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Washington, D.C., ngày 16 tháng 11 năm 2011. Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) trân
trọng thông báo việc bổ nhiệm Ông Christopher J. Fussner là Chủ tịch Hội đồng Quản
trị Quỹ Giáo dục Việt Nam và hai thành viên Hội đồng quản trị mới do Tổng thống
Obma chỉ định là Bà Sandy Hoa Đặng, và Tiến sỹ Isaac F. Silvera.
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Ông Christopher J. Fussner là chủ và là người sáng lập TransTechnology, nhà phân
phối chính về công nghệ dán bề mặt và các thiết bị bán dẫn, có văn phòng tại
Singapore, Penang, Kuala Lumpur, Bangkok, Chiangmai, Jakarta, Batam, Manila,
Cebu, Thẩm Quyến, Thượng Hải, Hà Nội, New Delhi, Bangalore và Chennai. Ông
nhận bằng Cử nhân Lịch sử và Nghiên cứu châu Á tại Đại học George Washington và
bằng Thạc sĩ Quản lý Quốc tế tại Trường Quản lý Toàn cầu Thunderbird
(Thunderbird School of Global Management). Ông khởi đầu sự nghiệp quốc tế của
mình tại Ouagadougou (Upper Volta) Burkino Faso, Tây Phi với vai trò Trợ lý
Chương trình của Tổ chức Cứu trợ Công giáo (CRS). Sau đó, ông tham gia Tổ chức
Nhà thờ Thế giới (CWS) và dành toàn bộ thời gian thực hiện nhiệm vụ của một Cán
bộ phụ trách vấn đề định cư cho người tị nạn tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tại đây,
ông chịu trách nhiệm trong quá trình giúp định cư cho người tị nạn Việt Nam. Sau đó,
Ông Fussner quản lý lĩnh vực kinh doanh tại vùng Viễn Đông cho Tập đoàn Amistar,
có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc và Singapore, đồng thời phụ trách mảng kinh doanh và
dịch vụ về máy móc trong ngành chế tạo thiết bị điện tử ở Úc, Viễn Đông và Ấn Độ.
Ông Fussner được công nhận là một nhà phân tích sắc sảo về các vấn đề Đông Nam Á
và là người có cam kết mạnh mẽ vì giáo dục sau đại học tại Hoa Kỳ. Ông từng thuyết
giảng về kinh doanh và dự đoán tình hình kinh tế ở Đông Nam Á, và mối quan hệ đối
ngoại giữa Hoa Kỳ và Châu Á. Ông Fussner được cựu Tổng thống Bush chỉ định là
thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam ngày 10 tháng 8 năm 2008, sau
đó, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng và tiếp tục giữ chức vụ này từ ngày 1 tháng 5
năm 2011.
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Bà Sandy Hoa Đặng là nhà sáng lập và cựu 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 thông qua một loạt các chương trình giáo dục và
xã hội. Bà Đặng rời Việt Nam đến Hoa Kỳ năm 13 tuổi sau 3 năm sống ở trại tị nạn Hồng Kông. Dưới sự lãnh
đạo của bà, AALEAD từ một dự án với số vốn khởi đầu là 15.000 đô la đã trở thành một tổ chức có số vốn
1.500.000 đô la và một trung tâm sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, một nền tảng vững chắc với các đối tác
và nhà tài trợ cũng như một lịch sử phát triển với nhiều đổi mới và tầm ảnh hưởng rộng lớn. Hiện nay, bà là
Cố vấn về các Chương trình đặc biệt cho Tổ chức JBS Quốc tế, và là nhà tư vấn quản lý thay đổi cho Tổ chức
Chương trình gia đình Casey (Casey Family Programs). Bà Đặng nhận bằng Cử nhân tại Đại học Duke, bằng
Thạc sỹ chuyên ngành Hành chính công tại Trường đào tạo Lãnh đạo Harvard Kennedy (Harvard Kennedy
School of Government), 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 Anh, tiếng Trung Quốc, và tiếng Việt.
