
Tin tức từ Đại học Duy Tân, 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

1 

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân 

 

Chiều 24/4/2014, GS. TS Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Y tế đã 

đến thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân. Buổi làm việc có sự tham gia của các cán bộ Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Y tế Tp. Đà Nẵng cùng đông đảo cán bộ, giảng viên khoa Y, khoa Dược, khoa Điều dưỡng 

của Đại học Duy Tân.  

   

  

GS. TS Lê Quang Cường phát biểu tại Buổi làm việc  

 

Sau khi đi thăm một số cơ sở đào tạo, tìm hiểu cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm của Đại học Duy 

Tân, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết: “Duy Tân là một trường đại học ngoài công lập 

nhưng sau 20 năm xây dựng và phát triển đã tạo dựng được một cơ ngơi khá bề thế phục vụ công tác đào 

tạo tại đất biển miền Trung là điều rất đáng hoan nghênh. Sự tiến bộ trong định hướng đào tạo, không 

ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo cùng đội ngũ cố vấn chiến lược có trình độ và kinh 

nghiệm đã mang đến những thành công đáng ghi nhận. Trong buổi làm việc hôm nay, tôi rất vui mừng 

gặp lại những người thầy của tôi như thầy Lê Văn Truyền (Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế), GS. TS Lê Đức 

Hinh (Nguyên Chủ tịch Hội Thần kinh Việt Nam) - hiện đang đồng hành cùng Duy Tân đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế. Những năm qua, sự phát triển của kinh tế thị trường đã có 

những tác động nhất định tới ngành y tế. Vấn đề y đức của y bác sĩ cũng được xã hội thực sự quan tâm. 

Bởi vậy, chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận xem đó là do y đức xuống cấp hay do chất lượng nguồn 

nhân lực chưa đảm bảo. Hiện nay, việc đào tạo dựa trên hệ thống đã giúp các y bác sĩ chuyên nghiệp 

hơn, có ý thức hơn trong việc tiếp cận và chữa bệnh. Nghị quyết Trung ương VIII về đổi mới căn bản toàn 

diện giáo dục và đào tạo, trong đó có ngành y tế sẽ góp phần thay đổi hình thức đào tạo. Việc đào tạo 

trên năng lực sẽ tạo ra một thế hệ y bác sĩ có năng lực, trình độ và có nhận thức cao trước nhu cầu chăm 

sóc sức khỏe của người dân.” 
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PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh báo cáo tóm tắt hoạt động khối Y-Dược  

  

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân đã báo cáo tóm tắt tình hình đào tạo 

của Đại học Duy Tân cũng như hoạt động của khối Y - Dược. Báo cáo của PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh 

đã nhận được sự hoan nghênh, đồng tình của người tham dự. Là người đã có hơn 50 năm hoạt động trong 

ngành Dược với nhiều vai trò: lãnh đạo, giảng dạy, kinh doanh,… Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Văn 

Truyền khẳng định việc Duy Tân đầu tư đẩy mạnh đào tạo các ngành về khoa học sức khỏe là một hướng 

đi đúng đắn mang tính xã hội hóa góp sức vào phát triển ngành y dược cũng như đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Các trường đại học cần phải nhận thức rõ 

việc đào tạo sinh viên ngành Dược sau khi tốt nghiệp không phải chỉ biết hóa liệu, dược liệu, bào chế 

thuốc mà phải có kiến thức và kỹ năng để có thể kết hợp với bác sĩ tư vấn việc sử dụng thuốc cho người 

bệnh sao cho hiệu quả và tiết kiệm. ThS. BS Trần Thị Hoa Ban - Phó Giám Đốc Sở Y Tế Tp. Đà Nẵng đã 

chúc mừng những thành tựu của Đại học Duy Tân sau 20 năm nỗ lực và cống hiến. Những thành công 

bước đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Y-Dược của Duy Tân đã kịp thời 

đáp ứng nhu cầu của thành phố Đà Nẵng trong việc chăm sóc sức khỏe người dân. Sinh viên ngành điều 

dưỡng của Duy Tân đã phát huy được khả năng và có nhận thức rất cao trong quá trình làm việc thực tế.  
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GS. TS Lê Quang Cường đến thăm Nhà thuốc Đại học Duy Tân  

 

Trong buổi làm việc với đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Y tế, ông Lê Trung Chinh - Giám đốc Sở Giáo dục & 

Đào tạo, Tp. Đà Nẵng cho biết: “Đại học Duy Tân đã có những bước đi hiệu quả trong việc nâng cao 

chất lượng đào tạo để cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho xã hội. Trong xu hướng phát triển 

của xã hội, Duy Tân đã rất nhạy bén đón đầu nhu cầu xã hội đề lựa chọn các ngành nghề đào tạo. Việc 

xây dựng một đội ngũ giảng viên có trình độ với nhiều giảng viên thỉnh giảng đến từ các nước có nền 

giáo dục phát triển đã giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận nguồn tri thức vô tận của nhân loại để thúc đẩy 

phát triển đất nước.” 

 

Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng Đại học Duy Tân vui mừng 

đón tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Y tế: “Đây thực sự là buổi làm việc ý nghĩa khi Đại học Duy Tân 

bước vào thời khắc trọng đại 20 năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Là trường Đại học Tư thục đầu tiên 

của miền Trung, Duy Tân đã có những bước đi thận trọng, phát triển đến đâu xây dựng đến đó để những 

thành tựu đạt được được xã hội tín nhiệm và ghi nhận. 20 năm đi qua đã tạo được một nền móng vững 

chắc, 20 năm tới chúng ta sẽ làm gì để xây dựng Duy Tân xứng tầm khu vực và thế giới chính là trăn trở 

của cán bộ, giảng viên Duy Tân. Khối Y-Dược của Đại học Duy Tân mới hình thành và phát triển bởi vậy 

rất mong sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo của các cơ quan lãnh đạo để Duy Tân tạo nên những bứt phá mới 

trong việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.” 

 

Chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Y tế đã khẳng 

định uy tín chất lượng Đại học Duy Tân cũng như sự quan tâm của các cán bộ lãnh đạo đối với việc đẩy 

mạnh đào tạo toàn diện ngành Y- Dược tại Duy Tân. Sự khích lệ rất lớn từ cán bộ lãnh đạo chính là động 

lực để cán bộ và giảng viên đồng lòng xây dựng một Đại học Duy Tân lớn mạnh trong sự nghiệp “trồng 

người”. 

 

(Truyền Thông) 

 


