
Các nữ thông tín viên gốc Việt 'đẹp mặn mà' trên truyền hình Mỹ 

 
‘Người gốc Việt có ảnh hưởng nhất tại Mỹ’ 
 
Leyna Nguyễn, người dẫn chương trình truyền hình gốc Việt nổi tiếng tại Mỹ, không 
chỉ khiến nhiều người khâm phục bởi tài năng, sự xinh đẹp mà cô còn luôn tự hào vì 
mình là người Việt Nam. 
Sinh năm 1969 tại Đông Hà, Quảng Trị, năm 1975, khi mới tròn 5 tuổi, Leyna 
Nguyễn cùng với gia đình sang định cư tại tiểu bang Minesota, Mỹ. Với gương mặt 
khả ái, năm 1987, cô gái gốc Việt Leyna Nguyễn đã xuất sắc đoạt vương miện trong 
cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ. 
Sau khi tốt nghiệp trung học, Leyna quyết định theo học chuyên ngành Truyền 
thông đại chúng tại ĐH Webster. Năm 22 tuổi, cô chính thức trở thành anchor 
women trên truyền hình. Leyna Nguyễn đã làm việc cho một số đài truyền hình như 
KCRA Sacramento, WRDW-TV Augusta, không chỉ dừng lại ở vai trò MC, cô còn 
tham gia với tư cách là một phóng viên có mặt ở hiện trường để đưa tin thời sự. 
 

 
 
Leyna Nguyễn được bầu chọn là người Việt có ảnh hưởng nhất tại Mỹ. 
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Danh tiếng từ nghề dẫn chương trình truyền hình và vương miện hoa hậu còn giúp 
Leyna “bén duyên” với môn nghệ thuật thứ 7. Cô từng tham gia diễn xuất trong 
một số bộ phim như Thợ săn ảnh, Duplex, The Day After Tomorrow, Price of Glory... 
Năm 2000, Leyna Nguyễn được bình chọn là một trong 25 người Mỹ gốc Việt có ảnh 
hưởng nhất tại Mỹ. Cô còn giành được hai giải thưởng danh giá của truyền hình Mỹ 
trong Lễ trao giải Emmy Awards lần thứ 60. Hai chương trình mang lại cơ hội rạng 
ngời cho Leyna Nguyễn là Special Olympic Summer Games về Thế vận hội mùa hè 
dành cho người khuyết tật và Heal the Bay, chương trình tuyên truyền việc gìn giữ 
và làm sạch môi trường các vịnh biển của tiểu bang California. 
Không chỉ nổi tiếng về tài năng và thành công trong sự nghiệp, Leyna Nguyễn được 
mọi người nhắc đến như một người phụ nữ có tấm lòng nhân ái, luôn hướng về quê 
hương nguồn cội. Lớn lên giữa lòng xã hội Mỹ nhưng Leyna vẫn biết nói tiếng mẹ đẻ 
nhờ ý thức tự học tiếng Việt từ nhỏ. Leyna cho biết bố mẹ cô rất kỹ lưỡng trong việc 
dạy con cái ý thức về nguồn cội văn hóa Việt. 
 

 
Leyna cùng chồng tổ chức đám cưới truyền thống ở Việt Nam. 
 
Năm 1997, cô đã đứng ra thành lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên Love Across The 
Ocean nhằm kêu gọi kiều bào ở Mỹ quyên góp tiền giúp xây trường học, cung cấp 
sách vở cho những trẻ em kém may mắn tại Việt Nam. 
Năm 2005, Leyna Nguyễn quyết định cùng Michael Muriano, đạo diễn kiêm nhà sản 
xuất phim người Mỹ gốc Italy vượt nửa vòng trái đất trở về Việt Nam để tổ chức lễ 
cưới theo nghi thức truyền thống trên quê hương Đông Hà, Quảng Trị. Hiện nay, vợ 
chồng ngôi sao truyền hình gốc Việt đang sống hạnh phúc và họ đã có hai con. 
 
Phát thanh viên gốc Á được yêu thích nhất 
 
Sinh năm 1975, tại Việt Nam nhưng Thúy Vũ đã sớm theo gia đình rời quê hương 
sang Mỹ định cư khi còn nhỏ. Cô hiện là người dẫn chương trình và là phóng viên 
xuất sắc của truyền hình Mỹ trên hệ thống CBS. Sau khi tốt nghiệp đại học U.C. 
Berkeley với tấm bằng danh dự khoa Hùng biện, Thúy Vũ khởi đầu sự nghiệp với vai 
trò là phóng viên của đài phát thanh KQED và sau đó là NPR, KPIX, KTVU-TV. 
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Thúy Vũ được nhiều người xem truyền hình ưa thích. 
 
