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Nhân	  Sự	  
Người	  sáng	  lập	  –	  Tran	  Thu	  Trang	  

Sự	  nghiệp	  của	  Thu	  Trang	  tập	  trung	  vào	  việc	  tạo	  ra	  tác	  động	  trong	  mọi	  thứ	  cô	  ấy	  làm.	  Dù	  trong	  tình	  
huống	  phức	  tạp,	  hay	  tình	  cảnh	  có	  bấp	  bênh	  khi	  nguồn	  lực	  hạn	  chế,	  cô	  cũng	  khéo	  léo	  hiện	  thực	  hoá	  các	  
ý	  tưởng	  thành	  hành	  động	  thiết	  thực.	  Cô	  đã	  giữ	  nhiều	  vị	  trí	  cấp	  cao	  và	  hoàn	  thành	  hợp	  đồng	  tư	  vấn	  cho	  
các	  tổ	  chức	  chính	  phủ,	  phi	  lợi	  nhuận	  và	  nhiều	  tập	  đoàn	  khác,	  bao	  gồm	  chính	  quyền	  tiểu	  bang	  Victoria	  
tại	  Úc,	  Đại	  học	  Monash,	  Tổ	  chức	  phi	  chính	  phủ	  quốc	  tế-‐Oxfam	  tại	  Úc	  và	  công	  ty	  Vodafone.	  

Từ	  giã	  vị	  trí	  cao	  cấp	  trong	  chính	  phủ,	  Thu	  Trang	  đến	  Nha	  Trang,	  Việt	  Nam	  để	  viết	  luận	  án	  tiến	  sĩ	  về	  sự	  khôn	  ngoan	  trong	  
ngành	  quản	  trị	  công	  ở	  Úc	  và	  Trung	  Quốc.	  Cùng	  với	  các	  cộng	  tác	  viên	  Việt	  Nam,	  cô	  cũng	  dành	  nhiều	  sự	  quan	  tâm	  trong	  
việc	  tạo	  điều	  kiện	  thuận	  lợi	  cho	  các	  hoạt	  động	  thay	  đổi	  xã	  hội	  tích	  cực.	  

Những	  người	  làm	  việc	  với	  Kita	  Delta	  đều	  có	  một	  điểm	  chung:	  chúng	  tôi	  là	  những	  con	  người	  thích	  tò	  mò,	  khám	  phá	  để	  có	  
cái	  nhìn	  sâu	  sắc	  về	  xã	  hội.	  Hơn	  hết	  chúng	  tôi	  làm	  việc	  trên	  tinh	  thần	  tận	  tâm	  tận	  lực.	  Blog	  cá	  nhân	  Curio	  sẽ	  cung	  cấp	  cụ	  
thể	  những	  khám	  phá	  và	  thông	  tin	  chi	  tiết	  về	  chúng	  tôi.	  

	  
Cộng	  tác	  viên	  &	  Hiệp	  hội	  

Thu	  Trang	  đã	  có	  cam	  kết	  làm	  việc	  với	  những	  các	  nhân	  và	  tổ	  chức	  sau:	  

• Các	  dịch	  vụ	  tư	  vấn	   	   	   	   	   	   Ông	  Nguyễn	  Tấn	  Anh,	  Úc	  
Ông	  King	  Chan,	  Việt	  Nam	  và	  Úc	  

• Dịch	  vụ	  đáp	  ứng	  nhu	  cầu	  giáo	  dục	  đại	  học	   	   	   Thạc	  sĩ	  Maria	  Trần,	  Úc	  
• Sách	  song	  ngữ	  cho	  trẻ	  em:	  “Our	  Words	  Our	  Worlds”	   Bà	  Nguyễn	  Thục	  Hà,	  Việt	  Nam	  

Ông	  Garry	  Godfrey,	  Việt	  Nam	  và	  Úc	  
Bà	  Annie	  Duncan,	  Hồng	  Kông	  và	  Úc	  

• Dự	  án	  xây	  dựng	  trường	  học	  Ka	  Sen	   	   	   	   Bà	  Thanh	  Bình	  Tôn	  Nữ,	  Việt	  Nam	  


