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             LỜI NHẮN GỬI CỦA HIỆU TRƯỞNG  

DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 

(Nhân dịp năm học mới 2019 - 2020) 

Trong không khí toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên 

toàn trường đang thi đua lập thành tích để kỷ niệm 40 năm thành lập trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng. Chúng ta tổ chức khai giảng năm học mới với nhiều 

niềm vui và sự tin tưởng mới, đặc biệt là chào đón 1067 tân sinh viên các ngành 

đã trúng tuyển và nhập học. 

 Nhân dịp khai giảng năm học mới, thầy xin phép có vài lời chia sẻ với các 

em sinh viên: 

Thay mặt nhà trường Thầy xin chúc mừng các em các vượt qua kỳ thi 

tuyển sinh Quốc gia để chính thức trở thành sinh viên trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng. Đỗ vào trường là phần thưởng của sự tâm huyết và cố gắng của các 

em, niềm tự hào của gia đình và cũng là khởi đầu cho những hoài bão lớn, một 

cuộc sống mới, một cách học mới: tự chủ và tự quyết. 

Cảm ơn các em đã tin tưởng và chọn trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

là nơi khắc dấu thời gian cho tương lai mới, nơi các em rèn đức, luyện tài để trở 

thành những cán bộ y tế vừa hồng vừa chuyên trong tương lai. Để đạt được mục 

tiêu trên các em cần phải thực hiện tốt những điều sau: 

1. Các em phải trả lời được câu hỏi: Học để làm gì? Một câu trả lời hay 

nhất cho câu hỏi trên chỉ có thể là: Học để làm người, học để làm việc và học 

để cống hiến. Đất nước ta, nhân dân ta đang cần các bạn thế hệ trẻ, thế hệ của 

cuộc cách mạng 4.0; các em hãy học tập và rèn luyện để trở thành những thầy 

thuốc giỏi về y thuật, trong sáng về y đức, tâm huyết với nghề để sau này cống 

hiến cho ngành y tế và cho đất nước góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng 

hơn, to đẹp hơn để sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ kính 

yêu đã căn dặn. 
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2. Các em cần ý thức được rằng không có thành công nào tự nhiên đến, vì 

vậy việc xác định mục tiêu học tập rõ ràng ngay từ những ngày đầu nhập học là 

việc thực sự cần thiết. Trong mỗi chúng ta ai cùng cần có hoài bão, đủ đam mê, 

cần cù, chịu khó và sáng tạo, dám nghĩ dám làm và biết khám phá. Các em cứ tự 

tin thể hiện bản thân và gặt hái thành công vì bên cạnh các em luôn có gia đình,  

bạn bè, tất cả các thầy cô luôn đồng hành và ủng hộ các em. 

3. Các em phải hành động và có trách nhiệm với cộng đồng, với bạn bè, với 

thầy cô. Tôn trọng sự giúp đỡ, dạy dỗ của thầy cô và bạn bè đồng thời cũng đóng 

góp công sức để xây dựng cộng đồng, tập thể văn minh, đoàn kết và phát triển. 

Nếu các em thực hiện được những điều này thầy tin chắc rằng các em sẽ 

trở thành những thầy thuốc giỏi trong tương lai. Và cũng chính điều đó các em 

đã góp phần khẳng định thương hiệu của nhà trường. 

Cuối cùng, chúc các em sinh viên năm học mới đầy hứng khởi, đạt được 

mọi mục tiêu học tập và rèn luyện, luôn yêu ngành, yêu nghề và yêu mái trường 

mình đã chọn. 

                                          Phó giáo sư, Tiến sĩ. Nguyễn Văn Khải 

                                                                Hiệu trưởng  


