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BỔ NHIỆM TIẾN SĨ STEPHEN MAXNER LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA
QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM
Washington, D.C., Ngày 23 tháng 01 năm, 2009, - Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) xin thông báo việc bổ nhiệm
Tiến sĩ (TS.) Stephen Maxner làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VEF.
TS. Stephen Maxner là Giám đốc Trung tâm Việt Nam tại Đại học Texas Tech (TTU) từ tháng 7 năm 2007. Sau
sáu năm phục vụ Quân đội Hoa Kỳ, TS. Maxner đã hòan tất chương trình Tiến sĩ ngành Lịch sử Hoa Kỳ chuyên
ngành Lịch sử Ngoại giao và Quân sự Mỹ tại TTU. Từ năm 1998, TS. Maxner đã nhiều lần đến Việt Nam và
các nước Đông Nam Á khác. TS. Maxner đã tham gia Chương trình Học tập tại nước ngoài của Trung tâm Việt
Nam qua việc hàng năm đưa các đoàn sinh viên TTU sang Việt Nam, Lào, Căm–Pu-Chia và Thái Lan. Ông
cũng tích cực tham gia xúc tiến các dự án giáo dục giữa các trường đại học Việt Nam và TTU. Trên cương vị
Giám đốc Trung tâm Việt Nam, ông đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp đón các đoàn đại biểu giáo dục từ
Việt Nam sang thăm TTU hàng năm.
TS. Maxner được Cựu Tổng thống Bush bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị VEF vào ngày 10 tháng
10 năm 2008. Ngày 06 tháng 01 năm 2009, TS. Maxner đã được Hội đồng Quản trị VEF bầu làm Chủ tịch Hội
đồng Quản trị VEF và đảm trách vai trò này kế từ đấy.
GS. TS. Võ Văn Tới, Giám đốc Điều hành VEF nhận xét: “TS. Maxner, với kiến thức sâu sắc về lịch sử Việt
Nam, với cách tiếp cận đầy nhiệt huyết và những cống hiến của ông dành cho giáo dục đại học Việt Nam sẽ
giúp tăng cường sự hiểu biết và tạo ra những cơ hội cho các mối quan hệ ngày càng rộng mở hơn tại Việt Nam.
Ông sẽ giúp phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa VEF và các cơ quan giáo dục Việt Nam, giúp VEF hoàn thành
sứ mệnh xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.”
VEF là sáng kiến đặc biệt của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm đưa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đến gần nhau hơn
thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, toán học, y học và công nghệ.
Quỹ đang hoạt động ở năm thứ sáu với sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ trong việc xây dựng và
thực hiện các chương trình hoạt động của mình. Là một hoạt động tiêu biểu của VEF, Chương trình Học bổng
VEF đã đưa 267 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tại 68 viện nghiên cứu sau đại học hàng đầu Hoa Kỳ, phần
lớn theo chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Hai hoạt động chính khác của VEF là Chương trình Học giả dành cho
công dân Việt Nam tham gia các chương trình sau tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian kéo dài
tới 12 tháng và Chương trình đưa Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam trong một hoặc hai học kỳ
thông qua hình thức giảng dạy qua cầu truyền hình hoặc giảng dạy trực tiếp. Các Nghiên cứu sinh và Học giả
VEF phải trở về Việt Nam sau khi hoàn thành các chương trình học thuật của mình tại Hoa Kỳ.
Để biết thêm thông tin về VEF, xin truy cập vào trang web: www.vef.gov