Sự chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và xuất sắc trong cách thức truyền tải 
nội dung chương trình, Thúy Vũ nhanh chóng được những hãng truyền hình tên tuổi 
mời về làm việc. Tháng 12/2005 cô chính thức nhận lời về làm cho hãng truyền 
thông khổng lồ CBS. Tại đây Thúy Vũ đã giành được sự mến mộ của đông đảo khán 
giả truyền hình Mỹ và được trao tặng nhiều giải thường. 
Tính cho đến nay, cô đã giành được nhiều giải thường trong ngành Phát thanh- 
truyền hình Mỹ như giải Tác phẩm Nghiêm túc hay nhất của Hiệp hội Báo chí Phát 
thanh và Truyền hình Mỹ, giải Nữ Phóng viên Mỹ xuất sắc nhất trong Ngành Phát 
thanh - Truyền hình. Ngoài ra, cô cũng được trao tặng hai giải thường quốc gia của 
Hiệp hội nhà báo Người Mỹ gốc châu Á, và giải thường Danh dự của Hiệp hội Giám 
đốc Tin tức các đài Phát thanh công chúng Mỹ. Phóng sự điều tra về vấn đề an toàn 
trong những công viên giải trí tại California của Thúy Vũ cũng đã được đề cử để trao 
giải thường Emmy danh giá. 
Năm 2004, cô gái người Việt này đã được độc giả của báo AsianWeek bầu chọn là 
phát thanh viên được yêu thích nhất. Tạp chí Focus của San Francisco (giờ đổi tên 
thành tạp chí San Francisco) đã bình chọn cô là một trong số những người tài năng 
nhất dưới 40 tuổi của vùng vịnh San Francisco. 
Trở thành một ngôi sao truyền hình người Việt thành công tại Mỹ, Thúy Vũ luôn tích 
cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng người Việt ở đây. Cô là người dẫn 
chương trình cho nhiều sinh hoạt cộng đồng như Lễ trao tặng Ngọn đuốc vàng cho 
những người Việt có thành tích xuất sắc tại Mỹ. Thúy Vũ cũng đã hai lần về quê 
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hương Việt Nam để thực hiện những phóng sự đặc biệt nói về cuộc sống của người 
dân Việt Nam sau chiến tranh. 
 
MC thích thử thách 
 
Sinh năm 1979, tại Việt Nam và sang Mỹ khi mới lên 10, Vicky Nguyễn hiện là 
phóng viên của đài truyền hình KNTV. Với thành tích xuất sắc có được tại trường 
trung học Piner, Vicky đã giành được xuất học bổng tại trường đại học San 
Francisco và tốt nghiệp ĐH với chuyên ngành chính là truyền thông và một chuyên 
ngành nữa là sinh học. 
 

 
 
Vicky Nguyễn thích làm những chương trình đầy thách thức. 
 
Bị hấp dẫn bởi cơ hội trở thành phóng viên truyền hình nên Vicky đã nhanh chóng 
nhận lời mời của Central Florida News 13 sau khi tốt nghiệp ĐH. Nhận thấy khả 
năng của nữ phóng viên gốc Việt này, đài KOLO đã nhanh chóng giành được hợp 
đồng với Vicky Nguyễn ngay sau khi cố kết thúc hợp đồng với Central Florida News 
13. 
Vào tháng 1/2004 Nguyễn chuyển tới hãng truyền hình Phoenix và gia nhập đội ngũ 
phụ trách chuyên mục tin tức của Fox 10’s. Tại đây cô nhanh chóng trở nên nổi 
tiếng với việc giải quyết và đảm nhiệm những chuyên mục và chương trình đầy tính 
thách thức. 
Trong sự nghiệp của mình cô, từng giành được giải Emmy và một vài giải thường 
giành cho những phóng viên xuất sắc do Hiệp hội phóng viên Mỹ gốc Á (AAJA) và 
Hiệp hội đạo diễn tin tức phát thanh truyền hình (RTNDA) trao tặng. 
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Từ Miss Teen thành MC nổi tiếng 
 

 
 
Mary Nguyễn từng giành giải Miss Teen Mỹ. 
 
