
 

SGTT.VN  (04/08/2011) – Nữ Luật sư Miranda Du, người Mỹ gốc Việt, vừa được Tổng Thống Mỹ 

Barack Obama đề cử làm Chánh án Tòa Liên bang tại Tiểu bang Nevada ngày 02 tháng 08 năm 

2011. 

 

Nữ Luật Sư Miranda Du 

Thông báo do Tòa Bạch Ốc gởi báo giới trích lời Tang Thống Barack Obama nói : “ Miranda se 

làm tăng uy tín cho Tòa Liên Bang tại Nevada. Tôi rất cảm kích những gì bà làm trong việc phục 

vụ cộng đồng thời gian qua “. 

Nữ luật sư gốc Việt này được đánh giá là người hiểu biết rộng, có tinh thần dấn thân. Nếu được 

Thượng viện Mỹ chấp thuận, bà Miranda sẽ là Chánh án Liên bang gốc châu Á đầu tiên ở Tiểu 

bang Nevada và là Chánh án Liên bang gốc Việt thứ nhì tại Mỹ, sau bà Jacqueline Nguyễn, ở 

thành phố Los Angeles. 

 Luật Sư Miranda Du, con một cựu quân nhân QL.VNCH, cùng gia đình vượt biên lúc 9 tuổi và 

cập bến Malaysia năm 1979, trước khi định cư tại Hoa Kỳ một năm sau đó, theo tác giả Erin 



Gulden trong bài viết “An Ocean of Experience” đăng trên tạp chí “Super Lawyers,” số ra Tháng 

Bảy, 2009. 

Bà đã tốt nghiệp hai bằng Cử nhân Lịch sử và Kinh tế tại Đại học UC Davis năm 1991. 

Được biết Miranda Du đã nỗ lực theo học ngành luật, dù trước đó cha mẹ muốn bà học ngành y 

hoặc kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp ngành luật tại đại học UC Berkeley, bà hành nghề luật tại 

California và Nevada. Bà là thành viên Luật sư đoàn Hoa Kỳ, và cộng tác với Công ty Luật 

McDonald-Carano-Wilson, LLP, tại Reno. 

Bà Miranda Du có nhiều kinh nghiệm về tố tụng dân sự và luật lao động. Bà đã theo nhiều vụ 

kiện tụng tại Tòa án tối cao Nevada. Gần đây, Miranda được công luận chú ý vì bà lên tiếng bảo 

vệ những người lao động lớn tuổi, lao động gốc Á bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc. 

Bà Miranda Du chia sẻ: “Tôi có lòng tin trong việc bảo vệ với những người bị đối xử bất công. Tôi 

luôn trung thực với khách hàng và không muốn nhìn thấy các đạo luật bị xói mòn bởi một lý do 

nào đó”. 
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