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Giám đốc Điều hành MTC-ABAG Therese McMillan
Thông báo Nghỉ hưu

Tuyển dụng trên Toàn quốc cho Người Kế vị sắp Bắt đầu

SAN FRANCISCO, Ngày 20 tháng 9, 2022 . . . Therese W. McMillan, Giám đốc Điều hành
của Ủy ban Giao thông Đô thị (MTC) và Hiệp hội các Chính quyền Vùng Vịnh (ABAG) kể từ năm
2019, đã thông báo với Ủy ban rằng bà sẽ nghỉ hưu từ cả hai vị trí vào ngày 31 tháng 1 năm 2023.
Chủ tịch MTC và Giám sát viên Quận Napa Alfredo Pedroza nhận xét :"Sau hơn ba thập kỷ
phục vụ công cộng đặc biệt bao gồm các vai trò địa phương, khu vực và liên bang, kể cả bốn năm lèo
lái MTC và ABAG vượt qua một số thử thách khó khăn nhất mà Vùng Vịnh phải đối mặt với, bà
Therese đã thiết lập một kỷ lục không thể tranh cãi về tài lãnh đạo hiệu quả và giữ lời hứa. Ủy ban xin
cảm ơn sự cống hiến của bà cho Vùng Vịnh và cho cư dân của chúng tôi. Sự lãnh đạo của bà ấy đã
củng cố vị trí của MTC để tiếp tục các đề xướng táo bạo đang được thực hiện. ”
Bà McMillan đầu tiên gia nhập đội ngũ nhân viên MTC vào năm 1984 với tư cách là một nhà
hoạch định giao thông vận tải, đã đảm nhiệm một loạt các vị trí ngày càng nhiều trách nhiệm trong 25
năm tiếp theo, bao gồm 9 năm là Phó Giám đốc Điều hành Chính sách của MTC trước khi được Tổng
thống Barack Obama bổ nhiệm vào năm 2009 làm Phó Quản trị viên của Cục Quản lý Vận tải Liên
bang tại Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ. Bà McMillan sau đó giữ chức Quyền Quản trị viên FTA từ
tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016 trước khi trở lại California vào tháng 4 năm 2016 với tư cách
là trưởng ban kế hoạch của Cơ quan Giao thông Đô thị Quận Los Angeles. Trong sáu năm cuối cùng
của nhiệm kỳ MTC ban đầu, bà McMillan cũng là một giảng viên về tài trợ và tài chính giao thông vận
tải trong chương trình sau đại học về Quản lý Giao thông Vận tải tại Học viện Vận tải Mineta của Đại
học San Jose State.
Bà McMillan nói: “Thật là một vinh dự to lớn khi được phục vụ Ủy ban và các thành viên Ban
điều hành ABAG, với một đội ngũ nhân viên tuyệt vời của tôi, với nhiều đối tác trong khu vực và quan
trọng nhất là với người dân Vùng Vịnh.
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MTC là cơ quan lập kế hoạch, tài trợ và điều phối giao thông vận tải cho chín quận của Vùng
Vịnh San Francisco. ABAG là cơ quan lập kế hoạch khu vực cho chín quận và 101 thành phố và thị
trấn của Vùng Vịnh, và được công nhận là hội đồng chính quyền đầu tiên ở California. MTC sẽ cung
cấp thông tin chi tiết về thủ tục sắp tới để tuyển dụng giám đốc điều hành mới ngay khi có sẵn.
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