
Vợ chồng Mark Zuckerberg dẩn đầu nước Mỹ trong bảng xếp 

hạng người làm từ thiện . 

Ngày 10/2/2014, tờ Chronicle of Philanthropy đưa tin Mark Zuckerberg đã dẫn đầu nước 
Mỹ trong bảng xếp hạng người làm từ thiện. 

Cặp vợ chồng này giàu nhất thế giới nhưng không đi siêu xe, mặc trang phục giản dị và 

rất ít đi du lịch. Không có vệ sĩ, không có tùy tùng, không có scandal, sở hữu 33,4 tỷ đô 
la. 

 
Trước khi lập gia đình, Mark Zuckerberg chỉ 

thuê một căn hộ nhỏ để làm chỗ nghỉ ngơi. Sau 
khi kết hôn, anh cũng không ở trong những căn 

biệt thự xa hoa cao cấp. 

Nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ cũng 
sống trong những căn hộ cao cấp hơn ngôi nhà 

của anh nhiều lần. Họ mua chiếc xe có giá hơn 

80 ngàn đô la. Tuy nhiên, 3 chiếc xe của Mark 
Zuckerberg cộng lại mới có giá khoảng 64 ngàn 

đô la. 

Ngày 23/9/2013, Mark Zuckerberg đã quyên 
tặng 100 triệu đô la để giúp sửa chữa các 

trường học tại Newark, bang New Jersey, Mỹ. 
Số tiền quyên tặng đạt cao nhất trong những 

người trẻ ở Mỹ làm từ thiện. Có lẽ người giàu 
có ở Mỹ được tính là giàu khi họ dùng bao nhiêu 

tiền cho việc làm từ thiện chứ không phải thể 

hiện ở những đồ dùng cá nhân xa hoa sang 
trọng. Một lần quyên tiền là 100 triệu đô la, 

thời điểm đó, một chiếc siêu xe Lamborghini 
Aventador giá 387.000 đô la, với giá trị tài sản của mình, anh có thể mua 258 chiếc. Nếu 

là bạn, bạn có dùng tiền vào việc mỗi năm đổi một chiếc siêu xe? 

Ngày 10/2/2014, tờ Chronicle of Philanthropy đưa tin Mark Zuckerberg đã dẫn đầu nước 
Mỹ trong bảng xếp hạng người làm từ thiện. 

Có thể nói họ là cặp vợ chồng 8X giàu nhất thế giới nhưng không đi siêu xe, mặc trang 
phục giản dị và rất ít đi du lịch. Không có vệ sĩ, không có tùy tùng, không có scandal, sở 

hữu 33,4 tỷ đô la, họ là cặp vợ chồng hiếm có trong xã hội ngày nay. 

Nhìn vào cuộc sống bình dị của anh, chúng ta thật sự phải suy ngẫm lại về giá trị của sự 

giàu sang. Sự giàu có không phải thể hiện ở việc mình có bao nhiêu tiền, mà là ở chỗ mình 

có thể cho đi bao nhiêu. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=718282228324063&set=a.257302041088753.1073741825.100004268767739&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=718282228324063&set=a.257302041088753.1073741825.100004268767739&type=3

