưng trở thành một nữ phi công 

chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ. Người trước là Elizabeth Phạm lái phi cơ phản lực. Người sau này là 

Michelle Vũ lái trực thăng. Cả hai đều có thời kỳ phục vụ tại chiến trường Iraq. 

 

*Nữ Bác Sĩ Trung Tá Hải Quân Josephine Cẩm Vân 



Cô Josephine Cẩm Vân Nguyễn đỗ hạng nhì (Á khoa) tại Học Viện Hải Quân Annapolis, Maryland năm 

1999; đây là nơi đào tạo với chương trình 4 năm các sĩ quan hiện dịch của quân chủng Hải Quân và Thủy 

Quân Lục Chiến. 

Cô theo học y khoa tại Stanford University, khi tốt nghiệp thực tập tại Bethesda Naval Medical Center, trung 

tâm y tế có nhiệm vụ theo dõi và săn sóc sức khoẻ cho các tổng thống đương nhiệm. Sau khi theo học phi 

hành tại Pensacola, Florida, cô được thăng cấp hải quân đại úy với nhiệm sở tại Yokosuka và đi theo hàng 

không mẫu hạm Kitty Hawk trong vai trò bác sĩ quân y phi hành từ 2005-2009. Hiện nay, cô là Trung Tá 

đang làm việc tại Trung tâm quân y Walter Reed, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. 

 

Phụ Nữ Việt Thành Công Trong Những Lãnh Vực Khác! 

 

*Nhiếp Ảnh Gia Lê Mỹ An, giáo sư khoa nhiếp ảnh tại Đại học Bard, New York. 

Lê Mỹ An là giáo sư khoa nhiếp ảnh tại Đại học Bard, New York, nổi tiếng với nhiều tác phẩm về tác động 

và hậu quả của chiến tranh. 



Năm 1975, bà cùng gia đình di cư đến Mỹ và học tập. Năm 1985, bà lấy bằng Thạc sĩ Khoa học (MS) ngành 

Sinh học ở Đại học Stanford, năm 1993, bà có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật (MFA) tại Đại học Yale. 

Các công trình nhiếp ảnh đáng chú ý của bà như Vietnam (1994-1998), Small wars (1999-2002) và 29 palms. 

Những bức ảnh của bà góp phần giúp con người nhận ra được sự vô nghĩa của chiến tranh, hướng đến cuộc 

sống tốt đẹp hơn. 

Trong suốt những năm cống hiến cho nghệ thuật, bà đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý như Blair 

Dickinson Memorial Award, Trường Nghệ thuật Đại học Yale, National Science Foundation Antarctic Artists 

and Writers Program Award (2007). Đặc biệt, năm 2012, bà nhận giải thưởng MacArthur Fellowship, một 

trong những giải thưởng cao quý của Mỹ, nhằm tôn vinh cá nhân có cống hiến về hoạt động sáng tạo cho 

nhân loại. 

 

*Gíao Sư Tiến Sĩ Lưu Lệ Hằng, Nữ khoa Học gia khám phá ra hơn 30 tiểu hành tinh, tên bà, phụ nữ Việt đầu 

tiên, được đặt cho tiểu hành tinh ngoài vũ trụ, số 5430 với tên “Lưu!” 

Giáo sư Lưu Lệ Hằng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, vào năm 1975, bà theo gia đình định cư tại Mỹ. Năm 

1990, bà nhận bằng Tiến sĩ Vật lý Thiên thể ở Viện Công nghệ Massachussetts (MIT). Với những đóng góp 

vào lĩnh vực thiên văn học, bà là một trong số ít người được trao Giải Annie J. Cannon bởi Hội Thiên văn 

Hoa Kỳ. Đặc biệt, vào năm 1992, với việc cùng thầy hướng dẫn phát hiện ra vật thể đầu tiên trong Vành đai 

Kuiper, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới được trao Giải Kavli của Na Uy năm 2012. Đây 

được xem là Giải Nobel trong lĩnh vực vật lý thiên văn, nhằm ghi nhận công lao xuất sắc của những người 

làm việc trong lĩnh vực này. Với việc khám phá ra hơn 30 tiểu hành tinh, tên bà còn được đặt cho tiểu hành 

tinh 5430 Luu. 



 

*Nữ Gíao Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thục Quyên, tổ chức Thomson Reuters công bố, là một trong các nhà khoa học 

ảnh hưởng nhất thế giới! 

