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THƯ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 

Gửi các Tân Bác sĩ, Tân Dược sĩ, Tân Cử nhân y khoa nhân ngày tốt nghiệp 

 

Các em sinh viên là tân Bác sỹ, Dược sỹ, Cử nhân y khoa của Trường đại 

học Y Dược Hải Phòng thân mến! 

Đây là thời điểm trọng đại đánh dấu một mốc phát triển rất quan trọng trong 

cuộc đời của con người, các em đã vượt qua rất nhiều khó khăn, với nỗ lực không 

ngừng để có thành quả ngày hôm nay – chính thức trở thành thành viên của ngành Y 

Dược, một ngành nghề có sứ mạng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người. Cuộc 

cách mạng khoa học và công nghệ 4.0, với robot, trí tuệ nhân tạo và kết nối đang nhanh 

chóng thay thế vai trò của nhiều ngành nghề. Có thể nói chưa bao giờ trình độ của 

nguồn nhân lực y tế lại đòi hỏi cao như bây giờ. 

Các em đang là nguồn nhân lực quí của Quốc gia. 

Xin nhiệt liệt chúc mừng các em! 

Tôi có mấy lời tâm sự với các em, tập trung vào ba điểm sau: 

Trước hết, cần ghi nhận, biết ơn những người đã giúp các em trưởng thành như 

ngày hôm nay. Nghề nghiệp của chúng ta luôn đề cao sự ghi nhận xứng đáng những 

đóng góp của các thầy cô, cán bộ công nhân viên của trường, các bệnh viện, các trung 

tâm y tế, các cơ sở thực hành đã hàng ngày trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp vào quá 

trình đào tạo. Lời thề Hyppocrates 2500 năm trước cũng dành phần đầu tiên để ghi 

nhận công lao người thầy. Bên cạnh đó, sự nuôi dưỡng và bao bọc của gia đình, bạn 

bè là những nhân tố quyết định để các em vượt qua được hành trình dài cho tới kết 

quả hôm nay. 

Thứ hai, các em cần sẵn sàng đối mặt với hiện tại bằng bản lĩnh, sự tự tin, sức sáng 

tạo và thái độ chân thành, khiêm tốn. Cho dù sau khi đã vất vả, nỗ lực trong suốt quá 

trình học tập, tưởng được giải thoát khỏi học hành thi cử, nhưng thách thức, khó khăn 



 

 

đang đợi các em ở phía trước mới đáng kể. Một số em có thể có khởi đầu thuận lợi, 

nhiều em sẽ còn gặp phải khó khăn, trở ngại. Các em mới đang chuẩn bị bước vào 

nghề nghiệp với nền tảng đào tạo ban đầu. Chọn chuyên ngành gì, nên khởi nghiệp ở 

đâu, chọn mục tiêu nào, bằng cách nào? Sẽ còn rất nhiều bỡ ngỡ, rất nhiều thiếu sót, rất 

nhiều điều phải học thêm, và trải nghiệm. Kiến thức trong sách vở thì hay cứng nhắc, 

khuôn thước, đôi khi máy móc, chậm thay đổi nhưng thực tế rất đa dạng và linh hoạt, 

thay đổi nhanh, phức tạp và chông gai hơn so với môi trường các em đã học. Song 

phía trước cũng đầy cơ hội và tiềm năng chờ đón các em. Cuộc sống cần bản lĩnh, thực 

tế cần sáng tạo và trên tất cả, rất cần một thái độ chân thành, khiêm tốn trong ứng xử. 

Cuối cùng, ai cũng có thể mắc sai lầm, hãy cởi mở để nhận biết và sửa sai, không 

mắc lại sai lầm cũ. Cầu thị vươn lên lại chính là bí quyết của rất nhiều thành công. Để 

làm được điều này luôn cần những cái đầu sáng suốt, cần tĩnh tâm, nghỉ ngơi về tinh 

thần để đổi mới bản thân liên tục giúp giảm căng thẳng. Đôi khi phải dừng nghỉ, 

tắt điện thoại, khóa internet, ngừng đọc sách, xem tivi, để tâm trí được thảnh thơi 

trong vài ngày sẽ có nhiều cái mới đến với chúng ta. Khi có khó khăn về tinh thần, 

các em có thể gặp lại những thầy cô giáo mà các em tin tưởng để được tư vấn, giúp 

đỡ. Cuộc sống ngày càng gấp gáp tạo ra sức ép rất lớn, nếu không biết nghỉ ngơi, thư 

giãn về tinh thần và trí tuệ, không biết cách tìm kiếm trí khôn và trải nghiệm của 

người đi trước, chúng ta sẽ vướng vào nhiều sai lầm không đáng có.  

Tôi tin và hy vọng các em sẽ là niềm tự hào của nhà trường ở bất cứ nơi nào mà 

các em đến, làm việc với tinh thần cống hiến, giữ được hình ảnh tốt đẹp của một cựu 

sinh viên Trường đại học Y Dược Hải Phòng. 

Tôi cũng mong các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của nhà trường sẽ luôn cố 

gắng để các em có thể tự hào về nơi đã đào tạo ra mình, và là địa chỉ để các em quay 

trở lại trong tình thân ái như một đại gia đình lớn. 

Một lần nữa, xin chúc mừng các em, chúc thành công! 

 Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ. Nguyễn Văn Hùng 

Phó hiệu trưởng Phụ trách Trường 

 

 


