
 

THƯ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 

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

Các em sinh viên là Tân Bác sĩ, Dược sĩ, 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. Kể từ hôm nay các em chính thức trở thành Bác 

sĩ, Dược sĩ, Cử nhân y khoa sẵn sàng với những thử thách, khó khăn để cống 

hiến sức trẻ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

 Trước khi các em trở về với công việc của mình tôi có vài lời tâm sự 

muốn chia sẻ với các em: 

1. Luôn nhớ về công ơn trời biển của cha mẹ: Các em đã nhận được rất 

nhiều tình cảm và sự hy sinh từ cha mẹ, trong suốt những tháng năm qua chắc 

hẳn đã có những em đã cố gắng bù đắp những hy sinh cao cả đó nhưng từ đây 

khi đã trở thành những nhà khoa học, những chuyên gia y học tôi mong rằng 

điều các em cần nghĩ đến đầu tiên đó là báo hiếu nhiều hơn nữa cho những 

người đã sinh ra và dành cả cuộc đời cho sự thành công của các em ngày hôm 

nay. Đây không chỉ là đạo lý, trách nhiệm, tình cảm trong gia đình mà vượt xa 

hơn nữa đó là trách nhiệm và là truyền thống của người con đất Việt.  

2. Luôn không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân: Như 

Maxim Gorky đã nói: Cuộc đời sẽ tiếp tục là một trường đại học, sẽ chỉ có quả 

ngọt và cơ hội đến với những ai có sự chuẩn bị tốt nhất”. Các em có quyền tự 

hào chính đáng về kết quả học tập, rèn luyện của sau những tháng năm học tập ở 

mái trường này. Nhưng những điều mà các em học được ở Trường mới chỉ là 

những kiến thức cơ bản, nền tảng và hữu hạn cho hành trang ban đầu chứ chưa 

thể nói là đủ. Thế  giới ngày càng phát triển hiện đại và trong xã hội học tập, 

một ngày chúng ta không học hỏi là một ngày tụt hậu, sống mòn và  điều quan 

trọng là chúng ta phải biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để từ 

đó làm giàu có, phong phú hơn vốn tri thức của mình. 



 

3. Luôn có niềm tin để vượt qua khó khăn: Con đường phía trước của 

các em còn dài, với nhiều cơ hội và thách thức, mỗi em có một hoàn cảnh riêng 

tôi chỉ mong rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào các em cũng luôn vừng vàng ý 

chí, nghị lực và niềm tin: tin vào cuộc sống và tin vào chính bản thân mình - 

tương lai của các em thuộc vào chính các em. Sự thành công của các em góp 

phần làm rạng danh thêm uy tín của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 

4. Luôn có trách nhiệm với cộng đồng: Trong giai đoạn hiện nay hơn 

bao giờ hết xã hội cần đến trí tuệ và sự cống hiến của mỗi cá nhân, cần đến lòng 

tự hào dân tộc và đặc biệt cần đến tinh thần trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, 

dám chịu trách nhiệm của mỗi người để góp phần bảo vệ và phát triển đất nước. 

Trở thành những Lương Y tốt - những cán bộ, nhân viên y tế tốt cũng chính là 

góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tất cả những điều tôi chia sẻ với các em là những điều tôi đã rút ra từ 

những năm tháng trải nghiệm của bản thân cũng là những điều xuất phát từ trái 

tim của một người đã cống hiến nhiều năm cho nhà trường, cho sự nghiệp đào 

tạo nhân lực Y tế. Tôi rất mong những chia sẻ của tôi sẽ giúp các em một phần 

nào đó trong tương lai. 

Các tân Bác sỹ, Dược sỹ, Cử nhân Y khoa thân mến Chia tay hôm nay, 

xin hẹn gặp lại. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng luôn rộng cửa để chào đón 

các em về thăm và tiếp tục quay lại nghiên cứu, học tập trau dồi, nâng cao kiến 

thức để phục vụ bản thân và xã hội. 

          Cuối cùng tôi xin chúc các tân Bác sỹ, Dược sỹ, Cử nhân Y khoa sức 

khỏe, vui vẻ, phấn khởi, tự tin, tiếp tục phấn đấu vươn lên và thành đạt trong 

công tác cũng như trong cuộc sống. 

                                                         Phó giáo sư, Tiến sĩ. Nguyễn Văn Khải 

                                                                     Hiệu trưởng  