GS. Nguyễn Thục Quyên sinh năm 1970 tại Buôn Mê Thuột và chuyển đến Mỹ sinh sống vào năm 1991. Khó 

khăn với vốn tiếng Anh, cô đã quyết tâm học tiếng Anh tại ba trường trung học ở ba thành phố vào tất cả các 

ngày. Năm 2001, cô nhận bằng Tiến sĩ Lý-Hóa tại Đại học California – Los Angeles. Thời gian sau đó, cô 

chuyển đến Santa Barbara và bắt đầu xây dựng phòng thí nghiệm riêng. Năm 2011, cô nhận được phong hàm 

Giáo sư khoa học tại ĐH California, Santa Barbara. Đặc biệt, vào năm 2015-2016, cô được Thomson Reuters, 

tổ chức hàng đầu thế giới về thông tin tri thức công bố, cô nằm trong danh sách top 1% các nhà khoa học ảnh 

hưởng nhất thế giới. 

 

*Vicky Thảo Nguyễn, Nữ Tiến sĩ tại Đại học Stanford, nhà nghiên cứu sinh học và cơ chế tiềm ẩn trong não 

bộ con người! 

TS. Vicky Thảo Nguyễn định cư tại Mỹ từ năm 1986 và tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Stanford năm 2004. 

Những nghiên cứu của bà chủ yếu ở lĩnh vực cơ khí sinh học, cũng như sự phát triển và hình thành cơ chế 



tiềm ẩn trong não bộ và hệ thần kinh trung ứng. Sau thời gian nghiên cứu ở Sandia National Laboratories, 

miền Bắc California. 

Hiện nay bà là Phó Giáo sư tại Đại học John Hopkins, bang Maryland. Năm 2009, bà nhận giải thưởng cao 

quý từ Chính phủ Mỹ dành cho khoa học trẻ. 

-Christina Ngọc Cao, Giám đốc hệ thống bệnh viện Prime Healthcare Service, với hơn 40 bệnh viện, khắp dất 

nước Hoa Kỳ! 

Hiện tại Chị Ngọc là Giám đốc hệ thống bệnh viện Prime Healthcare Service với hơn 40 bệnh viện nằm rải 

rác ở 14 tiểu bang Hoa Kỳ. Chị cũng được nhận giải thưởng của Hội Di Sản Á Châu (Asian Heritage Awards) 

và Bằng khen của Quốc Hội tiểu bang California trao tặng cho Doanh Gia Xuất Sắc. 

Vì chị gan, liều nên chị nhận công việc đó và làm trưởng khoa cho 3,4 bệnh viện, làm Tổng giám đốc cho 

khoa Dược của hệ thống bệnh viện lớn thứ 5 trên nước Mỹ. Và bây giờ hãng y tế này có đến 44 bệnh viện 

trên toàn nước Mỹ! 

 

*Christina Hà, cô gái gốc Việt khiếm thị! Đoạt giải “Vua Đầu Bếp” lãnh giải thưởng 250.000 USD! 

Dù bị mất gần như hoàn toàn thị lực, song Christina Hà đã vượt lên chính mình và chiến thắng trong cuộc thi 

nấu ăn hàng đầu của Mỹ, để trở thành Vua đầu bếp năm 2012, trước sự khâm phục ngỡ ngàng của tất cả khán 

giả theo dõi chương trình. 

Christine Hà, 33 tuổi, là người Mỹ gốc Việt sống tại thành phố Houston, Texas, Mỹ. Cô là cựu sinh viên đại 

học Houston, Texas và từng được trao học bổng cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Texas, nhưng phải 

dừng việc học vì mắc chứng viêm thần kinh tủy, khiến thị lực của cô gần như mất hoàn toàn vào năm 19 tuổi. 

Christine hiện đang là biên tập viên tạp chí Gulf Coast, một tạp chí văn học và nghệ thuật Mỹ, đồng thời là 

một blogger nổi tiếng về ẩm thực. 

Với chiến thắng gần như kỳ tích tại cuộc thi Vua đầu bếp, Christine Hà nhận được giải thưởng 250.000 USD 

cùng chiếc cúp danh giá và được ký hợp đồng viết sách về ẩm thực. 



