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TIẾN SĨ LYNNE MCNAMARA ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM
ĐỐC ĐIỀU HÀNH QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM
Washington, D.C., 13 tháng 11 năm 2009 – Hôm nay, Quỹ Giáo dục Việt
Nam xin thông báo Tiến sĩ Lynne McNamara được bổ nhiệm làm Giám
đốc Điều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam.
Tiến sĩ McNamara đã từng giữ các vị trí Giám đốc Chương trình và Phó
Giám đốc Điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF). Trước khi công
tác tại VEF, bà là Giám đốc các Chương trình Quốc tế tại Đại học
Maryland (UMUC), Adelphi, Bang Maryland sau khi giữ vị trí Giám đốc
Chương trình Phát triển của UMUC tại Châu Á từ năm 1999. Từ năm 1992
đến năm 1999, trong khi đang là Phó Giáo sư tại Đại học Temple, Nhật
Bản, bà còn là Giám đốc phụ trách Quan hệ Doanh nghiệp và thành lập
Văn phòng Phát triển Nghề nghiệp. Từ năm 1989 đến năm 1992, Tiến sĩ
McNamara là Giám đốc phụ trách các vấn đề học thuật thuộc Đại học
Bang Arizona tại Nhật Bản. Trước khi công tác tại Nhật Bản, bà cũng giữ
vị trí này tại Chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh tại Ai Cập (19871989) do USAID tài trợ, dưới sự quản lý của Quỹ Fulbright. Trước đó, từ
năm 1980 đến năm 1986, bà đã thành lập và điều hành Học viện Ngôn ngữ
Mỹ tại Colorado Springs, Bang Colorado.
Ngoài ra, Tiến sĩ McNamara cũng từng là giáo viên hướng dẫn môn tiếng
Ý tại Đại học Colorado ở Boulder. Trong thời gian này, bà nhận giải
thưởng giảng viên xuất sắc. Bà cũng là Trưởng bộ môn tiếng Ý vào mùa hè
và là Giám đốc Chương trình đào tạo tại nước ngoài học kỳ 1 tại Siena, Ý.
Tại Đại học Colorado, bên cạnh việc giảng dạy tiếng Ý, bà cũng là giảng
viên tiếng Anh cho các sinh viên quốc tế và là trợ giảng cho Viện Kinh tế
và Trung tâm nâng cao tiếng Anh. Bà khởi đầu sự nghiệp mang tính quốc
tế của mình khi đang là lưu học sinh tại Đại học Bologna, Ý.

Tiến sĩ Stephen F. Maxner, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEF nói “Trong 5 năm công tác
tại VEF, Tiến sĩ McNamara luôn trách nhiệm cao đối với mọi chương trình của VEF và
giữ cương vị là Phó Giám đốc Điều hành, đồng thời, đã có hai thời kỳ giữ chức vụ Quyền
Giám đốc điều hành tại VEF. Trong mọi cương vị, Tiến sĩ McNamara luôn thể hiện là
người điều hành và quản lý xuất sắc. Tiến sĩ McNamara đảm nhận vị trí mới với lòng tin
và sự tin tưởng tuyệt đối của Hội đồng Quản trị. Với tính chuyên nghiệp trong công tác
quản lý và lãnh đạo của mình, Tiến sĩ McNamara đóng vai trò quan trọng trong việc thiết
lập nền tảng tích cực hướng tới tương lai tươi sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
thông qua các hoạt động và chương trình trao đổi giáo dục.
Tiến sĩ McNamara nói “Tôi rất vinh dự được Hội đồng Quản trị chọn làm Giám đốc Điều
hành Quỹ Giáo dục Việt Nam và tôi xin đón nhận trọng trách này với niềm vinh hạnh và
tự hào. Đây là niềm vinh dự lớn cho tôi được phục vụ Quỹ Giáo dục Việt Nam, được thúc
đẩy sứ mệnh và mục tiêu của Quỹ Giáo dục Việt Nam, và đựợc đóng góp công sức cho
những nỗ lực to lớn nhằm vun đắp mối quan hệ giữa hai quốc gia thông qua các hoạt
động và chương trình trao đổi trong lĩnh vực giáo dục, đựợc chứng kiến những thành quả
công việc thông qua các Nghiên cứu sinh, các Học giả Việt Nam, và các Học giả Hoa Kỳ
xuất sắc của VEF cũng như các chương trình khác.”
Quỹ Giáo Dục Việt Nam, một cơ quan của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, được thành lập
bởi Quốc hội Hoa Kỳ và đã đi vào hoạt động được bảy năm. Là một hoạt động tiêu biểu
nhất của VEF, Chương trình Học bổng VEF đã đưa được 306 nghiên cứu sinh Việt Nam
sang học chương trình sau đại học tại 70 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, hầu hết
đang học tập các chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Cùng với các chương trình khác của
Quỹ Giáo dục Việt Nam, Chương trình Học giả tạo cơ hội cho các công dân Việt Nam
tham dự các chương trình hậu tiến sĩ tại các trường đại học của Hoa Kỳ trong vòng tối đa
12 tháng. Ngoài ra, Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam tạo điều kiện
cho các giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam từ một đến hai học
kỳ qua hình thức giảng dạy trực tiếp tại Việt Nam hoặc qua cầu truyền hình.
Hội đồng Quản trị của VEF gồm 13 thành viên, trong đó có ba thành viên nội các của
Chính phủ Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton, Bộ trưởng Giáo dục Arne
Duncan và Bộ trưởng Tài chính Timothy F. Geithner; hai Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ - Ông
David Vitter và Jim Webb; hai Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ- Ông Earl Blumenauer và Ông Joseph
R. Pitts; cùng sáu thành viên do Tổng thống bổ nhiệm-hiện tại gồm có Tiến sĩ Stephen F.
Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam, Trường Đại học Texas Tech, Chủ tịch Hội đồng
Quản trị VEF; Giáo sư Đinh Đồng Phụng Việt, Khoa Luật, Trung tâm Luật Trường Đại
học Georgetown; Tiến sĩ Elizabeth Dugan, Chủ tịch Ủy ban Tài chính của VEF; và Ông
Christopher J. Fussner, Chủ sở hữu, Người sáng lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trans
Technology Pte.
Để biết thêm thông tin về Quỹ Giáo dục Việt Nam, xin vui lòng truy cập vào trang web:
www.vef.gov

