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Hiểu Rõ Về Tài Chính 
Không ai có sự hiểu biết về tài chính như Yvonne Yiu. Là một chuyên viên kinh doanh và tài 
chính thành công, giàu kinh nghiệm trong ngành quản lý tài chính và đầu tư, Yvonne đã thành 
lập công ty riêng cho mình và quản lý tài sản có giá trị hơn 1 tỷ Mỹ kim – Yvonne đã thực hiện 
tất cả điều này trước tuổi 40. Yvonne từng đảm nhiệm vai trò cố vấn tài chính ở Charles Schwab 
và Citibank, Giám Đốc Chi Nhánh ở E*Trade và trong cương vị Giám Đốc Khu Vực ở Merrill 
Lynch Yvonne đã giám sát 5 chi nhánh quốc tế, 53 cố vấn tài chính và quản lý tài sản trị giá 4 tỷ 
Mỹ kim. 
 
Yvonne Yiu nhận bằng cử nhân về kinh tế ở UCLA và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh về tài 
chính ở Trường Đại Học Loyola Marymount. Yvonne hoàn tất Chương Trình Chuyên Viên Quản 
Lý Và Tuân Thủ Được Chứng Nhận thông qua Trường Wharton tại Trường Đại Học Pennsylvania 
và có 12 Bằng Chứng Khoán FINRA cũng như đảm nhiệm vai trò Người Phân Xử FINRA.  
 
Trong cương vị Giám Đốc Quản Lý Tài Chính Tiểu Bang, Yvonne sẽ bảo vệ tài chính của 
California, bảo đảm các khoản đầu tư vào hưu trí công cộng đều vững chắc và sẽ nỗ lực để 
khiến mọi người có thể tiếp cận được Giấc Mơ Mỹ. 
 

Cam Kết Với Sức Mạnh Của Các Gia Đình Lao Động 
Sau khi cha của Yvonne qua đời lúc Yvonne 15 tuổi, Yvonne và gia đình đã di cư từ Hồng Kông 
đến nước Mỹ. Yvonne chưa bao giờ quên những khó khăn mà mẹ của Yvonne phải đối mặt khi 
bà cố gắng tự nuôi nấng ba cô con gái của mình. 
 
Trong suốt cả sự nghiệp của mình, Yvonne đã đặt ưu tiên việc giúp đỡ phụ nữ đạt được sự hiểu 
biết về tài chính, chỉ dạy cho họ cách quản lý tài chính cá nhân và ngân quỹ gia đình, cách tiết 
kiệm và trả tiền ăn học đại học và cách chuẩn bị hưu trí vững chắc về tài chính. Yvonne muốn 
phát triển những chương trình này ở California nhằm giúp đỡ thêm phụ nữ, các cộng đồng da 
màu, người nhập cư và giới trẻ trong việc phát triển, hiểu rõ và sử dụng các kỹ năng tài chính 
một cách hữu hiệu để họ có thể ổn định về phương diện tài chính. Việc này bao gồm giảm học 
phí đại học, cung cấp chương trình đào tạo lập kế hoạch tài chính và chỉ dạy giới trẻ sớm – ngay 
cả khi đang học trung học – về cách thức lập kế hoạch và quản lý tài chính của mình. 
 

Tập Trung Vào Việc Khiến Chính Phủ Trịu Trách Nhiệm Giải Trình Trở Thành Hiện Thực 
Yvonne thừa nhận tầm quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình khi liên quan 
đến công quỹ. Tại chính công ty đầu ty của bà, Yvonne phải tiến hành kiểm toán nội bộ và chuẩn 
bị những cuộc kiểm toán lớn hàng năm cho Cơ Quan Quản Lý Ngành Tài Chính (hoặc FINRA), Ủy 



Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch (hoặc SEC) và Tiểu Bang California. Trong cương vị Giám Đốc 
Quản Lý Tài Chính Tiểu Bang, Yvonne sẽ đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 
tài chính của chính quyền và tiểu bang thông qua công nghệ và sự truyền đạt thông tin qua 
mạng đã được cải thiện. 
 
Yvonne hiểu rằng chúng ta cần phải khôi phục nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 khi chúng ta 
nỗ lực thu hẹp khoảng cách tài chính ngày càng gia tăng giữa người giàu và người nghèo ở 
California. Yvonne sẽ giúp đảm bảo các trường học có nguồn trợ giúp để mở lại trường một 
cách an toàn và các tiểu thương có sự giúp đỡ họ cần trong khi đào tạo nghề và cung cấp cơ hội 
cho những người bị thất nghiệp. 
 

Các Bà Mẹ Đang Đi Làm Là Cột Trụ Của Tiểu Bang Chúng Ta 
Yvonne đã truyền cảm hứng cho chính mẹ bà trở thành y tá. Giống như bao nhiêu người mẹ 
khác ở California, Yvonne luôn có một sự nghiệp trong khi nuôi nấng gia đình. Bà có hai bé trai 
song sinh 2 tuổi và một người con trai 20 tuổi đang làm việc tại Viện Ung Thư Quốc Gia trong 
cương vị nhà nghiên cứu ung thư. Chồng bà là Bác sĩ Albert Young, ông cũng là Chánh Văn 
Phòng Điều Hành tại Allied Pacific of California IPA. 
 
Yvonne bắt đầu sự nghiệp phục vụ công chúng của Yvonne ở Hội Đồng Thành Phố Monterey 
Park mà Yvonne hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ Thị Trưởng. Là Giám Đốc Quản Lý Tài Chính 
Tiểu Bang, Yvonne sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo các gia đình có thể tiếp cận dịch vụ trông 
nom trẻ có chất lượng, nhà ở vừa túi tiền, tiếp cận được một nền giáo dục tốt và cơ hội có công 
ăn việc làm tốt cùng với bảo hiểm y tế và hưu trí ổn định. 
 
 