Tham gia Vua đầu bếp, cái tên Christine Hà đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, với hơn vài chục ngàn người 

theo dõi trên Facebook và hơn 20 ngàn người trên Twitter. 

 

*Michelle Phan, chuyên gia trang điểm, youtuber, Lancome chọn, bên cạnh những tên tuổi lớn nhất thế giới 

như: Julia Robert, Kate Winslet, Anne Hathaway... 

Nếu từng một lần lên YouTube tìm các video dạy make up, hẳn bạn sẽ biết đến Michelle Phan, cô gái gốc 

Việt xinh xắn, có giọng nói trong trẻo, mang đến cho các bạn gái hàng tá bí quyết làm đẹp. 

Michelle sinh năm 1987 ở bang Massachusetts, cô luôn luôn thích khẳng định mình là người Việt Nam. Yêu 

thích và có năng khiếu hội hoạ từ nhỏ, Michelle đã chọn vào trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế 

Ringling ở Sarasota. 

Cô tự quay video đầu tiên hướng dẫn trang điểm tự nhiên vào năm 2007. Tới nay, cô đã đăng tải hơn 100 

video do cô tự quay và biên tập. Những chủ đề trang điểm mà Michelle hướng dẫn vô cùng phong phú, từ 

những bước trang điểm căn bản đến hóa trang thành các nhân vật khác nhau như Bạch Tuyết, Lady Gaga... 

Cho đến nay, Michelle Phan đã nổi tiếng tới mức có một cộng đồng fan đông đảo trên toàn thế giới. Cô xuất 

hiện trên rất nhiều những tạp chí về thời trang, làm đẹp. Michelle còn là youtuber đầu tiên được hãng mỹ 

phẩm Lancome chọn làm gương mặt đại diện bên cạnh những tên tuổi lớn như Julia Robert, Kate Winslet, 

Anne Hathaway... 

Michelle đã nhận được giải thưởng "ngôi sao mới" của Womens Wear Daily Biz 2010. Tạp chí Marie Claire 

(Mỹ) cũng đánh giá cô là Nhân vật đáng chú ý dưới tuổi 30. 



 

*Susan Liễu, tốt nghiệp Đại học Harvard, cô gái gốc Việt xây dựng thương hiệu sô-cô-la riêng biệt cho mình! 

Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard danh tiếng của nước Mỹ, Susan Liễu đã cùng chị mình xây dựng một 

thương hiệu sô-cô-la riêng và trở thành những doanh nhân trẻ thành công ở California, Mỹ. Cô gái gốc Việt 

còn được nhiều người biết đến vì tấm lòng nhân ái dành cho cộng đồng. 

Susan Liễu sinh năm 1985 trong một gia đình người Việt định cư ở San Leandro, tiểu bang California, Mỹ. 

Khi còn nhỏ cô đã sống cùng họ hàng trong một đại gia đình gồm 13 người. Năm Susan 7 tuổi, bố mẹ cô mua 

được căn nhà đầu tiên ở San Pablo. Chẳng bao lâu sau, gia đình Susan đến sống tại Santa Rosa và mở một 

tiệm làm móng tay. Lên 9 tuổi, Susan đã biết giúp má thu tiền hay nhận và gọi điện thoại để hẹn công việc với 

khách hàng. 

Năm Susan 12 tuổi, mẹ cô bất ngờ qua đời. Đau buồn đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của cô, nhưng sự qua đời 

đột ngột của người mẹ đã không làm cho cô bé Susan tuổi gục ngã. Trái lại, cô đã tìm cách vượt qua nỗi đau 

mất mát bằng việc phục vụ cộng đồng. Susan tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện như giúp đỡ 

những người có hoàn cảnh khó khăn, dọn dẹp vệ sinh ở công viên, gây quỹ giúp người nghèo... 

Lớn lên ở Santa Rosa trong cửa hàng của cha mẹ, 2 chị em cô bị cuốn hút bởi cửa hàng sô-cô-la ngay bên kia 

đường. Sau đó, họ khởi đầu doanh nghiệp sản xuất sô-cô-la do chính tay mình làm ra. 

Món sô-cô-la với hương vị khác lạ của cô được bán ở nhiều cửa hàng đồ ăn nổi tiếng. 



