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Ivanka Trump và chồng, Jared Kushner 

 

Con gái và con rể tổng thống Donald Trump kiếm được 82 triệu USD từ kinh doanh, đầu tư 

trong năm đầu tiên làm cố vấn cao cấp trong Nhà Trắng. 

Bà Ivanka Trump và ông Jared Kushner nhận chức vụ không ăn lương để làm cố vấn cho cha họ. 

Nhưng họ cũng đầu tư vào bất động sản và bà Ivanka có thu nhập 3,9 triệu USD từ cổ tức trong hệ 

thống khách sạn Trump International, và 5 triệu từ thương hiệu riêng. 

Bà Ivanka cũng có thu nhập 2 triệu USD năm 2016 từ Trump Organisation và 289 nghìn USD tiền 

đặt trước cho cuốn sách 'Women Who Work'. 

Số liệu được công bố cũng nói ông Kushner kiếm được 5 triệu USD từ một khu căn hộ ở New Jersey. 

Theo Washington Post, tài sản của ông Kushner trong năm 2017 được ước tính vào khoảng từ 179 

triệu đến 735 triệu. 

Bà Ivanka Trump có từ 55,3 triệu đến 75,6 triệu, theo phân tích của tờ báo Mỹ. 

Theo BBC News, các khoản tiền thu nhập của con gái và con rể tổng thống Mỹ đặt ra câu hỏi về 'xung 

đột lợi ích'. 

Hai người đã không còn đóng vai trò điều hành công việc hàng ngày trong các công ty của họ sau khi 

vào Nhà Trắng làm việc cho tổng thống Trump. 

Ông Kushner, nhà đầu tư địa ốc, đã chuyển bớt một phần đầu tư thương mại sang chỗ khác. 

 

Ái nữ của tổng thống 

Sinh năm 1981, Ivanka là con gái của tỷ phú Donald Trump và người vợ đầu, bà Ivana. 

Sau khi cha mẹ ly hôn năm cô bé mới 10 tuổi, Ivanka đã vào học trường nội trú cho con nhà giàu 

nhưng gọi đó là 'nhà ngục'. 

Ivanka sau đó theo nghiệp mẹ (Ivana, người gốc Czech) làm người mẫu. 



Xuất hiện lần đầu trên bìa tạp chí Seventeen năm 1997, Ivanka Trump tiếp tục quảng cáo thời trang 

cho Versace, Marc Bouwer, Thierry Mugler, Tommy Hilfiger, Sassoon Jeans. 

 
XINHUA 

Ivanka Trump dự Tết Nguyên Đán ở Đại sứ quán Trung Quốc, Washington, D.C. hôm 1/02/2017 

Năm 2007, Ivanka Trump gặp Jared Kushner, doanh nhân New York. 

Forbes đánh giá Jared Kushner cùng em trai Josh và cha mẹ họ Charles and Seryl có tài sản ít nhất 

1,8 tỷ USD và hơn một nửa là nằm trong bất động sản. 

Năm 2009, Ivanka cưới Jared và vào đạo của nhà chồng là Do Thái giáo và đến 2017 họ có ba con. 

Những e ngại về chuyện kinh doanh của nhà Trump bị lẫn lộn vào chính trị và gây xung đột lợi ích 

đang là đề tài thường được truyền thông Hoa Kỳ đề cập. 

 