Tiến sỹ Isaac F. Silvera là Giáo sư Danh dự Thomas Dudley Cabot về Khoa học tự nhiên tại trường Đại học
Harvard, nơi ông giảng dạy bộ môn vật lý và làm công tác nghiên cứu từ năm 1982. Các nghiên cứu của ông
được Bộ Năng lượng, Quỹ Khoa học Quốc gia, và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) tài trợ. Giáo
sư Silvera nhận bằng Tiến sỹ tại Đại học California ở Berkeley. Năm 1971, ông trở thành giáo sư chính thức ở
Đại học Amsterdam. Tại đây, Giáo sư Silvera đã lần đầu tiên tìm ra phương pháp ổn định hóa khí ga Bose và
hydro nguyên tử, tạo ngưng tụ Bose-Einstein. Với thành công này, Giáo sư Silvera được trao tặng Giải thưởng
Vật lý Châu Âu Hewlett Packard. Mới đây, theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, ông tham gia một nhóm
chuyên trách thuộc Viện Hàn lâm Quốc gia của Hoa Kỳ với mục đích tư vấn tăng cường, thúc đẩy giáo dục
sau đại học trong lĩnh vực khoa học và kĩ thuật tại Việt Nam. Ông đã tới thăm Việt Nam nhiều lần và tham gia
quá trình tuyển chọn các Nghiên cứu sinh được VEF hỗ trợ để học tập, nghiên cứu tại Hoa Kỳ và từng giảng
dạy các khóa vật lý nâng cao tại nhiều nơi ở Việt Nam.
Tiến sỹ Lynne A. McNamara, Giám đốc Điều hành Quỹ giáo dục Việt Nam đánh giá rất cao những đóng góp
của Hội đồng Quản trị. “Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam đã có sự hướng dẫn, chỉ đạo quý báu cho
các hoạt động và chương trình của chúng tôi. Các thành viên Hội đồng có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực
cũng như sự hiểu biết sâu sắc nên đã đưa ra những đánh giá, nhận định có chiều sâu về mọi khía cạnh của
hoạt động và tình hình tài chính. Tôi thực sự trân trọng những nỗ lực và cam kết của họ đối với sứ mệnh và
mục tiêu của Quỹ Giáo dục Việt Nam.” Quỹ Giáo dục Việt Nam được điều hành bởi Hội đồng Quản trị gồm
13 thành viên, trong đó có hai Thượng Nghị sỹ; hai Hạ Nghị sỹ; ba thành viên trong Chính phủ Hoa Kỳ và
sáu thành viên khác do Tổng thống Hoa Kỳ chỉ định. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Giám đốc Điều hành với
trách nhiệm quản lý các hoạt động của Quỹ thông qua hai văn phòng điều phối: Trụ sở chính ở Washington,
D.C. và Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam.
Quỹ Giáo dục Việt Nam là sáng kiến đặc biệt của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm đưa Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại
gần nhau hơn 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. Quỹ đã bước sang năm hoạt động thứ 9. Là hoạt động trọng tâm của Quỹ, Chương trình
Nghiên cứu sinh đã đưa 378 ứng viên xuất sắc sang học tập tại 80 trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ, trong đó
phần lớn theo học chương trình tiến sỹ. Hai hoạt động chính khác của Quỹ là Chương trình Học giả, đưa công
dân Việt Nam sang tham gia chương trình sau tiến sỹ tại Hoa Kỳ trong thời gian tối đa 12 tháng và Chương trình
Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam, đưa giáo sư Hoa Kỳ sang Việt Nam giảng dạy từ 1 tới 2 học kì thông qua
cầu truyền hình hoặc giảng dạy trực tiếp. Nghiên cứu sinh và Học giả theo chương trình của VEF phải trở về Việt
Nam sau khi hoàn thành khóa học tại Hoa Kỳ.
Để biết thêm thông tin về Quỹ Giáo dục Việt Nam, xin vui lòng truy cập vào trang web: www.vef.gov.
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