 

*Bé Nguyễn Vân Anh, thần đồng âm nhạc gốc Việt, 5 tuổi, biểu diễn piano trực tiếp trên kênh 2MBS-FM và 

ABC. 9 tuổi đoạt nhiều chứng chỉ âm nhạc.12 tuổi nhận được bằng Cử nhân âm nhạc! 

 Cô đã gây sốt khi trở thành một trong những người trẻ tuổi nhất của thế hệ âm nhạc thế kỷ thứ 21, hiện tại. 

Nguyễn Vân Anh sinh năm 1987 tại Sydney, Australia. Cô bắt đầu học piano từ lúc 15 tháng tuổi với sự giảng 

dạy của cha và mẹ cô, vốn đều là nhạc sĩ chuyên nghiệp người Việt Nam. 

Năm 4 tuổi, Vân Anh được nhận vào chương trình Những nghệ sĩ trẻ, để đào tạo những nhạc sĩ có tài năng 

thiên bẩm tại Học viện âm nhạc Sydney. 5 tuổi, cô đã biểu diễn trực tiếp trên kênh 2MBS-FM và ABC. 

9 tuổi, cô nhận được Chứng chỉ về âm nhạc (Australia) và năm 12 tuổi nhận được bằng Cử nhân âm nhạc 

(Australia). Cô đã gây sốt khi trở thành một trong những người trẻ tuổi nhất của thế hệ âm nhạc hiện tại. 

Ngoài việc biểu diễn, Vân Anh còn có đam mê viết lách. Cô đã tốt nghiệp với bằng Cử nhân Truyền thông, 

từng viết cho Tạp chí ABC Limelight và tạp chí âm nhạc 2MBS-FM. 

Cô gái gốc Việt có dáng người mảnh khảnh này đã từng lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới như Đức, Mỹ, 

Đài Loan, được mời trình diễn trên các du thuyền sang trọng đi vòng quanh các nước Đông Nam Á cuối năm 

2011. 

Sinh ra và lớn lên ở Hải ngoại, nhưng Vân Anh luôn hướng về quê hương Việt Nam với tấm lòng nhân ái của 

một người con mang trong mình dòng máu Việt. 

*Tần Lê, biểu tượng của phụ nữ thành đạt. Diễn đàn Kinh tế Thế giới, công nhận Cô là “Người lãnh đạo trẻ 

nhất toàn cầu!” 



 

Tần Lê (Lê Thị Thái Tần) chào đời tại Việt Nam năm 1978 và cùng gia đình tới định cư tại Úc năm 1982. 

 Khi mới 21 tuổi, cô đã được vinh danh là Người Australia trẻ của năm, đồng thời được bầu chọn là một trong 

số 30 phụ nữ dưới 30 tuổi thành đạt nhất Australia. Cũng năm đó, Tần Lê trở thành Đại sứ đặc biệt tại Vương 

quốc Anh đồng thời là Đại sứ thiện chí cho Australia tại châu Á. 

Cô còn được vinh danh trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới như là Người lãnh đạo trẻ toàn cầu, năm 2009 và xuất 

hiện trong bản danh sách "50 cái tên bạn cần phải biết” của tạp chí Forbes năm 2011. 



 

Thành công (tiến vào dòng chính) chính trị của phụ nữ Mỹ gốc Việt trong mùa bầu cử năm 2016 

Năm 2016 là năm đặc biệt thành công cho các ứng viên nữ gốc Việt trên chính trường Hoa Kỳ 

Điểm lại năm 2016, chưa bao giờ có nhiều phụ nữ gốc Việt ra tranh cử và thành công tại Hoa Kỳ như cuộc 

bầu cử hồi tháng 11 năm 2016  vừa qua: 

Lần đầu tiên trong lịch sử, có một phụ nữ gốc Việt đắc cử vào Hạ Viện Liên bang Hoa Kỳ. 

Ðó là bà Stephanie Murphy (Dân Chủ), tên Việt Nam là Ðặng Thị Ngọc Dung, ở Florida. Bà thắng Dân Biểu 

John Mica (Cộng Hòa), một người làm dân biểu Quốc Hội gần 24 năm. 

Tại Los Angeles County, California, nữ Luật sư Kim Nguyễn thắng đối thủ là người bản xứ, ông David 

Berger, phó biện lý Los Angeles County, và trở thành chánh án tiểu bang, làm việc tại quận hạt đông dân nhất 

Hoa Kỳ. 

