Letter from VOICE Board announcing ED search
Dear friends,
We are pleased to announce our international search for VOICE Executive Director (ED). As
you may know, Hoi Trinh, VOICE ED since 2010, will be transitioning to a new focus,
establishing a grant-making foundation to support the independent civil society movement in
Viet Nam. We are grateful for his leadership, dedication, and all he has done to build VOICE to
the strong and effective organization that it is today. Hoi will serve as VOICE ED until June
2019. Thereafter, he will remain actively involved as a VOICE board member, working closely
with the incoming executive director.
We have established an ED search and transition committee, with a clear process and timeline
for the search. VOICE Board of Directors has appointed Khanh Nguyen, VOICE’s current
Director of Operations and the former Director of RFA Vietnamese Service, as the chair of the
transition team. He will work with board members, staff and stakeholders in the search and
hiring process. We encourage you to disseminate the search announcement to help VOICE find
our next ED. If you have any questions or concerns, please contact Mr. Khanh Nguyen at
khanh.nguyen@vietnamvoice.org.
The deadline for the ED application is December 31, 2018. Please go to the announcement for
details. Our goal is to complete the interviewing and hiring process, with the ED in place by July
2019. While we have a timeline for the search, we will continue the process until we find the
right person to lead VOICE into the next stage of its growth.
We thank our friends and supporters for your continued support and involvement in our work to
assist Vietnamese refugees and promote civil society development in Viet Nam.
Sincerely,
VOICE Board of Directors
Khanh Nguyen, Transition Chair
Nam Loc Nguyen
Shiwei Ye
Jaclyn Fabre
Jessica Soto
Hoi Trinh

Thông cáo của Hội đồng Quản Trị VOICE về việc tìm kiếm Giám đốc Điều hành mới
Thưa quý bạn,
Chúng tôi xin thông báo chương trình tìm kiếm Giám đốc Điều hành mới của VOICE. Như quý
bạn có thể đã biết, anh Trịnh Hội, Giám đốc Điều hành của VOICE từ năm 2010, sẽ tập trung
vào một mục tiêu mới, thành lập một quỹ hỗ trợ phong trào xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam.
Chúng tôi trân quý sự dẫn dắt, cống hiến và tất cả những điều anh đã làm để xây dựng nên tổ
chức mạnh mẽ và hiệu quả hôm nay. Anh Trịnh Hội sẽ tiếp tục là Giám đốc Điều hành VOICE
cho đến tháng 6 năm 2019. Sau đó, anh sẽ vẫn tham gia tích cực trong hội đồng quản trị VOICE,
và làm việc chặt chẽ với Giám đốc Điều hành kế tiếp.
Chúng tôi đã thành lập một ủy ban nhằm tìm kiếm và chuyển tiếp Giám đốc Điều hành, với một
lịch trình và tiến trình cụ thể. Hội đồng Quản trị VOICE đã bổ nhiệm ông Nguyễn Khanh, Giám
đốc Quản trị hiện tại của VOICE và cựu Giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự do, làm chủ tịch
ủy ban chuyển tiếp. Ông sẽ làm việc với các thành viên hội đồng quản trị, nhân viên và các bên
liên quan trong quá trình tìm kiếm và tuyển dụng. Chúng tôi mong quý bạn chung tay phổ biến
thông báo này để giúp VOICE tìm được Giám đốc Điều hành mới. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc
thắc mắc nào, quý vị vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Khanh tại
khanh.nguyen@vietnamvoice.org.
Hạn cuối nộp đơn ứng tuyển Giám đốc Điều hành là ngày 31 tháng 12 năm 2018. Xin vui lòng
xem thêm chi tiết trong thông báo. Chúng tôi đặt mục tiêu là hoàn thành quá trình phỏng vấn và
tuyển dụng, và Giám đốc Điều hành mới về nhậm chức vào tháng 7 năm 2019. Cùng với lịch
trình đã định, chúng tôi sẽ tiến hành quy trình để tìm được đúng người dẫn dắt VOICE trong giai
đoạn phát triển tiếp theo.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý bạn vì sự tham gia và tiếp tục hỗ trợ người Việt tị nạn và cổ vũ
cho sự phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam.
Trân trọng,
Hội đồng Quản trị VOICE
Nguyễn Khanh, Chủ tịch chuyển tiếp
Nguyễn Nam Lộc
Shiwei Ye
Jaclyn Fabre
Jessica Soto
Trịnh Hội

