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Nữ Doanh Nhân kiêm Thị Trưởng Monterey Park Khởi Đầu Cuộc Vận Động  

Ứng Cử Chức Giám Sát Tài Chính Tiểu Bang 
 
Monterey Park, CA (Thứ Năm, 3 tháng Sáu) – Hôm nay, bà Yvonne Yiu, chuyên viên thành công 
ngành tài chính kiêm Thị Trưởng Monterey Park, chính thức công bố sẽ ứng cử chức Giám Sát Tài 
Chính California. Nếu trúng cử, bà Yiu sẽ là người nhập cư đầu tiên giữ chức Giám Sát Tài Chính.  
 
Bà Yiu nói: “Từ Hong Kong, tôi tới Hoa Kỳ năm 15 tuổi sau khi cha tôi qua đời và tôi sẽ không bao 
giờ quên những khó khăn mà mẹ tôi đã phải đối mặt khi nuôi ba chị em chúng tôi khôn lớn. Là Giám 
Sát Tài Chính, tôi sẽ cứng rắn bảo vệ người nhập cư, các cộng đồng da màu, phụ nữ và tất cả những 
ai đang gặp khó khăn để có cơ hội đạt tới Giấc Mơ Hoa Kỳ.” 
 
Bà Yvonne đã là cố vấn tài chính và đầu tư được 25 năm. Mười hai năm về trước, bà đã lập và quản 

lý hãng riêng với trị giá tài sản hơn 1 tỷ Mỹ Kim – trước độ tuổi 40. Trước đó, bà đã làm cố vấn tài 

chính cho Charles Schwab và Citibank, Quản Lý Chi Nhánh cho E*Trade và là Quản Lý Khu Vực cho 
Merrill Lynch, nơi bà đã giám sát 5 chi nhánh quốc tế, 53 cố vấn tài chính và quản lý số tài sản trị giá 

4 tỷ Mỹ Kim. 

Trong nghề của mình, bà Yvonne đã ưu tiên giúp phụ nữ hiểu biết về tài chính. Bà Yvonne muốn xây 

dựng các chương trình ở California để giúp thêm nhiều phụ nữ, các cộng đồng da màu, nhập cư và 

thế hệ trẻ – dạy họ cách quản lý tài chính cá nhân và quản lý ngân quỹ cho gia đình, cách tiết kiệm 

tiền, trả chi phí đại học và chuẩn bị quỹ tiền để có nguồn tài chính an toàn khi nghỉ hưu. 

Bà Yiu nói: “Giám Sát Tài Chính phải có tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho sự hiểu biết về tài chính và 

các cộng đồng còn nhiều thiệt thòi, bảo vệ quỹ lương hưu công cộng, khuyến khích minh bạch tài 

chính trong chính phủ và bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường của California. Tôi tin rằng tôi có 

triển vọng đặc biệt và kinh nghiệm dày dặn trong ngành đầu tư và tài chính với các kỹ năng để bảo 

vệ tiền bạc an toàn cho tiểu bang và đảm bảo các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận.” 
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Bà Yvonne bắt đầu sự nghiệp phục vụ công chúng ở Hội Đồng Thành Phố Monterey Park, nơi hiện 

nay bà đang giữ chức Thị Trưởng. Là Giám Sát Tài Chính Tiểu Bang, bà sẽ tiếp tục làm việc để đảm 
bảo các gia đình có thể tiếp cận tới dịch vụ chăm sóc trẻ chất lượng tốt, nhà ở giá phải chăng, được 

học hành tốt và có cơ hội có việc làm tốt, được chăm sóc y tế và đảm bảo về tài chính khi nghỉ hưu. 

Bà Yvonne đã lấy cảm hứng từ nghề nghiệp của mẹ, là một y tá. Giống như rất nhiều người mẹ khác 
ở California, bà Yvonne luôn đi làm trong khi vẫn chăm sóc gia đình. Bà có hai con trai sinh đôi 2 

tuổi và một con trai lớn 20 tuổi, đang nghiên cứu bệnh ung thư tại National Institute of Health (Học 

Viện Y Tế Quốc Gia). Chồng của bà Yvonne, Dr. Albert Young, là bác sĩ y khoa kiêm Giám Đốc Hành 

Chính của Allied Pacific of California IPA. 

Bà Yvonne nhận bằng cử nhân Kinh Tế của UCLA và bằng Quản Trị Kinh Doanh ngành Tài Chính của 

Loyola Marymount University. Bà hoàn tất Chương Trình Chứng Chỉ cho Chuyên Viên Hoạch Định 
và Tuân Thủ Chính Sách của Wharton School ở University of Pennsylvania, có 12 Bằng Chứng Khoán 

FINRA và đảm trách chức vụ Trọng Tài FINRA.  
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