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NHÀ TRẮNG BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI
CHO QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM
Washington, D.C., ngày 21 tháng 4 năm 2010 – Quỹ Giáo dục Việt Nam trân
trọng thông báo ngày 26 tháng 2 năm 2010, Nhà Trắng đã quyết định bổ
nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị mới do Tổng thống chỉ định cho
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) - Ông David Dương và Bà Marjorie
Margolies.
Ông David Dương là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công
ty xử lý chất thải California (California Waste Solutions), đồng thời điều
hành Công ty xử lý chất thải rắn Việt Nam (Vietnam Waste Solutions), một
chi nhánh họat động tại nước ngoài của Công ty xử lý chất thải California.
Năm 1979, sau một thời gian ngắn định cư tại Hoa Kỳ, ông Dương thành lập
Công ty tái chế CoGiDo (CoGiDo Recycling Company) tại Oakland,
California. Sau khi chuyển nhượng Công ty CoGiDo và trước khi thành lập
Công ty xử lý chất thải California, ông Dương đã làm Tổng Quản lý và sau
đó Giám đốc Kinh doanh cho một công ty lớn về tái chế và xử lý chất thải
rắn ở Hoa Kỳ. Ông là Ủy viên Hiệp hội tái chế và xử lý chất thải của Thành
phố Oakland, Ủy viên Hội doanh thương quốc tế Oakland, Chủ tịch Hiệp hội
Doanh nhân Việt kiều tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thung
lũng Silicon và thành viên Hiệp hội Thương mại Châu Á–Thái Bình Dương
Sacramento. Ông Dương tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và các
chương trình phát triển nghề nghiệp tại địa phương.
Bà Marjorie Margolies là Sáng lập viên kiêm Chủ tịch Tổ chức Thăng tiến
Phụ nữ thế giới, một tổ chức chuyên đào tạo vận động cho phụ nữ trên toàn
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thế giới. Đồng thời, Bà còn là thành viên nòng cốt Viện Chính phủ Fels tại Trường Đại
học Pennsylvania. Trước đây, Bà từng là Trưởng đoàn Đại biểu Hoa Kỳ tham dự Hội
nghị toàn cầu lần thứ 4 của Liên hiệp quốc về Phụ nữ tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Bà
được bầu là thành viên Quốc hội trong Quận thứ 13 của Pennsylvania. Hiện tại, Bà là
thành viên của Woodrow Wilson. Trước đó, Bà Margolies cũng từng là thành viên nòng
cốt của Trung tâm chính sách công Annenberg của Trường Đại học Pennsylvania, thuộc
Viện Dịch vụ công. Bà Margolies tốt nghiệp Trường Đại học Pennsylvania và hiện cũng
là thành viên Quỹ CBS News của Trường Đại học Columbia.
Tiến sỹ Stephen Maxner, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VEF, nói: “Tôi rất vui mừng có
Ông David Dương và Bà Margolies tham gia vào Hội đồng Quản trị rất năng động và
cam kết của chúng tôi. Với nỗ lực và quyết tâm cao của hai thành viên mới, cũng như của
các thành viên khác trong Hội đồng Quản trị và của đội ngũ nhân viên xuất sắc ở cả hai
văn phòng tại Hoa Kỳ và tại Hà Nội, chúng tôi sẽ tiếp tục các nhiệm vụ quan trọng trong
việc trao đổi giáo dục đưa giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại các trường đại học ở Việt
Nam và đưa công dân Việt Nam sang học tập hoặc tham gia chương trình phát triển
chuyên môn tại các trường đại học ở Hoa Kỳ trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, toán
học, y học và công nghệ. Quỹ Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đại sứ
quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các bộ ngành của chính phủ Việt Nam, và các tổ chức khác
tại Việt Nam nhằm góp phần phát triển năng lực trong các lĩnh vực nói trên tại Việt
Nam.”
Quỹ Giáo dục Việt Nam 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 đã hoạt động được
bảy năm với sự hợp tác chặt chẽ của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ trong việc xây dựng
và thực hiện các chương trình của VEF. Là hoạt động chủ yếu của Quỹ, Chương trình
Học bổng VEF đã đưa 306 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại 70 trường đại học
nghiên cứu hàng đầu tại Hoa Kỳ, phần lớn theo học chương trình đào tạo bậc tiến sỹ. Hai
hoạt động chính khác của Quỹ là Chương trình Học giả dành cho công dân Việt Nam
tham gia các chương trình hậu tiến sỹ tại các trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian
không quá 12 tháng và Chương trình đưa Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam từ một
đến hai học kỳ thông qua cầu truyền hình hoặc giảng dạy trực tiếp tại Việt Nam. Các
Nghiên cứu sinh và Học giả Việt Nam của VEF được yêu cầu 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.
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