2111 Wilson Boulevard, Suite 700, Arlington, VA 22201 • www.vef.gov • Phone 703-351-5053 • Fax 703-351-1423
Sandy Hoa Dang
Acting Executive Director
Board of Directors
Anhlan P. Nguyen
Chair
IT Portfolio Manager University
of Texas
MD Anderson Cancer Center
Richard Blumenthal
U.S. Senator
Quyen D. Chu, M.D., M.B.A.
Charles Knight, Sr. Endowed
Professor of Surgery
LSU Health Sciences CenterShreveport
Arne Duncan
U.S. Secretary of Education
David Duong
CEO, California Waste Solutions
John Forbes Kerry
U.S. Secretary of State
Jacob J. Lew
U.S. Secretary of the Treasury
Edmund J. Malesky, Ph.D.
Associate Professor, Political
Science
Duke University
Joseph R. Pitts
U.S. Congressman
Loretta Sanchez
U.S. Congresswoman
Isaac F. Silvera, Ph.D.
Professor
Harvard University
David Vitter
U.S. Senator
Quyen N. Vuong
Executive Director
International Children Assistance
Network (ICAN)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Liên hệ:
Tại Hoa Kỳ: Bà Nguyễn Phúc Anh Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Quỹ Giáo
dục Việt Nam
Điện thoại: 1-703-351-5053, Email: anhlannguyen@vef.gov
Tại Việt Nam: Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng đại diện, Văn phòng
VEF tại Hà Nội
Điện thoại: 04-3936-3670, Số máy lẻ: 24, Email: phuongnguyen@vef.gov
BÀ SANDY HÒA ĐẶNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ QUYỀN GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM
Washington, D.C., ngày 25 tháng 8, 2014 – Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) trân
trọng thông báo bà Sandy Hòa Đặng được Hội đồng Quản trị VEF bổ nhiệm giữ
chức vụ Quyền Giám đốc Điều hành.
Trước khi giữ chức vụ này, bà Sandy Hòa Đặng là nhà Đồng sáng lập kiêm Chủ
tịch của Tổ chức Thiện nguyện 11+ (11plus Philanthropy), một công ty tư vấn
cung cấp chương trình đào tạo kĩ năng lãnh đạo, xây dựng năng lực, và lên kế
hoạch chiến lược cho các nhà tài trợ cá nhân, quỹ và các tổ chức phi lợi nhuận.
Bà Sandy sinh ra tại Hà Nội và rời Việt Nam lúc 10 tuổi. Sau thời gian sống tại
các trại tị nạn ở vùng nông thôn Trung Quốc và Hồng Kông, năm 13 tuổi, bà định
cư tại Hoa Kỳ. Chính vì những trải nghiệm này, bà Sandy đã cống hiến hết mình
để giúp đỡ trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong hơn một thập kỉ,
bà Sandy là nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành tổ chức Lãnh đạo, Trao quyền
và Phát triển Mỹ Á (AALEAD), một tổ chức hỗ trợ các gia đình nhập cư và tị
nạn thông qua hàng loạt các dịch vụ giáo dục và xã hội. Sau đó, bà được trao học
bổng và hoàn thành chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Hành chính công tại
Trường Đại học Harvard Kenedy vào năm 2010. Năm 2011, bà được Tổng thống
Hoa Kỳ Barack Obama bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị VEF.
Bà Sandy được trao tặng nhiều giải thưởng vì khả năng lãnh đạo cộng đồng xuất
sắc, trong đó có danh hiệu “Công dân Xuất sắc của Washington DC năm 2001”.
Bà hiện là thành viên Ban Cố vấn Cộng đồng của Trung tâm Nghệ thuật Biểu
diễn John F. Kennedy và Chương trình Truyền hình WETA. Ngoài bằng Thạc sỹ
về Hành chính công, bà nhận bằng Cử nhân tại Đại học Duke và bằng Thạc sỹ
về Công tác Xã hội tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ (Catholic University
of America). Bà thông thạo tiếng Quảng Đông Trung Quốc và tiếng Việt.
Bà Sandy tham gia VEF vào năm 2011 trên cương vị thành viên Hội đồng Quản
trị do Tổng thống bổ nhiệm. Tháng 7 năm 2012, bà được đề cử chức vụ Chủ tịch

Ủy ban Tài chính VEF. Trong suốt thời gian là thành viên Hội đồng Quản trị VEF từ tháng 11 năm 2011 đến
tháng 10 năm 2013, bà đã có những đóng góp quan trọng giúp VEF hoàn thành sứ mệnh của mình.
Bà Nguyễn Phúc Anh Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEF nói: “Bà Sandy Đặng hiểu rất rõ hoạt động của
VEF. Bà hết lòng tận tâm và cống hiến cho sứ mệnh của VEF. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị. chương
trình và 17 năm trong vai trò điều hành cấp cao, bà Sandy sẽ mang tới VEF những kinh nghiệm quý báu trên
cương vị Quyền Giám đốc Điều hành trong thời gian 6 tháng trước khi VEF tuyển chọn Giám đốc Điều hành
chính thức.”
Bà tiếp lời: “Đặc biệt, nhân dịp này, tôi muốn gửi lời tri ân tới TS. Lynne McNamara, Cựu Giám đốc Điều
hành VEF vì những đóng góp vô cùng quý báu cho hoạt động của Quỹ. Trong 10 năm làm việc tại VEF, TS.
McNamara đã đóng góp rất nhiều cho các chương trình của Quỹ, bao gồm việc khởi xướng và phát triển
mạng lưới các Trường đại học đồng minh với VEF cũng như Chương trình Học giả và Chương trình Giáo sư
Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam cùng rất nhiều hoạt động khác trong Chương trình Học bổng VEF. Chúng tôi
xin gởi đến bà những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp bà nghỉ hưu.”
Quỹ Giáo dục Việt Nam là sáng kiến đặc biệt của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm cải thiện mối bang giao giữa Hoa
Kỳ và Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục tập trung vào các ngành khoa học, kỹ thuật, toán
học, y tế, và công nghệ. Đây là năm thứ mười một VEF chính thức đi vào hoạt động. Chương trình Học bổng
VEF là hoạt động trọng tâm của Quỹ. Thông qua chương trình này, VEF đã đưa 504 ứng viên xuất sắc sang
học tập bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại 96 trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Chương trình Học giả VEF,
bắt đầu năm 2007, đến nay đã đưa 46 công dân Việt Nam có bằng tiến sĩ tham gia chương trình sau tiến sỹ từ
5 tháng đến một năm tại 35 trường đại học Hoa Kỳ. Chương trình mới nhất của Quỹ là Chương trình Giáo sư
Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam, bắt đầu từ năm 2008. Chương trình này đã trao 39 suất tài trợ cho 31 giáo sư
Hoa Kỳ giảng dạy bằng tiếng Anh từ một tới hai học kỳ tại 26 trường đại học Việt Nam thông qua cầu truyền
hình từ Hoa Kỳ hoặc giảng dạy trực tiếp tại Việt Nam. VEF yêu cầu các Nghiên cứu sinh và Học giả trở về
Việt Nam sau khi hoàn tất các chương trình học thuật của mình tại Hoa Kỳ.
Để biết thêm thông tin về VEF, xin vui lòng truy cập trang web: www.vef.gov.
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