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Trong số 36 nữ doanh nhân được trao Cúp Bông hồng vàng năm 2008 vừa qua, 
có một nữ doanh nhân được mọi người đặc biệt chú ý là chị Đặng Thị Hoàng 
Yến, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Tạo. Từ hai bàn tay trắng chị đã gây dựng 
nên một tập đoàn kinh tế hùng mạnh. Tập đoàn của chị là một trong những 
doanh nghiệp làm từ thiện nhiều nhất cả nước.  

Gia đình là nền tảng 
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo lại đông anh em, nên việc học hành của chị 
gặp rất nhiều khó khăn. Bố chị thường khuyên con gái: “Là con cả trong gia đình, cũng 
giống như con chim đầu đàn. Con bay về đâu thì các em con bay về hướng đó”. Chị luôn 
coi đó là mục đích cố gắng rèn luyện bản thân.  

Vừa đi học, chị vừa tham gia nhiều công việc nhà và kiếm sống đỡ đần bố mẹ. Những 
ngày học ở khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân TP. Hồ Chí Minh luôn đọng lại 
trong chị nhiều ký ức.  

Không giống như các sinh viên khác được tung tăng trong tà áo dài đến trường, riêng chị 
Yến mỗi buổi sáng đến trường cùng chiếc xe đạp lọc cọc phía sau đèo thêm 2 chiếc 
thùng. Khi nào tan học chị lại đi khắp các ngõ xóm để lấy nước gạo và thức ăn thừa về 
để bố mẹ chăn nuôi, tăng gia sản xuất.  

Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng chị luôn là sinh viên đứng đầu lớp về thành tích học tập. 
Học bổng nhận được, chị không dành cho chi tiêu cá nhân mà mua sách hết.  

Những năm tháng khó khăn thời sinh viên cũng mau chóng qua đi. Ra trường chị về làm 
việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư. Chị cảm thấy mình là người may mắn, vì có gia đình 
định hướng từ nhỏ.  
Khi lập gia đình, chị ý thức từ đầu sẽ là một nền tảng cho con cái. Rồi chồng chị bị mất 
sớm do tai nạn giao thông. Một mình chị lại phải thay chồng làm một người đàn ông 
trong gia đình để lo cho con cái.  

Hết mình với công việc  
Khởi đầu sự nghiệp từ mảnh đất nước mặn Tân Tạo, huyện Bình Chánh, một trong 
những huyện nghèo nhất TP Hồ Chí Minh hồi trước. Ngay cả nhà đầu tư nước ngoài đã 
được giao khu đất dự án cũng đã bỏ đi. Vậy mà chị đã có một quyết định táo bạo đầu tư 
phát triển khu công nghiệp (KCN).  

Thời điểm đó trên cả nước Chính phủ chưa cấp đất cho bất cứ công ty tư nhân nào để 
đầu tư xây dựng KCN. Rủi ro thách thức rất lớn. Tuy nhiên, với mong muốn sẽ tạo ra 
một cái gì mới để góp phần vào thúc đẩy nền kinh tế địa phương trong giai đoạn các 
nước trong khu vực đang rơi vào khủng hoảng tài chính từ năm 1994 - 1999. Chị và các 
đồng sự đã đưa ra được những luận cứ kinh tế thuyết phục đề xuất với lãnh đạo TP Hồ 



Chí Minh và Trung ương cho phép thực hiện thí điểm nhiều chính sách về đất đai, thế 
chấp vay vốn...  

Chị cũng là người đề xuất và phát triển vùng nước ngập mặn thành một trong những 
KCN hiện đại với hệ thống công nghệ thông tin đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, có 
đầy đủ nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cung cấp nước tạo thành một KCN áp dụng 
công nghệ cao, hiện đại, sạch và xanh lớn nhất cả nước.  

KCN Tân Tạo hiện đã tạo ra hơn 20 ngàn công việc làm cho quận Bình Tân được thành 
lập từ một phần đất của huyện Bình Chánh - từ một huyện nghèo của TP Hồ Chí Minh 
nay đã trở thành quận có tốc độ, tỷ lệ tăng trưởng nộp cho ngân sách cao của thành 
phố.  

Năm 2007, chị đứng thứ 15 trong lớp 20 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng 
khoán. Chị Yến tâm sự: “ Cứ mỗi buổi sáng nhìn dòng người đổ về KCN Tân Tạo, trong 
lòng cảm thấy có một niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm. Đi cùng với hàng ngàn lao 
động là hàng ngàn gia đình với rất nhiều con người gắn bó với KCN. Cho nên chúng tôi 
luôn quan tâm và đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu”.  

Cũng theo chị Yến, KCN Tân Tạo đã xây dựng những câu lạc bộ, khu vui chơi giải trí, sân 
tennis... để người lao động vui chơi giải trí sau những giờ làm việc. Đặc biệt là đã xây 
dựng các phòng khám bệnh, trung tâm y tế với trang thiết bị máy móc hiện đại, đồng 
thời vận động các công ty, nhà máy đóng trong KCN tổ chức khám bệnh định kỳ, chăm 
lo sức khỏe cho người lao động...  

Nói về bí quyết thành công trong kinh doanh, với chị tất cả là bằng niềm đam mê trong 
công việc. Khi đã làm việc gì là chị say sưa với việc đó, và quyết tâm làm bằng được mới 
thôi, không bao giờ chấp nhận đầu hàng.  

Con cái là điều quan trọng nhất đối với chị, nhưng chị không giáo dục con bằng cách uốn 
nắn, chỉ bảo con từng ly, từng tý, mà chị luôn hoàn thiện mình để các con nhìn vào mẹ 
để mà cố gắng. Và chị thật sự là một thần tượng trong mắt hai cô con gái.  

Cô con gái đầu của chị đã tốt nghiệp Đại học Oxford (Anh), hiện tại đang theo học ngành 
đạo diễn của trường Hoàng Gia Anh. Còn cô út, năm nay sẽ thi đại học và phấn đấu nối 
tiếp sự nghiệp của mẹ.  

Song hành với sự lớn mạnh của tập đoàn, ý tưởng và tâm nguyện tiến hành các hoạt 
động xã hội luôn được chị và ban lãnh đạo tập đoàn coi trọng. Chỉ trong 4 năm qua, tập 
đoàn đã đóng góp gần 49 tỷ đồng để xây dựng hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, tình 
thương, trường mẫu giáo . . . tặng cho các địa phương nghèo, tham gia tích cực vào 
hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt. .  

Bên cạnh đó chị đầu tư nhiều cho giáo dục, bằng quỹ học bổng ITA của tập đoàn Tân 
Tạo, trao thưởng hàng năm cho những sinh viên nghèo vượt khó. Hiện tại, kế hoạch xây 
dựng trường Đại học dành cho học sinh nghèo, học sinh giỏi của chị cũng đang được xúc 
tiến xây dựng tại TP Hồ Chí Minh.  



 Dự tính năm 2009, sẽ hoạt động hệ Cao đẳng và Dạy nghề, đến năm 2011, chính thức 
tuyển sinh viên đại học. “Khi cái tâm mình trong sáng, luôn tạo điều hay điều tốt, chẳng 
phải bận tâm, trăn trở với những điều xấu thì đã đủ để cho người phụ nữ luôn luôn trẻ 
đẹp”, Bông hồng vàng năm 2008 Đặng Thị Hoàng Yến tâm sự. 
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