Nếu như năm 2014 có 33 người Việt ra ứng cử, trong số 33 người ra ứng cử năm 2014, chỉ có sáu người là 

phụ nữ. Còn trong số 32 người ứng cử năm 2016, có tới 13 người là phụ nữ Việt, một mức tăng hơn gấp đôi! 

Năm 2014, trong số 17 người gốc Việt, thắng chỉ có bốn người là phụ nữ: 



•     Bà Janet Nguyễn, người Việt Nam đầu tiên đắc cử thượng nghị sĩ California, sau khi làm giám sát viên 

Orange County tám năm. 

•     Bà Dina Nguyễn, thắng chức ủy viên Hội đồng Thủy cục Orange County, sau khi làm nghị viên Garden 

Grove hai nhiệm kỳ. 

•     Bà Vân Lê, San jose, tái đắc cử chức ủy viên Học Khu East Side, San Jose. 

•     Bà Hương Nguyễn, lần đầu tiên đắc cử chức ủy viên Học Khu Evergreen Community College, San Jose. 

Năm 2016, trong 13 phụ nữ gốc Việt ứng cử, có bảy người thắng cử (53.8%) và đều trúng vào chức vụ mới. 

Trong số bảy phụ nữ đắc cử này, có sáu người lần đầu tiên ứng cử. 

Ðiều này cho thấy, không những nữ ứng cử viên gốc Việt, tranh cử nhiều hơn trong năm 2016, mà còn thắng 

cử nhiều hơn, với chức vụ mới hơn, và cao hơn nữa. 

Vì sao phụ nữ gốc Việt thành công về chính trị như thế? 

Sự thành công của phụ nữ gốc Việt tại Hoa Kỳ, có thể giải thích bằng ít nhất hai lý do sau đây: 

Thứ nhất, có thể vì năm 2016 nước Mỹ lần đầu tiên có nữ ứng cử viên tổng thống, nên có nhiều cử tri nữ đi 

bầu hơn, và vì thế dồn phiếu cho phụ nữ nhiều hơn. 

Thứ nhì, trong số năm phụ nữ Việt đắc cử tại Orange County, có ba người ứng cử trong các địa hạt mới được 

phân chia và nhỏ hơn. 

-Năm 2014, bà Janet Nguyễn đã tạo nên lịch sử, thành người Việt Nam, đầu tiên ngồi trong Thượng Viện của 

tiểu bang ở Hoa Kỳ, và trở thành dân cử gốc Việt cao cấp nhất nước Mỹ. 

-Năm 2016, bà Stephanie Murphy, tạo nên cột mốc cao hơn và thành vị dân cử gốc Việt cao cấp nhất toàn 

quốc. Sau khi tuyên thệ nhậm chức Dân biểu Hạ Viện Mỹ, tại Washington, DC hôm 3/01/2017. 

Điểm qua các gương mặt nữ chính trị: 

 



*Dân Biểu Stephanie Murphy Ðặng Thị Ngọc Dung, Địa hạt 7, Florida. 

Trong bầu cử 8/11/2016 tại Địa hạt 7, Florida, bà Stephanie Murphy (Dân chủ) được 181,758 phiếu (51.5%) 

trong khi Dân biểu John Mica (Cộng hòa) được 171,412 phiếu (48.5%)... 

Báo Orlando Sentinel viết: 

"Chưa bao giờ Dân Biểu Mica gặp một đối thủ như bà Stephanie Murphy, vì bà là một khuôn mặt mới với câu 

chuyện đời lý thú." 

 Stephanie Murphy Ngọc Dung sang Hoa Kỳ khi mới sáu tháng tuổi 

Sau hơn 20 năm, ông John Mica phải đương đầu với một cuộc tái tranh cử gay go nhất, nhưng vẫn "xem 

thường" người phụ nữ gốc Việt này. 

Bà Stephanie Ngọc Dung viết trên Facebook: 

"Tôi lấy làm vinh dự và cảm thấy nhỏ bé, trước sự tín nhiệm mà cư dân miền Trung Florida, dành cho tôi để 

đại diện họ tại Quốc Hội Hoa Kỳ." 

Bà Ðặng Thị Ngọc Dung cùng gia đình vượt biên năm 1979 khi mới được 6 tháng tuổi. 

Học đại học tại College of William and Mary, Virginia, và tốt nghiệp cử nhân kinh tế, bà lấy bằng cao học 

quan hệ quốc tế ĐH Georgetown, Washington, DC. 

