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QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM THÔNG BÁO
BỔ NHIỆM NỮ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI
Washington, D.C., ngày 19 tháng 8, 2014. Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) xin
trân trọng thông báo trong phi n họ định ỳ ngày 8 tháng
a ua, Bà
Nguyễn Phúc Anh Lan được bổ nhiệm giữ chức ụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
VEF.
Bà Nguyễn Phúc Anh Lan hiện là Giám Đốc uản lý điều hành các dự án đầu tư
công nghệ thông tin tại Trung tâm Nghi n cứu Ung thư MD Anderson, Đại học
Texas, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Văn Hóa Khoa học Việt
Nam, có trụ sở tại Houston, Texas.
Bà có hơn 25 năm inh nghiệm trong lĩnh ực hệ thống thông tin, hơn 6 năm
inh nghiệm uản lý dự án, à 20 năm inh nghiệm tham gia điều hành cũng như
gây uỹ cho các chương trình hoạt động hi lợi nhuận. Một trong những thành
tích nổi bật của bà là iệc tham gia các chương trình, dự án hát triển của thanh
thiếu ni n à cộng đồng. Những thành công, dấu ấn của bà bao gồm iệc thành
lậ Trung tâm Thanh Ni n Việt Nam tại Toronto, Canada, Trại hè “L n Đường”
Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo cho Thanh ni n dành cho các bạn trẻ tham gia hoạt
động cồng động tr n hắ Hoa Kỳ à Canada; à tổ chức rất nhiều chương trình
cộng đồng nhằm hỗ trợ tầng lớ thanh thiếu ni n người Mỹ gốc Việt. Năm 20 0,
bà được Hiệ hội Steed à Ngân hàng Thương Mại (Commercial Ban ) bầu chọn
là một trong số “25 hụ nữ ti u biểu của Houston” ì hả năng lãnh đạo à những
đóng gó xuất sắc của bà cho cộng đồng. Năm 20 , bà được nhận giải “Nâng
cao uyền lãnh đạo cho Phụ nữ” của Quỹ ì sự nâng cao uyền cho hụ nữ Texas
(Texas Women’s Em owerment Foundation). Năm 20 3, bà được trao Giải
thưởng Di Sản Châu Á (Asian Heritage Award) ề Khoa Học à Công Nghệ của
Hội Di Sản Châu Á (Asian Heritage Society), San Diego, California. Bà Anh Lan
nhận bằng cử nhân à thạc sĩ chuy n ngành Khoa học Điện Toán tại Trường Đại
học Toronto, Canada. Bà hiện là Nghi n cứu sinh chuy n ngành Quản trị Kinh
doanh tại Đại học Northcentral, dự iến sẽ hoàn thành chương trình Tiến sĩ trong
năm 20 5. Bà được Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm làm thành i n Hội đồng Quản

trị VEF ào năm 20 2 à a ua, bà được Hội đồng Quản trị VEF bầu là Nữ Chủ tịch đầu ti n, chính
thức đảm nhiệm chức ụ t ngày 8 tháng , 20 4.
Bà Anh Lan chia sẻ: “Tôi ô cùng inh dự hi được đề cử vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEF.
Nhân dị này, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới những người tiền nhiệm cùng các thành i n
trong Hội đồng Quản trị đã tin tưởng à giao trọng trách này cho tôi. Tôi cũng xin được cảm ơn à ghi
nhận những nỗ lực à đóng gó của đội ngũ nhân i n VEF ở cả hai văn hòng tại Hoa Kỳ à Việt
Nam trong suốt
năm ua. Với thời hạn ết thúc hoạt động trong bốn năm tới, VEF sẽ tiế tục sứ
mệnh uan trọng của mình trong các hoạt động trao đổi giáo dục, để lại một nền tảng di sản cho Việt
Nam à tạo cơ hội cho Hoa Kỳ à Việt Nam duy trì những thành tựu hợ tác giáo dục trong hơn một
thậ ni n ua.”
Quỹ Giáo dục Việt Nam là sáng iến đặc biệt của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm cải thiện mối bang giao
giữa Hoa Kỳ à Việt Nam thông ua các hoạt động trao đổi giáo dục tậ trung ào các ngành hoa
học, ỹ thuật, toán học, y tế, à công nghệ. Đây là năm thứ mười một VEF hoạt động tại Việt Nam.
Chương trình Học bổng là hoạt động trọng tâm của Quỹ, đã đưa 504 ứng i n xuất sắc sang học tậ
bậc thạc sĩ à tiến sĩ tại 96 trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ. Ngoài ra, Chương trình Học giả VEF, bắt
đầu năm 200 , cho đến nay đã đưa 46 công dân Việt Nam có bằng tiến sĩ tham gia chương trình sau
tiến sỹ t 5 đến 2 tháng tại 35 trường đại học Hoa Kỳ. Chương trình mới nhất của Quỹ là Chương
trình đưa Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam, bắt đầu t năm 2008. Chương trình này đã trao 39
tài trợ cho 3 giáo sư Hoa Kỳ sang Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Anh t một tới hai học ỳ tại 26
trường đại học Việt Nam thông ua cầu truyền hình hoặc giảng dạy trực tiế . VEF y u cầu các Nghi n
cứu sinh à Học giả VEF trở ề Việt Nam sau hi hoàn tất các chương trình học thuật của mình tại
Hoa Kỳ. Để biết th m thông tin ề Quỹ Giáo dục Việt Nam, xin ui lòng truy cậ ào trang web:
www.vef.gov.

