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Thành tựu nổi bật/ Đóng góp nhân loại  
Là một doanh nhân nổi tiếng người Việt đầu thế kỷ 20 với danh hiệu "Vua tàu thủy 
Việt Nam" và "Chúa sông Bắc Kỳ".  

Là ngọn cờ đầu trong ngành thương nghiệp nước nhà. 

 

• Bạch Thái Bưởi nguyên gốc họ Đỗ, sinh năm 1874 trong một gia đình nông dân nghèo 

có học ở làng Yên Phúc, thuộc tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội. Ông được xếp vào danh 

sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20. Các lĩnh vực 

kinh doanh nổi bật nhất của Bạch Thái Bưởi là hàng hải, khai thác than và in ấn.  
• Năm 1909 đánh dấu bước tiến trong lĩnh vực kinh doanh ngành vận tải đường sông 

của Bạch Thái Bưởi. Trong thế cạnh tranh khắc nghiệt, ông đã nghĩ đến thứ vũ khí mà 

các đối thủ ngoại bang không có, đó là tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Ông tin 

rằng sự nghiệp kinh doanh của mình phục vụ cho đồng bào mình, chắc chắn sẽ được 

sự ủng hộ của người Việt Nam vốn không ưa gì sự áp chế của ngoại bang. Từ niềm tin 

đó, ông tìm ra những giải pháp hợp lý như đặt tên các anh hùng dân tộc cho các đội 

tàu, tạo dựng các bến đỗ thuận tiện và giá vé hợp lý, cổ động đồng bào sử dụng 

phương tiện của ông để đi lại, giao thương trên các miền sông nước.  
• Kinh doanh vận tải đường sông và tiếp đến là kinh doanh hàng hải là lĩnh vực 

thành đạt nhất trong sự nghiệp của ông.  
• Năm 1928 dự đoán tương lai ngành than đá sẽ phát triển mạnh, ông đầu tư khai 

thác than đá, mua lại hai hầm mỏ của người Pháp và một lần nữa, Bạch Thái Bưởi 

lại thành công.  
• Xuất thân từ người lao động làm thuê nên Bạch Thái Bưởi rất quan tâm đến đời 

sống vật chất và tinh thần của công nhân làm việc trong công ty mình. Ông cũng 
được xem là doanh nhân đầu tiên của Việt Nam áp dụng tinh thần dân tộc “Người 
Việt ủng hộ người Việt” trong kinh doanh.  

• Cùng với đóng góp về phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng thứ hai của Bạch Thái 

Bưởi thuộc về lĩnh vực văn hoá. Ông xây dựng nhà in lớn ở Hà Nội mang tên “Đông 

kinh ấn quán” và xuất bản tờ Nhật Báo khai hoá (số đầu tiên ra ngày 15/7/1921).  
• Sự nghiệp thành công trong kinh doanh của Bạch Thái Bưởi luôn gắn với tinh thần 

dân tộc, thể hiện lòng tự hào dân tộc và cũng do biết phát huy tinh thần dân tộc, mà 
ông đã vượt qua những khó khăn đạt đến những thành công rực rỡ.  

Câu nói nổi bật 

“Tiền mất đi còn có thể tìm lại được, chứ chữ tín mất đi là hỏng việc lớn sau này”  
Nguồn: https://haiphong.gov.vn/danh-nhan-thanh-pho-hai-phong/Than-the-va-su-nghiep-
cua-doanh-nhan-Bach-Thai-Buoi-1874--1932-13037.html 
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