Tiểu Sử - Nguyễn Trọng Phú
Sinh ra tại Việt Nam và trưởng thành tại Quận Cam, Phú Nguyễn bắt đầu cuộc đời của mình từ
một quá khứ khiêm tốn, nhưng anh đã tạo được thành công và trở thành người thương gia có ý
chí và người phục vụ đắc lực trong cộng đồng.
Khi gia đình Phú mới đặt chân đến Quận Cam, tiểu bang California năm 1982, họ chỉ có vỏn vẹn
2 đồng đô-la. Cha mẹ của Phú đã làm việc không ngừng nghỉ và tạo cơ hội cho Phú và các chị
em của Phú được vào học trong trường tư thục Công Giáo. Là cựu học sinh của trường trung
học Mater Dei High School, Phú đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo và tinh thần xông xáo không
ngại khó của một chủ tịch lớp, của một thành viên trong đội bóng bầu dục, và của một người đại
diện cho trường trong các đại hội tiểu bang, điển hình như đại hội “The Boy’s State.” Khi ra
trường, Phú đã được tuyên dương là “Học Sinh Xuất Sắc” của trường trung học Mater Dei.
Phú hoàn tất chương trình cử nhân về khoa học chính trị tại đại học Cal State Fullerton. Sau đó,
anh đã được trao học bổng Ghandi để hoàn tất chương trình thạc sĩ/cao học về Hòa Bình và Công
Lý tại đại học San Diego.
Phú đã tham gia và lãnh đạo nhiều công việc phục vụ cộng đồng ngay khi còn trong lứa tuổi
thanh thiếu niên, từ các tổ chức cộng đồng đến các hoạt động để khuyến khích và phát triển
những người lãnh đạo trẻ. Khi trưởng thành, Phú đã phục vụ trong trách vụ chủ tịch của Tổng
Hội Sinh Viên Miền Nam California, và cũng từng giữ trách vụ trưởng ban tổ chức hội chợ tết
cộng đồng do Tổng Hội Sinh Viên đảm trách. Dưới sự lãnh đạo của Phú trong hai trách vụ nêu
trên, hội chợ tết hàng năm do Tổng Hội tổ chức đã trở thành một hội chợ Tết lớn nhất tại Hoa
Kỳ, với tổng số lời từ $30.000 trước đó đã tăng lên đến $250.000 - $300.000 trong những năm
Phú làm trưởng ban tổ chức. Phú cũng là thành viên giúp sáng lập chương trình tài trợ cho các tổ
chức bất vụ lợi và các tổ chức tôn giáo trong cộng đồng tại Quận Cam bằng số tiền thu từ hội
chợ Tết, nhằm tích cực đầu tư phát triển cộng đồng. Chỉ trong vòng 10 năm qua, hội chợ Tết của
Tổng Hội Sinh Viên đã phân phối gần 1 triệu đô la cho các tổ chức bất vụ lợi trong cộng đồng.
Ngoài các sinh hoạt sinh viên, Phú cũng từng dấn thân trong trách vụ đồng trưởng ban tổ chứ Đại
Nhạc Hội Gay Quỹ Xây Dựng Tưởng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ tại Freedom Park, trưởng ban tổ
chức chuỗi sinh hoạt Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, Chiến Dịch Niềm Tin Thắng Bạo Lực - Tự Do
Tôn Giáo cho Việt Nam, Đêm Cầu Nguyện cho Giáo Xứ Thái Hòa và Tòa Khâm Sứ, và rất
nhiều sinh hoạt đấu tranh khác.
Phú đã tiếp tục tham gia phục vụ cộng đồng qua trách vụ Commissioner của hội đồng cố vấn cho
Văn Phòng Biện Lý Quận Cam. Anh cũng là thành viên trong hội đồng quản trị của Hội Liên
Hiệp Á Châu Thái Bình Dương, một cơ quan bất vụ lợi, được tài trợ bởi chính phủ và các tổ
chức tài trợ tư để thực hiện các cuộc nghiên cứu về sức khỏe và các dịch vụ chuyên biệt dành
cho ngưới gốc Á Châu Thái Bình Dương.
