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BERKELEY - Kimberly Hoàng, tốt nghiệp tiến sĩ Xã hội học tại UC Berkeley năm 
2011, đã được Hội Xã hội học Mỹ trao giải “luận án hay nhất” cho luận án tiến sĩ về 
mại dâm tại Việt Nam. 

Luận án tựa đề “Tính kinh tế của tình dục và chăn gối tại Việt 
Nam”, là công trình 15 tháng nghiên cứu về dân tộc học tại TP 
Hồ Saigon; tại đây Ts Kimberly Hoàng đã làm việc như một 
chiêu đãi viên tại bốn quán bar phục vụ cho các nhóm khách 
hàng khác nhau. Theo giáo sư xã hội học Berkeley Raka Ray, 
chủ tịch ủy ban luận án, nghiên cứu của Kimberly Hoàng 
“không những chỉ làm nổi bật là cấu trúc và cách hành nghề mại 
dâm ở Việt Nam mà còn giải thích mại dâm giữ vai trò quan 
trọng như tiền mặt trong nền kinh tế chính trị của Việt Nam.” 
 
Trong lá thư đề cử, Gs. Ray gọi luận án “Tính kinh tế của tình 
dục và chăn gối tại Việt Nam” là “một tác phẩm tuyệt vời” của 
“một nhà tư tưởng can đảm và sáng tạo” và ông nói thêm rằng 
Ts. Hoàng “nghiên cứu điền dã ít người dám thực hiện”. 
 
Kimberly Hoàng là con gái trong một gia đình di cư, chủ tiệm bi-da trong khu phố cũ, 
tốt nghiệp danh dự tại đại học UC Santa Barbara năm 2005 rồi lấy Thạc sĩ tại đại học 
Stanford trước khi đến học ở Berkeley. Hiện nay Ts. Kimberly Hoàng là một nghiên 
cứu sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Giới tính, Phụ nữ và Tình dục tại Đại 
học Rice; Ts. Hoàng sẽ giảng dạy tại Khoa Xã hội học tại Boston College vào năm 
2013. 
 
Giải thưởng của Kimbery Hoàng sẽ được trao vào tháng Tám tại cuộc họp thường 
niên của Hội Xã hội học Hoa Kỳ (The American Sociological Association, ASA). 
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