Từng làm chuyên viên an ninh quốc gia trong Văn phòng Bộ Trưởng Quốc phòng và cố vấn chiến lược cho 

Deloitte Consulting, bà cũng làm việc tại Sungate Capital, một công ty chuyên về đầu tư và là giáo sư ngành 

kinh doanh tại ĐH Rollins College, Florida. 

Bà sống tại Winter Park cùng chồng và Mẹ hai con, Liêm và Maya. 

 

*Luật sư Kim Nguyễn được hơn 1 triệu phiếu bầu, thành Chánh án Tòa Thượng thẩm California. 



Trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2016, tranh cử chức chánh án Tòa Thượng thẩm California, đơn vị 158, Los 

Angeles County. Luật sư Kim Nguyễn trở thành vị dân cử gốc Việt tại Mỹ phiếu cao nhất từ trước tới nay, 

được 1,102,711 phiếu (52.07%), thắng đối thủ David Berger (1,015,216 phiếu - 47.93%). 

Trước khi đắc cử chánh án, Luật Sư Kim Nguyễn làm việc tại Bộ Tư Pháp California, đại diện cho các giới 

chức dân cử và cơ quan cấp tiểu bang trong các vụ kiện liên quan đến luật bầu cử, luật hiến pháp, luật tiểu 

bang, và ngân sách tiểu bang. 

Cha mẹ Luật sư Kim Nguyễn đến Mỹ năm 1975, ban đầu sống trong trại tị nạn ở Arkansas, rồi được chuyển 

về trại Camp Pendleton, California. 

Sau đó, cha mẹ bà định cư tại San Francisco, và bà chào đời tại thành phố này rồi về sống ở San Gabriel 

Valley, Los Angeles County. 

Sau khi tốt nghiệp trung học, Kim Nguyễn vào đại học UCLA và tốt nghiệp hạng danh dự. 

Từ Giấc mơ Mỹ sang Khát vọng châu Á? 

Học luật tại ĐH Harvard, bà từng làm thư ký cho Chánh án Alfred T. Goodwin, Tòa Phúc thẩm Liên bang, 

Khu vực 9, rồi dạy học tại đại học luật Loyola Law School. 

Sau đó bà làm việc cho một công ty luật tư nhân và cũng là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư Người Mỹ Gốc 

Châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội Nữ Luật sư Los Angeles và là luật sư tình nguyện cho Advancing Justice 

Los Angeles. 

Luật Sư Kim Nguyễn hiện cư ngụ tại South Pasedena cùng với chồng và Mẹ của hai người con. 

 

*Dược Sĩ Kimberly Hồ đắc cử nghị viên thành phố Westminster 

Dược Sĩ Kimberly Hồ là người tạo nên lịch sử tại Westminster, California, trong cuộc bầu cử ngày 8/11/ 

2016, vì là phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử nghị viên thành phố này. 

Bà xuất thân trong một gia đình cựu quân nhân VNCH, thân phụ là cựu Ðại Tá Hồ Sĩ Khải, chỉ huy trưởng 

Trường Pháo binh QLVNCH. 



Trước khi đắc cử nghị viên, bà từng là ủy viên quy hoạch Westminster trong ba năm và là ủy viên giao thông, 

và phục vụ trong Ban Ðặc nhiệm Tài chánh Westminster. 

Từng được Hội Tiểu Thương California bầu chọn là "Doanh Gia Xuất Sắc 2009", bà còn được biết nhiều qua 

các chương trình phát thanh, truyền hình tại Orange County. 

Bà Kimberly Hồ qua Mỹ cùng gia đình năm 1975 khi mới 11 tuổi. 

Bà có bằng cử nhân ĐH UCLA, cao học quản trị kinh doanh đại học UCI rồi được học bổng theo học ngành 

dược ĐH University of the Pacific, Stockton, California, và tốt nghiệp dược sĩ tại đại học USC, Los Angeles. 

 

*Bà Frances Nguyễn là phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử ủy viên Học Khu Westminster 

Cùng gia đình đến Mỹ năm 1975 và chưa nói được tiếng Anh, bà tốt nghiệp cử nhân ĐH Cal Poly Pomona, 

quản trị kinh doanh tại ĐH Argosy và từng là Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (1985-

88). 