Bên cạnh đó, Phú cũng tham gia làm các công việc thiện nguyện tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt
Nam. Anh là một thành viên tích cực của hội Bác Ái Phanxicô, một tổ chức thiện nguyện bất vụ
lợi thực hiện các dịch vụ giáo dục, y tế, và hướng nghiệp cho những trẻ em nghèo và người già
tại Việt Nam. Vào năm 2007, để giúp người dân thôi lệ thuộc vào nhà cầm quyền Việt Nam và

bớt bị nhà cầm quyền hiếp đáp, Phú đã thành lập chương trình “Vay Vốn Nhỏ để Người Dân
Làm Chủ” qua việc tạo vốn nhỏ làm ăn và hướng nghiệp (People Empowerment through MicroCredit and Training). Chương trình này đã giúp tạo vốn sinh sống cho nhiều phụ nữ nghèo để
giúp họ tự làm chủ những cơ sở thương mại nhỏ của mình và thoát ra khỏi đời sống đói nghèo,
nhất là không lệ thuộc vào nhà cầm quyền.
Về nghề nghiệp chuyên môn, Phú là phó giám đốc của Công Ty Hoa Phát (Saigon Central Post,
Inc.), cung cấp dịch vụ chuyển tiền phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Từ một văn phòng
nhỏ trên đường Bolsa thuộc thành phố Westminster, Hoa Phát đã thành lập được 30 chi nhánh
khác, với trên 100 nhân viên tại khắp 15 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, Phú cũng là Tổng Giám
Đốc Quản Trị (Chief Executive Officer) của công ty My Vietnam Inc., một công ty vận chuyển
hàng hóa và cung cấp các dịch vụ viễn thông cho Việt Nam.
Phú lập gia đình với Vũ Yến Khanh, giáo sư dạy toán tại đại học cộng đồng Santa Ana. Hai
người có một cháu trai rất năng động tên Christopher và hiện đang chuẩn bị chào đón một cậu bé
thứ hai, sẽ chào đời vào mùa xuân 2010.
Nhân sinh quan về đời sống của Phú đã được hình thành bỡi gia đình, đức tin, sự tự do và cũng
như những cơ hội mà gia đình anh đã đón nhận khi vượt biên tị nạn cộng sản và định cư tại Quận
Cam trên đất nước Hoa Kỳ. Giống như nhiều gia đình tị nạn di dân khác, gia đình Phú vượt biển
trên một con thuyền nhỏ vào đầu thập niên 80 để tìm đến bến bờ tự do. Trôi dạt trên biển cả gần
một tháng trời, 9 em nhỏ trên thuyền đã lìa đời vì đói trước khi tàu được cứu bỡi tàu đánh cá
Hồng Kông. Nhờ tình thương bao la từ Thuợng Đế và sự hy sinh vô cùng cao cả của cha mẹ
mình, Phú đã sống sót trong cuộc vượt biển đó. Kinh nghiệm vượt biển đã tiếp tục trở thành
động lực thôi thúc Phú sống với hết tấm lòng của mình và không bao giờ xem thường đời sống,
dù chỉ là một ngày, hoặc ngay cả một hơi thở.
Triết lý sống của Phú có thể được tóm gọn bằng danh ngôn của John Wesley như sau: “Hãy làm
hết tất cả những điều tốt mà bạn có thể làm được, bằng tất cả những phương tiện bạn có, trong
tất cả mọi cách thức, tại tất cả những nơi bạn có thể làm, với tất cả thời gian bạn có, cho tất cả
mọi người mà bạn có thể cho, và cứ tiếp tục phục vụ lâu dài như thể bất cứ lúc nào bạn có thể.”
"Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you
can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can." - John Wesley -

