
‘ĐỨA TRẺ TRỞ LẠI’

Jacqueline Nguyen sở hữu một vài cơ sở kinh doanh, 
mặc dù vậy cô không cho rằng mình là “người làm 

chủ”.

“Tôi là người mai mối/người kiến tạo. Tôi muốn tạo ra 
ý tưởng, tìm kiếm địa điểm và kết nối thành viên cốt lõi 
trong nhóm, người có thể trở thành người làm chủ”, cô 
cho biết.

Jacqueline đã ‘mai mối’ thành công nhiều cơ sở kinh 
doanh và người điều hành trên khắp Renton: Papaya 
at the Landing, Ocha Thai và Jack & Jill Nails Boutique 

ở khu trung tâm, Malakor Thai gần IKEA, và Trà Tea and 
Juice Bar tại Southport.

Lịch trình của cô là sự cân bằng giữa làm việc cùng đội 
ngũ ở nhà hàng và công việc toàn thời gian trong vai 
trò là đại lý bất động sản. Huấn luyện và trau dồi doanh 
nhân là mục tiêu kế thừa của cô.

“Tôi muốn bán nhà hàng cho các thành viên cốt cán 
trong nhóm muốn sở hữu cơ sở kinh doanh của riêng 
mình. Họ tự hào khi được tự mình sở hữu và có thể đưa 
nhà hàng lên một tầm cao mới”, cô cho biết.
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ˇ Các nguyên liệu tươi ngon được chế biến thành món nem, 
phở, bún và nhiều món khác tại Nhà hàng Papaya Viet ở The 
Landing at Renton.ˇ Trà nóng và khung cảnh bình dị khiến Papaya Thai trở 

thành một nơi thoải mái để xây dựng tình bạn.

ˆ Jacqueline Nguyen đã phát triển ý tưởng cho nhiều doanh 
nghiệp ở Renton như Nhà hàng Việt Papaya at The Landing. 
Sau đó, cô tìm kiếm địa điểm và huấn luyện các thành viên 
trong đội ngũ để thành người làm chủ.



Người điều hành tự đặt ra mục tiêu cho bản thân. 
Jacqueline huấn luyện từng người để giúp họ phát triển 
hoạt động kinh doanh thành công.

Cô có lời khuyên dành cho tất cả doanh nhân.

“Bạn phải làm việc theo nhóm. Bạn không thể tự làm 
mọi thứ”. 

Jacqueline có kỹ năng tổ chức sánh ngang với mức 
năng lượng của cô. Không phải ai cũng có kỹ năng tổ 
chức vững vàng, vì vậy cô sẽ đứng ra giúp người điều 
hành khi cần thiết. Sau đó, cô lại lùi về phía sau.

“Tôi thích xây dựng con người”, cô nói. “Điều đó thúc 
đẩy tôi nhiều hơn là sở hữu một doanh nghiệp”.

Công việc đầu tiên của Jacqueline là trong ngành tài 
chính. Cô thích học và tận dụng các lớp đào tạo có sẵn 
qua công việc của mình. Đến nay, dù đã sau hơn ba thập 
kỷ, các bài học về quản lý thời gian, mẹo thuê trợ lý và 
các buổi huấn luyện 1:1 vẫn tiếp tục giúp ích cho cô.

Kinh doanh nhà hàng không hề dễ dàng. Cuộc suy thoái 
năm 2008 ập đến không lâu sau khi Papaya Thai mở 
cửa. Jacqueline nhận được nhiều lời khuyên, thỏa thuận 
với chủ nhà và rời ngành ngân hàng để điều hành 
Papaya toàn thời gian. “Đứa trẻ trở lại” xây dựng và yêu 
mến Renton.

“Ở một thành phố khác, tôi là một doanh nghiệp. Ở 
Renton, tôi là một người bạn”, cô nói.

Một cú hích tiềm năng khác xảy ra khi Tra´ Tea and Juice 
Bar khai trương tại khu phố Southgate vào tháng 8 năm 
2020. Với đội ngũ nhân viên và hoạt động kinh doanh 
đã sẵn sàng, họ không để COVID-19 trì hoãn kế hoạch 
của mình. 

“Bạn nói với mọi người rằng bạn sắp mở cửa hàng và 
cộng đồng Renton ủng hộ bạn”, Jacqueline nói. “Từ 
chủ sở hữu tòa nhà đến thành viên cộng đồng, ai cũng 
muốn bạn thành công”. 

Cô khuyến khích mọi người hỗ trợ các doanh nghiệp 
nhỏ bởi khi làm như vậy thì bạn cũng đang ủng hộ một 
giấc mơ.

“Họ không chỉ mở doanh nghiệp để kiếm tiền,” cô nói. 


Tôi thích xây dựng con 
người... Điều đó thúc đẩy 
tôi nhiều hơn là sở hữu 
một doanh nghiệp”.
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ˇ Đơn hàng lấy mang đi giúp các nhà hàng chi trả chi phí — 
qua đó hỗ trợ ước mơ làm chủ doanh nghiệp.

ˆ Jacqueline Nguyen cảm thấy được cộng đồng Renton ủng 
hộ.