Từng là ủy viên hội đồng cố vấn một số ủy ban trong Học khu Ðại học Cộng đồng Coastline và Sở Cảnh sát 

Westminster, bà cũng là thành viên ban giảng huấn ĐH Coastline Community College. 

Bà là người Việt Nam đầu tiên làm chủ tịch Phòng Thương Mại Westminster (2009-2010). 



 

*Bà Thu-Hà Nguyễn đắc cử chức nghị viên Garden Grove, Ðịa Hạt 3. 

Người cha quá cố của bà, một thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến VNCH, là người có ảnh hưởng với bà, qua các 

hoạt động cộng đồng và phục vụ cư dân. 

Bà cho biết từng làm việc rất nhiều năm với các hội đoàn trẻ trong cộng đồng, như Tổng Hội Sinh Viên Việt 

Nam Nam California, Ðoàn Thanh Niên Cao Ðài, Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng... 

Năm 2004, bà Thu-Hà Nguyễn chính thức thành lập nhóm "Vietnamese Young Marines" để sát cánh cùng các 

đoàn thể cựu quân nhân VNCH. 

Tốt nghiệp ĐH UC Irvine và cao học khoa học tại ĐH Cal State Dominguez Hills, bà từng làm nhà nghiên 

cứu tại Quest Diagnostics. 

Bà đang đứng đầu một nhóm làm việc nhằm phát triển phương pháp học mới trong việc kiểm soát, ngăn chặn 

bệnh ung thư. 

Bà hiện cư ngụ tại Garden Grove cùng chồng và là Mẹ ba người con. 



 

*Cô Kim Bernie Nguyễn đắc cử nghị viên Garden Grove 

hôm 8/11 2016, thắng đối thủ Rick Montoya, người từng nộp đơn kiện Garden Grove dựa trên Ðạo Luật 

Quyền Bầu Cử California, dẫn đến việc thành phố phải chia làm sáu địa hạt để bầu ra sáu nghị viên. 

Kim Bernie Nguyễn có cha là một người tị nạn Việt Nam, mẹ là di dân gốc Mexico 

Cô chính là tác giả của việc vẽ các địa hạt này và được hội đồng thành phố chấp thuận. 

Sống ở Garden Grove hơn 15 năm cô là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp trung học và đại học. 

Sau khi hoàn tất bậc cử nhân khoa học chính trị tại đại học UC Santa Cruz, cô đang làm việc cho CalOptima, 

một cơ quan lo về bảo hiểm y tế cho cư dân Orange County. 

"Vì kiến thức và khả năng của cô, cùng với tấm lòng phục vụ công chúng, Nghiệp Ðoàn Cứu Hỏa Garden 

Grove chính thức ủng hộ cô, vì thấy cô sẽ là một người ủng hộ an toàn công cộng trong hội đồng thành phố," 

nghiệp đoàn nhân viên cứu hỏa Garden Grove cho biết khi ủng hộ cô vào chức nghị viên. 

 



*Luật Sư Dina Nguyễn thắng cử chức ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, Ðịa Hạt 5 

Ðây cũng là chức vụ dân cử thứ ba của Luật Sư Dina Nguyễn, và là chiến thắng thứ tư sau năm lần tranh cử. 

 Bà Dina Nguyễn đến Mỹ năm 1975 

Năm 2006, bà đắc cử chức nghị viên Garden Grove và bốn năm sau, bà tái đắc cử. 

Vì luật giới hạn nhiệm kỳ ở Garden Grove, bà không thể tái ứng cử năm 2014, thay vào đó, bà ứng cử chức 

ủy viên Hội Ðồng Thủy cục Orange County, Khu vực 1, và đắc cử. 

Như vậy, hiện nay, Luật Sư Dina Nguyễn giữ hai chức vụ dân cử cùng một lúc. 

Bà Dina Nguyễn từng là nhân viên tòa án Orange County trong 18 năm. Trong lúc đi làm bà ghi danh học và 

tốt nghiệp trường luật của đại học Pacific Coast University, Long Beach. 

Đến Mỹ năm 1975, bà hiện cư ngụ tại Garden Grove với gia đình. 

 

*Trâm Nguyễn, người phụ nữ gốc Việt trở thành dân biểu Mỹ ở tuổi 31, tiểu bang Massachusetts. 