Mary Nguyễn hiện là phóng viên của đài truyền hình WFTV tại Orlando. Trước khi 
đến với đài truyền hình này, cô là phóng viên tại Arkansas, Kansas và lowa. Năm 
1993 , Mary Nguyễn là người Mỹ gốc Á đầu tiên giành giải Miss Teenage America do 
tạp chí TEEN tổ chức. 
Là MC gốc Việt duy nhất sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Mary Nguyễn đã tốt nghiệp 
ĐHCalifornia với chuyên ngành truyền thông. Trong quá trình học ĐH, cô từng có cơ 
hội thực tập tại một vài đài tin tức nổi tiếng như ABC News Nightline và Fox News 
Channel. 
Là một cô gái năng động và tài năng, năm 2001 Mary Nguyễn đã nhận được học 
bổng cho một khóa học về truyền thông đại chúng ờ Học viện Poynter ờ thành phố 
St.Petersburg, Florida. 
Mary cũng đã từng giành rất nhiều giải thường trong sự nghiệp truyền hình của 
mình như hai giải Associated Press, giải Robert-clete Journalism Memorial 
Scholarship và Kathryn Dettman Memorial Scholarship. 
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MC gốc Việt đầu tiên giành giải Emmy 
 
Sinh năm 1973, Châu Nguyễn là một MC tài năng trên đài truyền hình KHOU-TV 
của Mỹ hiện nay. Cô bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm khi được mời vào vị trí biên tập 
của KRIV-TV lúc đang học đại học tại trường St.Thomas. 
 

 
 
Châu Nguyễn là người gốc Việt đầu tiên giành giải Emmy. 
 
Sau một thời gian làm việc cho KRIV-TV và WGCL TV, Châu Nguyễn gia nhập đài 
truyền hình KHOU-TV vào tháng 2/2003 và đảm nhiệm vai trò MC cho chương trình 
truyền hình sáng thứ 7. 
Cô là người Mỹ gốc Việt đầu tiên giành được giải Emmy cao quý vào năm 2000. Dù 
sang Mỹ từ khi còn rất nhỏ nhưng Châu Nguyễn rất thành thạo tiếng Việt và cô luôn 
tự hào về điều này. 
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Nữ phóng viên của những ‘điểm nóng’ 
 
Từng nổi ‘đình đám’ trên đài CNN, Betty Nguyễn được người dân Mỹ biết đến nhờ vẻ 
đẹp Á Đông và những chương trình thời sự ‘nóng bỏng’ của cô. Sinh ra ở ViệtNam, 
năm 1975, Betty Nguyễn cùng gia đình rời quê hương sang Mỹ và đến định cư tại 
miền Bắc tiểu bang Texas. Là người ham mê lịch sử và được ghi lại những sự kiện 
lớn xảy ra trên thế giới, Betty Nguyễn muốn trở thành một phóng viên truyền hình. 
Và cô đã quyết tâm theo đuổi con đường mình chọn. 
 

 
 
Betty Nguyễn nổi tiếng trên CNN. 
 
Sau khi tốt nghiệp trung học, Betty đã theo học ngành phát thanh - truyền hình 
(broadcast journalism) tại ĐH Texas. Luôn là một trong những sinh viên xuất sắc 
của ĐH Texas, Betty Nguyễn đã ra trường với tấm bằng cử nhân hạng danh dự. Đây 
chính là bước khởi đầu cho thành công của Betty trong giới truyền thông sau này. 
Với niềm đam mê sẽ được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ truyền tải tin tức tới khán 
giả mỗi ngày, khi vừa ra trường, Betty Nguyễn khởi nghiệp bằng vai trò phát thanh 
viên tin tức buổi sáng và phóng viên truyền hình cho đài KWTX, rồi sau đó là KTVT, 
CBS và CNN. 
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Cô không ngại tới những địa điểm nóng trên thế giới để đưa tin. 
 
“Tấn công” vào một lĩnh vực mà rất ít người Mỹ gốc Á thành công nhưng Betty đã 
thực sự thành công. Trong vai trò phóng viên cho hãng truyền hình CBS, cô đã 
giành được giải thưởng của hãng thông tấn AP đối với loại tin “spot news”. Năm 
2003, Betty Nguyễn đã giành được giải Emmy Award cho Bản tin trưa xuất sắc 
(Outstanding Noon Newscast). 
Gia nhập đại gia đình CNN, Betty đã trở thành một gương mặt quen thuộc với khán 
giả toàn cầu với những phóng sự hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới. Cô là người Việt 
đầu tiên chủ trì một chương trình trên hệ thống truyền hình quốc gia tại Mỹ. 
Nữ phóng viên truyền hình người Việt này đã ghi đậm thành tích của rất nhiều bản 
tin quan trọng khác của CNN do cô tường thuật từ nhiều nơi trên thế giới, như sự ra 
đi của Giáo hoàng John Paul II, những vụ đánh bom liều chết tại London năm 2005, 
sự phục hồi sau thảm hoạ sóng thần tại Nam Á, cuộc bầu cử và chuyển giao quyền 
lực tại Iraq… Năm 2008, cô từng được bầu chọn là một trong 10 người dẫn chương 
trình “hot” nhất trên tạp chí Maxim. 

Phan Anh 
 
(Nguồn: baomai.blogspot.com) 
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