Vài tháng trước, Trâm Nguyễn vẫn còn xa lạ với cử tri địa phương, nhưng sau cuộc bầu cử giữa kỳ, cô đã ghi 

tên mình vào lịch sử bang Massachusetts. 

Hôm 6/11, Trâm Nguyễn vượt qua Jim Lyons trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, với 54% số phiếu ủng hộ, để trở 

thành dân biểu khu bầu cử 18 Essex tại hạ viện bang Massachusetts. Cô là người gốc Việt đầu tiên trúng cử 

vào cơ quan lập pháp của tiểu bang này. 

Chiến thắng trước một đối thủ kỳ cựu với 4 nhiệm kỳ làm dân biểu, khiến Trâm, người phụ nữ 31 tuổi lần đầu 

bước vào chính trường, cũng không khỏi ngạc nhiên. 

"Chúng tôi nghĩ đây là một cuộc đua rất gay gắt và kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của chúng tôi", 

Trâm nói với tờ Boston. "Tôi không nghĩ mình sẽ chiến thắng, nhưng tôi biết rằng điều đó là có thể, và đó là 

những gì chúng tôi nỗ lực". 



 

Kết: Lời Nhắn Đến Đảng CSVN! 

Còn,… còn rất nhiều, nhiều vô số, mà CSVN gọi là con 'Ngụy Quân, Ngụy Quyền" bỏ nước đi xin ăn! đã ở 

khắp 5 Châu, đã thành đạt, ích cho xã hội, lợi cho nhân loại, là những nhân tài hữu dụng, góp sức xây dựng 

cho thế giới này tốt đẹp hơn, và đang được khắp nơi ngưỡng mộ. 

Trong khi đó, dưới sự lãnh đạo của “đỉnh cao trí tuệ”. Thiếu nữ VN, trở thành cặn bã, rác rến, đĩ điếm, tệ 

đoan bất hảo. Đảng trộm cắp, CSVN, chỉ biết dạy cho lớp trẻ, mưu sinh bằng con đường hèn hạ bất lương và 

vô đạo đức, đi khắp nơi trên thế giới, ăn cắp, lừa dối, gạt gẫm, làm nhục quốc thể. 

“Đảng biến thiếu nhi thành trộm, thành cướp! 

Biến phụ nữ thành đĩ, thành trâu!” 

Dưới chế độ CS, người phụ nữ VN trong nước đã bị lợi dụng, lạm dụng, như một món hàng buôn bán, bị đè 

bẹp quá lâu, nên cần phải đứng lên, đòi lại những gì của mình đã bị đảng tước đoạt. 

Nhân ngày Mừng Lễ Mẹ 2022, bài này chỉ muốn đưa lên đây một vài hình ảnh tiêu biểu phụ nữ VN ở hải 

ngoại, thành công ra sao, để các phụ nữ trong nước lấy đó làm gương, xây dựng niềm tin, vùng lên tranh đấu 

đòi quyền sống. 

Phụ nữ ngày nay không thua gì nam giới, nhất là phụ nữ VN vừa thông minh, chịu khó, can đảm, lại vừa đẹp 

và có duyên, nên dễ thành công trong nhiều lãnh vực. Thế thì tại sao lại cúi đầu, làm tôi mọi cho cái đảng, chủ 

trương ngu dân, buôn bán phụ nữ như những món đồ chơi, cho đàn ông các quốc gia khác mua vui, để lớp 

lãnh đạo lấy tiền vinh thân phì da. 

“Hãy cởi kình ngư, vượt cơn sóng dữ” (lời bà Triệu) quyết phen này nở mặt gái nước Nam. Noi gương các bà 

Trưng, Triệu cỡi voi ra trận, đánh quân CS bán nước, cứu muôn người thoát cảnh nô lệ, muôn đời chỉ biết làm 

tôi tớ, cho Tầu cộng. 

Sở dĩ VN còn nghèo đói, nợ nần, thua sút các nước bạn trong vùng, chỉ vì đất nước đang bị cai trị bởi một 

đám độc tài tham ô, đầu trộm đuôi cướp, có thương nước gì đâu, chỉ thương đảng “còn đảng còn mình!” 



Người Việt Nam ơi! Ngày nào VN có trở lại Dân chủ, Tự do không còn CS, ngày ấy VN ta mới mong thấy 

được ánh bình minh. 

Mong lắm thay! 

 


